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Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), më datë 19.04.2013 realizoi 
vizitë me qëllim të kontrollit të zbatimit të rekomandimeve në INK Burgun Strumicë. Vizita 
filloi në ora 09:30 dhe zgjati deri në ora 14:15 (kohëzgjatja e përgjithshme 04 orë e 45 
minuta). MPN-ja vizitën e realizoi në shoqërimin e bashkëpunëtorit të jashtëm-psikiatrit, në 
përputhje me Memorandumin për bashkëpunim, të nënshkruar midis Avokatit të Popullit të 
RM-së dhe Shoqatës së Psikiatërve të RM-së. 

MPN-ja realizoi vizitë të paparalajmëruar me qëllim të kontrollit të zbatimit të 
rekomandimeve në Burgun Strumicë në kuadër të mandatit dhe kompetencave të cilat 
rezultojnë nga Protokolli Fakultativ i Konventës Kundër Torturës dhe Trajtimeve të tjera 
Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose Ndëshkuese dhe Ligji për Avokatin e Popullit. Kjo 
vizitë pason pas vizitës së rregullt të cilën MPN-ja e realizoi në këtë burg më datë 
19.04.2012 për çka hartoi raport të veçantë me konstatime dhe rekomandime përkatëse, të 
cilin ia adresoi drejtorisë së burgut dhe Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve pranë 
Ministrisë së Drejtësisë të Republikës së Maqedonisë. 

Qëllimi i vizitës së realizuar me qëllim të kontrollit të zbatimit të rekomandimeve është 
monitorimi i zbatimit të rekomandimeve nga raporti i veçantë i MPN-së nga viti 2012 dhe 
identifikimi i rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës ose llojeve tjera të trajtimit brutal, 
jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues. 

Vizita në këtë burg u zbatua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, 
fillimisht zhvilloi bisedë me juristin e institucionit dhe më pas u ndaj në dy ekipe. Ekipi i parë i 
vizitoi personat e vendosur në izolim, për të cilët qe konstatuar se ekziston rrezik i madh nga 
arratisja ose vetëlëndimi, si dhe personat të cilët vuajnë dënim disiplinor-dërgim në izolim, 
zbatoi këqyrje mbi kushtet materiale të ambienteve të izolimit, zhvilloi bisedë me mjekun, 
këqyrje në dokumentacionin mjekësor, si dhe këqyrje të ambienteve ku bëhet kontrolli i 
personave të dënuar. Ekipi i dytë e vizitoi Repartin e Hapur/Gjysmë të Hapur ku zhvilloi 
bisedë me një pjesë të personave të dënuar, bëri inspektim në nyjat sanitare, inspektim të 
ambienteve të tjera të Burgut Strumicë, si dhe realizoi këqyrje në librin për përdorimin e 
armëve të zjarrit, kartonët për vizitë të personave të dënuar, këqyrje në raportet për 
kontrollin e kryer të dhomave, këqyrje mbi aktvendimet për shqiptimin e dënimit disiplinor-
dërgim në dhomë izolimi, si dhe këqyrje në Librin për dënime disiplinore.  

Në vitin 2012, MPN-ja pranoi ankesa nga persona të vendosur në izolim dhe në Repartin 
Gjysmë të Hapur/të Hapur për keqtrajtim fizik dhe përçmim nga Shërbimi i Sigurimit. Gjatë 
vizitës së realizuar me qëllim të kontrollit të zbatimit të rekomandimeve, pjesa më e madhe e 
të dënuarve nuk patën ankesa, sa i përket sjelljes së Sektorit për Sigurim, por megjithatë 
personat e vendosur në izolim, të cilëve u ishte shqiptuar masa disiplinore, vunë në pah 
sjelljen johumane nga ana e gardianëve/komandantëve. Në këtë drejtim, MPN-ja konsideron 
se rekomandimi i dhënë është zbatuar pjesërisht, por edhe më tutje nevojitet hulumtim me 
kohë dhe efikas i të gjitha rasteve të mundshme të keqtrajtimeve fizike, përkatësisht torturës 
ose llojeve tjera të trajtimit brutal dhe jonjerëzor.  

