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1. TË DHËNA NGA VIZITA E INP - ENP „IDRIZOVË“- SHKUP 

 

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME PËR VIZITËN 

INSTITUCIONI Institucioni ndëshkues korrektues – Enti ndëshkues korrektues  
Idrizovë – Shkup, me departament të hapur në Veles  

KOHA E VIZITËS 01, 02, 05, 06, 13 dhe 16 shtator viti 2016 

QËLLIMI I VIZITËS 

Identifikimi i rreziqeve të mundshme për shkak të parandalimit të 
torturës ose ndonjë lloji tjetër të veprimit dhe dënimit brutal, 
jonjerëzor, poshtërues apo përbuzës, në suaza të mandatit dhe 
kompetencave të cilat burojnë nga Protokolli Fakultativ i Konventës 
kundër torturës çdo veprimi dhe dënimi mizorë, jonjerëzor dhe 
poshtërues si dhe Ligji për Avokatin e Popullit 

LLOJI I VIZITËS Vizitë e rregullt pa paralajmërim 

VIZITA U REALIZUA 
NGA 

Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional, në 
bashkëpunim me bashkëpunëtorë të jashtëm – përfaqësues nga 
Shoqata e psikiatërve të RM-së, Shoqata për mjekësi ligjore pranë 
Shoqërisë së mjekëve të Maqedonisë, Shoqata e punëtorëve social 
të qytetit të Shkupit si dhe Shoqata e infermiereve, teknikëve dhe 
akushereve të  RM-së, në bazë të Memorandumeve për 
bashkëpunim të lidhura më parë. 
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Enti Ndëshkues – Korrektues Idrizovë - Shkup 
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KATEGORITË E PERSONAVE TË CILËT VENDOSEN  NË INP – ENP „IDRIZOVË“ 

 
 
Persona meshkuj: 

Të rikthyer, të dënuar me aktgjykim të formës së prerë të dënimit 
me burg me mbi 6 muaj nga territori i gjykatave themelore: 
Manastir, Veles, Gjevgjeli, Gostivar, Dibër, Kavadar, Kërçovë, 
Кratovë, Kriva Pallankë, Kumanovë, Krushevë, Negotinë, Ohër, 
Prilep, Prespë, Shkupi 1, Struga dhe Tetova. 

 
Persona meshkuj: 

Kryerës primarë të dënuar me aktgjykim të formës së prerë të 
dënimit me burg me mbi 3 vite, përkatësisht, kur pjesa e mbetur e 
dënimit së bashku me paraburgimin e llogaritur arrin me mbi 3 
vite e që vijnë nga territori i gjykatave themelore: Manastir, Veles, 
Gjevgjeli, Gostivar, Dibër, Каvadar, Kërçovë, Kratovë, Kriva 
Pallankë, Kumanovë, Krushevë, Negotinë, Оhër, Prilep, Prespë, 
Shkupi 1, Struga dhe Tetova. 

 
Persona femra: 

 
Të dënuar me aktgjykim të formës së prerë me dënim me burg 
ose me burgim për të mitur pavarësisht nga lartësia e dënimit. 
 

 
Persona meshkuj dhe 
femra: 

 
Të dënuar me dënimin burgim i përjetshëm 

 
Persona meshkuj dhe 
femra: 

 
Shtetas të huaj dhe persona pa shtetësi 
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2. EKIPIMI KADROVIK 

 

 2.1. Numri i të punësuarve sipas sektorëve dhe reparteve  

 Në pajtim me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në INP – ENP 

“Idrizovë” me një Repart të hapur në Veles, numri i paraparë i të punësuarve në këtë 

institucion arrin 430 të punësuar, megjithatë nga biseda e realizuar me drejtorin, si dhe nga 

inspektimi i realizuar në pasqyrën tabelore të vendeve të punës, mund të konstatohet se numri 

aktual i vendeve të plotësuara të punës arrin numrin me  272 të punësuar.  

