
 

 
Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), më 04.11.2013 realizoi vizitën 
e dytë për ri-kontroll në Entin Edukues-Korrektues Tetovë. Kjo vizitë u realizua në 
bashkëpunim me Shoqatën e Forenzikëve pranë Institutit për Mjekësi Ligjore, Shoqatën për 
të Drejtën Penale dhe Kriminologjinë dhe Dhomën e Psikologëve të RM-së.  

Kjo vizitë realizohet pas vizitës të cilën MPN-ja e zbatoi në këtë Institucion, më 14.09.2012, 
kur u konstatua niveli i implementimit të rekomandimeve të dhëna, si dhe u dhanë 
rekomandime plotësuese, me qëllim të reduktimit të rreziqeve nga çdo formë e trajtimit 
jonjerëzor ose poshtërues. 

Gjatë vizitës u vërejt se personat e vendosur dallojnë vetëm mbi bazë të asaj se a do të 
vendosen në Repartin e Hapur ose në Repartin për Ndikim të Përforcuar Edukues. Nuk 
ekziston ndarja e personave të mitur nga personat e rinj të moshës madhore, siç e kërkojnë 
Rregullat e Standardeve Minimale të Kombeve të Bashkuara për zbatimin e procedurave 
gjyqësore ndaj të miturve.  

Gjatë bisedës me një pjesë të të punësuarve në Sektorin e Sigurisë u vu re qëndrimi ndaj 
personave të vendosur si persona të cilët janë të dhunshëm, të padëgjueshëm dhe me 
sjellje vandale, të padisiplinuar, të prirë për arratisje dhe të pamotivuar për punë në ekonomi. 
Raporti i këtillë i të punësuarve e hap çështjen se sa mund të realizohet risocializimi, duke 
pasur imazh për personat në edukim se të njëjtët janë të pakorrigjueshëm, dhe ku është 
përgjegjësia e personelit në përgjithësi për kualitetin dhe efikasitetin e metodave për 
risocializim, nëse nuk ka përmirësim në sjelljen e personave të mitur. 

Mekanizmi Parandalues Nacional zhvilloi bisedë vetëm për vetëm me personat në edukim, 
të vendosur në Repartin e Mbyllur, si dhe në Repartin e Hapur, me ç’rast ata u ankuan për 
mënyrën e trajtimit nga një pjesë e personelit të Sektorit të Sigurisë. 

Sa i përket pajisjes së punëtorive përkatëse, ku duhet të angazhohen personat, MPN-ja 
konstatoi se edhe më tej gjendja është e njëjtë, përkatësisht përveç se në kuzhinë, të miturit 
nuk kanë detyra tjera pune. 

MPN-ja konstatoi se edhe më tej në Entin Edukues-Korrektues nuk zbatohet procesi 
arsimor, ndërkohë që personat e mitur angazhohen vetëm përmes aktiviteteve të caktuara 
edukative, si pjesë nga realizimi i projekteve të caktuar. Por, gjatë këqyrjes mbi 
dokumentacionin zyrtar, MPN-ja konstatoi se në to në mënyrë përkatëse është cekur se në 
cilën pjesë edukohen personat në edukim të vendosur në këtë Institucion, përkatësisht se 
ata kanë qenë të përfshirë në aktivitete projektuese edukative përkatëse, me qëllim të fitimit 
të shkathtësive të caktuara, pa u informua gjykata se të njëjtit janë përfshirë në procesin 
arsimor. 

Pas këqyrjes së realizuar mbi kartonët shëndetësor, nga dy persona në edukim, të cilët vunë 
në dukje se kanë pasur probleme me shëndeti, u konstatua se ato janë plotësuar me rregull 



(përherë shënohet diagnoza e caktuar dhe terapia e cila u përshkruhet). Në kartonët 
shëndetësor u vërejtën dokumente nga kontrollet e kryera në institucione të tjera 
shëndetësore. Edhe pse mjeku, gjatë një bisede plotësuese me të, potencoi se personave 
në edukim u bëhet testi për hepatit dhe HIV, një gjë e tillë nuk u vërejt në kartonët e 
shëndetësisë. 

Në Repartin e Hapur u krevatet ishin pa dyshekë, ndërsa dyshekët ishin të vjetër dhe 
joadekuat për përdorim, ndërkaq të përkujdesurit u ankuan se nuk kanë ngrohje, se nuk u 
jepen batanije shtesë, në rastet kur kushtet kohore janë të këqija. Në pjesën e Repartit për 
Ndikim të Përforcuar Edukues nuk janë ndërmarrë masa për ndarjen e një pjese të 
hapësirës për shëtitje, edhe pse MPN-ja ishte informuar se rekomandimi i njëjtë do të 
realizohet me sigurimin e mjeteve nga buxheti i paraparë për vitin 2013. 
MPN-ja konstatoi se EEK Tetovë ka bërë dezinfektimin e kuzhinës dhe u konstatua higjienë 
më e mirë në pjesën e përgatitjes së ushqimit. Një pjesë e personave në edukim u ankuan 
për sasinë e ushqimit të cilin e marrin, por pjesa më e madhe e tyre ishin të kënaqur nga 
kualiteti i ushqimit të gatuar. Në mënyrë plotësuese, u konstatua se nuk ka regjim të 
ushqimit për personat e përkujdesur të sëmurë nga hepatiti. Në kuzhinë ishte vendosur lista 
javore e ushqimeve për personat e vendosur në EEK Tetovë. 

Për shkak të gjendjes së hasur në EEK Tetovë, Avokati i Popullit paraqiti kërkesë për 
ndërmarrjen e masave urgjente për përmirësimin e kushteve në këtë Institucion. 
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