MPN-ja shprehu shqetësim në lidhje me realizimin e mbrojtjes shëndetësore në Burgun 
Strumicë, me ç’rast kërkoi edhe mbikëqyrje profesionale shtesë nga ana e Drejtorisë për 
Ekzekutimin e Sanksioneve.  



2 
 

Në burg nuk ka ambient të posaçëm për zbatimin e kontrollit nga ana e mjekut. Gjendja e 
këtillë është cekur edhe në raportin e vitit të kaluar. Për këtë qëllim shfrytëzohet ambienti i 
bibliotekës, i cili nuk i përmbush standardet minimale për ordinancë mjekësore. Ligji për 
mbrojtje shëndetësore parashikon që ambienti në të cilin bëhen kontrollet të jetë më së paku 
16 m2, të ketë ujë dhe të jetë i ndriçuar mirë. 

Pas zbatimit të mbikëqyrjes sipas rekomandimit të MPN-së, Drejtoria për Ekzekutimin e 
Sanksioneve lëshoi Urdhër, të cilin ia adresoi drejtorit të Burgut Strumicë, për sanimin dhe 
rinovimin, përkatësisht sigurimin e ambulancës, në përputhje me standardet minimale 
teknike për dhënien e mbrojtjes adekuate shëndetësore.  

Gjithashtu, gjatë vizitës në vitin 2013, u konstatua se kartonët shëndetësorë mbahet në 
lokalet e sigurimit, në dollap në të cilin ka qasje edhe Sektori i Sigurimit. Terapia mbahet në 
sirtar dhe në një dollap të vogël, i cili gjendet në dhomën e sigurimit. Medikamentet nuk janë 
të siguruar dhe gjithsecili ka qasje deri tek të njëjtët. 

Në këtë drejtim, me kërkesë të MPN-së dhe pas monitorimit të zbatuar nga DES, u dha 
detyrë që Drejtoria e burgut të sigurojë evidentim të dejtë të të gjitha kontrolleve të kryera 
shëndetësore të personave të dënuar dhe të sigurojë realizim papengesë të të drejtës së 
konfidencialitetit të dokumentacionit mjekësor të personave të dënuar në institucion. 

Gjatë vizitës, ekipi i MPN-së konstatoi se kontrollin e ushqimit e bën mjeku. Sipas kuzhinierit, 
kuzhina është e pajisur me produkte të mjaftueshme për sigurimin e ushqimit cilësor për 
personat e dënuar. Në burg mbahet libri për kontrollin e ushqimit në të cilin çdo ditë 
nënshkruhet komandanti i turnit.  

Pjesa më e madhe e rekomandimeve, drejtuar Drejtorisë së burgut, pjesërisht apo tërësisht 
janë zbatuar, por mbetet nevoja e punësimit të një mjeku me punë të përhershme, me qëllim 
që të mundësohet mbrojtje e përditshme dhe e vazhdueshme shëndetësore e personave të 
dënuar të vendosur në Burgun Strumicë. 

Po ashtu, u konstatua se edhe më tej Reparti i Pranimit shfrytëzohet për kategori të 
ndryshme të personave të dënuar, me çka mund të ndodh përhapja e infeksionit 
kriminogjen. Ekziston mbipopullim në Repartin Gjysmë të Hapur/të Hapur, mirëpo Burgu ka 
ndërmarrë aktivitete me qëllim të përmirësimit të kushteve të kapaciteteve të vendosjes, si 
dhe rinovimit të nyjave sanitare. 

Në Burgun Strumicë procesi arsimor nuk zbatohet në përputhje me obligimin i cili rezulton na 
LES, konform të dhënave të Sektorit për Risocializim, në Burgun Strumicë 60% e personave 
të dënuar kanë të formuar arsimin fillor. Sektori, me iniciativë të vet, ka zbatuar mësimin e 
shkrim-leximit të një pjese të personave të dënuar, ndërkohë që Burgu ka siguruar libra 
shkollorë, fletore dhe lapsa. 

 

 