Problemi me vendet e paplotësuara të punës në institucionet ku zbatohet privimi nga 

liria është lëndë e shqyrtimit të Komitetit kundër torturës dhe dhunës pranë Këshillit të 

Evropës, i cili në këtë kontekst thekson se : ,,... në vendet ku plotësimi i vendeve të punës të 

personelit është joadekuat, rrjedhimisht mund të ketë nevojë edhe për angazhim pune jashtë 

orarit të punës, me qëllim të mbajtjes së nivelit themelorë të sigurisë dhe të regjimit në 

institucion. Kjo gjendje shumë lehtë mund të rezultojë me nivel të lartë të presionit te 
personeli si dhe të jetë shkaktar për humbjen e parakohshme të vullnetit për punë, kjo 
është gjendje e cila do ti përkeqësojë tensionet që janë karakteristike për të gjitha 
ambientet e burgut”.1 

 Njëkohësisht potencohet se: “Themelimi i raporteve pozitive të personelit – me të 

burgosurit, gjithashtu, në masë të madhe, varet edhe nga ekzistimi i numrit përkatës të 

personelit të pranishëm në çdo kohë në hapësirat e burgut si dhe në vendet të cilat të 

burgosurit i shfrytëzojnë për aktivitete të lira. Mungesa e përgjithshme e personelit dhe/ose 
sistemimi joadekuat, gjë që dukshëm i zvogëlon mundësitë për kontakte të 
drejtpërdrejta me të burgosurit, gjithsesi se do ta pengojnë zhvillimin e marrëdhënieve 
pozitive dhe në përgjithësi do të gjenerojnë një mjedis të pasigurt, si për personelin, 
ashtu edhe për të burgosurit“.2 

                                                           
1 Fragment nga Raporti i përgjithshëm i 11  (CPT/Inf (20017) 16) të Komitetit kundër torturës të Këshillit të Evropës 
2Ibid 
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 Raporti në mes numrit të paraparë të realizuesve si dhe numrit aktual të realizuesve në 

veçanti sipas sektorëve dhe Reparteve: 

1. SEKTORI PËR RISOCIALIZIM 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
2 2 

1.1 Reparti për pranim 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
6 4 

1.2 Reparti për trajtim 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
48 27 

1.3 Reparti për mbikëqyrje profesionale instruktive 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
14 6 

 

 

2. SEKTORI PËR PUNË TË PËRGJITHSHME, JURIDIKE DHE PËR PUNË 
PUBLIKE 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
2 1 

2.1 Reparti për punë të përgjithshme - juridike  

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
29 17 

2.2 Reparti për furnizime publike 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
6 2 

 

3. SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
2 0 
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3.1 Reparti për pranim 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
2 0 

3.2 Reparti për trajtim 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
2 0 

3.3 Reparti për mbikëqyrje profesionale instruktive 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
12 8 

 

 

 

 

5. POLICIA E BURGUT 
 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
281 198 

Urdhërues i policisë së burgut  

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
1 1 

Zëvendës Urdhërues i policisë së burgut  

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
2 2 

Komandanti kryesorë i policisë së burgut 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
4 0 

4. REPARTI I HAPUR NË VELES 
 
Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 

20 6 
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Komandanti për sigurim të brendshëm dhe të jashtëm  

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
6 5 

Bashkëpunëtorë i lartë për sigurim të brendshëm dhe të jashtëm – Ndihmës 
komandant 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
10 4 

Bashkëpunëtor i lartë për punë profesionale operative si dhe bashkëpunimi me 
institucionet – Ndihmës komandant 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
1 0 

Bashkëpunëtorë për sigurim të brendshëm dhe të jashtëm 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
5 3 

Bashkëpunëtorë i ri për sigurim të brendshëm dhe të jashtëm 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
5 0 

Mbikëqyrës i lartë  për sigurim të brendshëm dhe të jashtëm 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
95 90 

Mbikëqyrës më i vjetër për sigurim të brendshëm dhe të jashtëm 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
100 92 

Mbikëqyrës për sigurim të brendshëm dhe të jashtëm 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
34 1 

Mbikëqyrës më i ri për sigurim të brendshëm dhe të jashtëm 

Numri i paraparë i realizuesve Numri aktual i të punësuarve - realizues 
18 0 

Numri i pamjaftueshëm i të punësuarve, si njëri nga problemet me të cilat ballafaqohet 

ky institucion ndëshkues – korrektues ishte edhe temë e bisedës me drejtorin, i cili me këtë 

rast potencoi se disa herë, përmes Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve i është drejtuar 
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Ministrisë për financa me qëllim të marrjes së pëlqimit për punësime të reja, megjithatë 

përgjigjet e marra nga personat kompetent në ministri, janë se nuk ekziston mundësi për 

realizim të punësimeve të kërkuara. 

