
 

 

Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN) më datë 28.05.2013, e realizoi 
vizitën e dytë të ri-kontrollit në INK Burgun Shkup, e cila u fokusua në gjendjen e pjesës së 
paraburgimit të këtij Burgu. MPN-ja këtë vizitë e realizoi i shoqëruar nga bashkëpunëtori i 
jashtëm – psikiatri, në përputhje me Memorandumin për bashkëpunim të nënshkruar 
ndërmjet Avokatit të Popullit të RM-së dhe Shoqatës së Psikiatërve të RM-së. Në mënyrë 
shtesë, më datë 28.10.2013, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi edhe vizitë jashtë 
radhe në pjesën e paraburgimit të Burgut Shkup. 

Qëllimi i vizitës për ri-kontroll ishte të vlerësohej zbatimi i rekomandimeve nga raportet e 
veçanta të MPN-së nga viti 2011 dhe 2012 dhe identifikimi i rreziqeve me qëllim të 
parandalimit të torturës ose llojeve tjera të trajtimeve brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose 
ndëshkuese. 

Vizita në këtë Burg u realizua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional 
fillimisht zhvilloi bisedë me drejtorin e institucionit, pastaj bëri këqyrje në kushtet materiale të 
Repartit të Paraburgimit, ambientet X-4 dhe X-5, realizoi këqyrje në ambulancë, zhvilloi 
bisedë me disa persona të paraburgosur meshkuj dhe femra dhe bëri këqyrje mbi 
dokumentacionin mjekësor. Gjatë vizitës u zhvillua bisedë edhe me Sektorin për siguri, si 
dhe me mjekun e Burgut. 

Është evidente se mbipopullimi dhe numri i madh i personave të paraburgosur ndikon në 
gjendjen e përgjithshme të personave të paraburgosur. Pjesa më e madhe e personave të 
paraburgosur u ankuan në lidhje me hapësirën e kufizuar dhe tejet restriktive të lëvizjes – 
përkatësisht këta persona pjesën më të madhe brenda 24-orëve e kalojnë nëpër ambientet e 
tyre të dedikuara për gjumë (madje 23 orë në ditë). Në të dyja vizitat e realizuara nga MPN-
ja, në pjesën e paraburgimit (më 28.05.2013 dhe 28.10.2013) u gjetën dyshekë të shtruar në 
dysheme, ndërkaq gjatë bisedës me persona të tjerë të paraburgosur morëm ankesa edhe 
në lidhje me ushqimin e njëllojshëm dhe jocilësor, nevojën për dezinfektim dhe deratizim më 
të shpeshtë të ambienteve ku qëndrojnë personat e paraburgosur, si dhe sigurimin e 
përditshëm të ujit të nevojshëm për mirëmbajtjen e higjienës personale. 

Organizimi i kujdesit shëndetësor në ambientet e paraburgimit dhe në Burgun Shkup 
zbatohet në atë mënyrë që janë të punësuar dy mjekë dhe dy infermiere, të cilët punojnë në 
turne, kështu që është siguruar mbrojtje shëndetësore e vazhdueshme. Personat 
kontrollohen në ambulancë, e cila ka marrë leje për punë dhe në të cilën ruhet 
dokumentacioni mjekësor dhe medikamentet për terapi. Ambulanca i plotëson të gjitha 
kushtet sa i përket kryerjes së veprimtarisë, përkatësisht mbrojtjes shëndetësore. Kushtet 
higjienike-sanitare janë në nivel të lartë, ndërsa ambulanca është e pajisur me 
medikamentet e nevojshme për dhënien e terapisë. Dokumentacioni mjekësor është 
konform të gjitha rregullave ligjore, në të janë evidentuar të gjitha intervenimet mjekësore. 

Duke e pasur parasysh se Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional dërgoi 
kërkesë për ndërmarrjen e masave urgjente dhe për të njëjtat mori përgjigje nga Drejtoria e 
Burgut Shkup, për këtë vizitë rekomandime i drejtoi Ministrisë së Drejtësisë – Drejtorisë për 
Ekzekutimin e Sanksioneve. 

 