Si shtojcë e kësaj, ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional iu dorëzua në shqyrtim 

edhe Njoftimi3 i fundit nga Ministria për financa në të cilin potencohet se për shkak të vendimit 

për ndalim të përkohshëm të punësimeve të reja në administratën shtetërore dhe në sektorin 

publik, duke i përfshirë edhe vendet e punës të zbrazura në mënyrë të përhershme, të 

përfshira në Draft – procesverbalin nga seanca e gjashtëdhjetetre e Qeverisë së RM-së, 

mbajtur më 21.04.2009, nuk ekziston mundësi për realizim të kërkesës për 49 – dyzetenëntë 

punësime në ENP „Idrizovë“ me Repartin e hapur në Veles. 

Mekanizmi Parandalues Nacional shpreh brengosje të thellë në raport me 
vendimin e Ministrisë për financa për mosdhënien e pëlqimit për punësime të reja  në 
INP – ENP ,,Idrizovë” me Repartin e hapur në Veles, në kushte kur ky institucion po 

ballafaqohet me një numër jashtëzakonisht të madh të vendeve të paplotësuara të punës gjë 

që në mënyrë serioze e vështirëson funksionimin e rregullt dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë 

ndikon mbi trajtimin e personave të dënuar, shkeljet e konstatuara të vazhdueshme mbi të 

drejtat e tyre si dhe rreziqet e identifikuara nga tortura, dhuna dhe veprimet apo ndëshkimet 

tjera brutale, jonjerëzore dhe poshtëruese. 

 Përkatësisht, numri i pamjaftueshëm i të punësuarve në Sektorin për risocializim, 
në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon mbi anashkalimin dhe mospërfilljen e risocializimit të 

personave të dënuar, si një nga qëllimet themelore të dënimit me burg që ata vuajnë. Numri 

shumë i vogël i të punësuarve në këtë Sektor, po ballafaqohet me pamundësinë praktike që ti 

realizojë aktivitetet e trajtimeve në mënyrë siç është e paraparë me Udhëzimin për përcaktimin 

e llojeve dhe mënyrave për trajtim të personave të dënuar.4 

                                                           
3Informimi i Ministrisë për financa nga 05.08.2016 ka të bëjë me Kërkesën për marrjen e pëlqimit për punësim të 49 
personave në ENP „Idrizovë“ të datës 14.07.2016. 
4 Në Udhëzimin për përcaktimin e llojeve dhe mënyrave për trajtimin e personave të dënuar është e paraparë se: ,,Numri i 
personave të dënuar në grupin e trajtuar me të cilin punon një person zyrtar nga Sektori për risocializim, përcaktohet 
varësisht nga klasifikimi nëpër seksionet edhe atë në seksione të hapura dhe gjysme të hapura me më së shumti deri më 30 
persona të dënuar, kurse në seksionet e mbyllura më së shumti deri më 15 persona të dënuar“. 
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Mungesa  e personelit mjekësorë në institucion dhe në përgjithësi mosfunksionimi i 

plotë i sistemit të sigurisë, ndihma e nevojshme mjekësore si dhe kurimi mjekësorë spitalor në 

pajtim me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve, në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon edhe mbi 

konstatimet për shkeljen e të drejtave, të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen shëndetësore të 

personave të dënuar. 

Në veçanti alarmuese është gjendja me mungesën e madhe të të punësuarve në 
policinë e burgut, gjë që në kushte të një gjendjeje të numrit të madh të personave të dënuar 

në institucion, ka ndikim të drejtpërdrejtë mbi themelimin e kontakteve dhe raporteve në mes 

personelit dhe personave që vuajnë dënimin me burg si dhe paraqet një faktor real rreziku për 

paraqitjen e rasteve të mundshme të torturës, mundimit si dhe veprimeve apo ndëshkimeve 

tjera brutale, jonjerëzore dhe poshtëruese.  

  

 

 

 Për shkak të nevojës për zgjidhje urgjente të problemit në lidhje me mos realizimin e 

punësimeve në këtë institucion,  Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional 

rekomandon: 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton një mungesë të madhe të të 
punësuarve në të gjitha sektorët e Institucionit, e në veçanti në: Sektorin për 
risocializim, personelin mjekësor, policinë e burgut. 

 Ministria e financave dhe Qeveria e RM-së të fillojnë drejt shqyrtimit të sërishëm 
të kërkesave për punësim në INP – ENP „Idrizovë“ me seksionin e hapur në Veles, si 
dhe në afat sa më të shkurtë kohor të jepet pëlqim për realizimin e punësimeve të 
nevojshme. 

Personeli i burgut doemos duhet të jetë profesional, i aftë dhe i njoftuar me 
procedurat dhe standardet në pjesën e veprimit me personat e privuar nga liria dhe të 
drejtat e tyre, me këtë çdo pranim i kuadrove nga institucionet tjera doemos duhet të 
përcillet me trajnime të realizuara më parë si dhe aftësime të përfituara për angazhim 
pune në vendet ku personat privohen nga liria. 
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Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës (KPT) e potencon rëndësinë e madhe të 

trajnimit të nëpunësve zyrtarë për zbatimin e ligjit (që duhet të përfshijë arsimin për çështjet 

nga sfera e të drejtave njerëzore, për shembull, kjo do ta përfshinte edhe nenin 10 nga 

Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër torturës, dhunës si dhe veprimet apo ndëshkimet 

tjera brutale, jonjerëzore dhe poshtëruese) dhe potencon faktin se nuk ka garanci më të 

madhe se personat të cilët janë të privuar nga liria, nuk do të jenë të eksponuar ndaj ndonjë 

keqtrajtimi, përderisa ekziston një polici dhe roje të burgut të trajnuar në mënyrë përkatëse.5 

 

 

 

  

                                                           
5Fragment nga Raporti i 2 i përgjithshëm (CPT/Inf (92) 3) të Komitetit Evropian për Parandalim të Torturës (KPT) 

Baza e një sistemi human të burgut gjithmonë do të jetë personeli i zgjedhur dhe 
i trajnuar në mënyrë adekuate i cili din se si të marrë qëndrimin e duhur dhe përkatës 
në raportet me të burgosurit dhe të konsideroj punën e saj më tepër si profesion, e jo 
vetëm si një shërbim i thjeshtë. 
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3. GJENDJA NUMERIKE E PERSONAVE TË VENDOSUR NË INP – ENP 
„IDRIZOVË“ 

INP – ENP „Idrizovë“ ka kapacitet real të vendosjes që mund të përfshijë 1094 persona, 

kurse gjatë vizitave në Institucion u hasën gjithsej 1966 persona. 89 nga këta persona të 

dënuar ishin të gjinisë femërore, kurse të tjerët 1877 persona ishin të dënuar që i përkasin 

gjinisë mashkullore. 

 

 

Numri i përgjithshëm i personave të dënuar, të cilët vuajnë dënimin me burg në INP – 

ENP ,,Idrizovë” me Repartin e hapur në Veles, arrin 1966 persona, nga të cilët 184 janë 

persona që trajtohen si “shpenzim i jashtëm”, përkatësisht persona në arrati, persona në 

pushim shtëpiak, persona me angazhim pune dhe raste të ngjashme.  

Që këtu, gjatë vizitave në INP – ENP ,,Idrizovë” u hasën gjithsej 1782 persona të 

vendosur në Reparte të ndryshme të Institucionit. 

Përkatësisht, ,,Reparti i mbyllur” numëronte gjithsej 673 persona, nga ata 68 – të 

vendosur në krahun e I, 153 persona – të vendosur në krahun e II, 66 persona – të vendosur 

në krahun e III, 69 persona – të vendosur në krahun e IV, 143 persona– të vendosur në krahun 

e V, 56 persona– të vendosur në krahun e VI, 34 persona – të vendosur në krahun e VII, 56 

persona -  të vendosur në krahun e VIII dhe 28 persona të vendosur në krahun e IX. 

4,53% 

95,47% 

Femra të dënuara 

Meshkuj të dënuar 

Grafiku numër 1 
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Në “Repartin e personave të moshuar” gjatë vizitave ishin të vendosur 53 persona, në 

“Repartin e ri për personat e moshuar” ishin vendosur 47 persona, në “Repartin e ambulancës” 

ishin vendosur 151 persona, në “Repartin e pranimit” ishin vendosur 79 persona, në “Ekonomi”  

ishin vendosur 55 persona, në “Repartin gjysmë të hapur” ishin vendosur  119 persona, në 

“Repartin e hapur – Rilindja” të vendosur 26 persona, në “Repartin shkollorë” të vendosur 128 

persona, në “Repartin – D” të vendosur 94 persona, në “ Repartin - E” të vendosur 89 persona, 

në “Repartin Z” të vendosur 45 persona, në “Repartin I” të vendosur 65 persona, në “Përdhes 

– djathtas” të vendosur 31 persona, në “Përdhes – pjesa e re” të vendosur 15 persona , te 

“Furra dhe trapezaria” të vendosur 23 persona dhe në “Repartin e femrave” – gjithsej të 

vendosur 89 persona. 

 

 

  

Reparti i mbyllur 
Repartin e personave të moshuar 

Repartin e ri për personat e moshuar 
Repartin e ambulancës 

Repartin e pranimit 
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Repartin gjysmë të hapur 
Repartin e hapur – Rilindja 

Repartin shkollorë 
Repartin – D 
Repartin - E 

Repartin Z 
Repartin I 

Përdhes – djathtas 
Përdhes – pjesa e re 
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4. PËRSHKRIMI I KUSHTEVE MATERIALE PËR VENDOSJE DHE QËNDRIM 
NË INP – ENP „IDRIZOVË“ 

 

Kapacitetet e vendosjes në INP - ENP „Idrizovë“ janë të shpërndara në shumë objekte 

infrastrukturore të vjetra dhe të skaduara, të cilat gjenden në gjendje të pavolitshme materiale. 

Përkatësisht, në ndërtesën më të madhe e cila është në tri kate janë vendosur mbi 

tetëqind të dënuar dhe të përcaktuar në më shumë krahë të institucionit, gjë që në pajtim me 

emërtimet që iu janë dhënë nga ana e drejtorisë, janë të përcaktuara në mënyrën vijuese:  

- në katin përdhes, përkrah Repartit të pranimit, ndodhen krahët: e ashtuquajtur kati 

përdhes – pjesa e re”, “kati përdhes – djathtas” dhe “furra dhe trapezaria” (në këtë 

krah janë vendosur personat e dënuar të cilët janë me angazhim pune në furrë dhe 

në trapezarinë e Institucionit) 

- në katin e parë gjenden: krahu i parë, i dytë dhe i tretë 
- në katin e dytë gjenden: krahu i katër, i pestë dhe i gjashtë  
- në katin e tretë gjenden: krahu i shtatë, i tetë dhe i nëntë. 

Në të gjitha këto krahë, me përjashtim të Repartit të pranimit ku akoma nuk është 

realizuar klasifikimi, peronat e dënuar janë klasifikuar në Repartin e mbyllur, me trajtim  V1, V2 

ose V3. 

Në një objekt të veçantë, ku janë vendosur rreth dyqindetetëdhjetë persona të dënuar 

dhe të klasifikuar në Repartin e mbyllur, gjenden Reparti shkollorë ose të ashtuquajturit 

“Shkollarët” dhe “Reparti - I”. 

Reparti për personat e moshuar dhe i ashtuquajturi “Reparti i ri për personat e moshuar” 

së bashku me “Repartin – D” janë të vendosur gjithashtu, në një objekt të veçantë në rrethinën 

e Institucionit. 

Në ndërtesën e vjetër dhe të demoluar gjendet edhe “Reparti i ambulancës”, ku janë të 

vendosur rreth njëqindepesëdhjetë persona të dënuar, të përcaktuar në më shumë hapësira, 

në dy kate. 
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 Personat e dënuar të klasifikuar në Repartin e hapur janë të vendosur në dy objekte të 

veçanta, të ashtuquajtura si “Rilindja” dhe “Ekonomia”, përderisa personat e dënuar të 

klasifikuar në Repartin gjysmë të hapur janë të vendosur në një objekt tjetër të veçantë. 

 Në dy objekte të veçanta gjenden edhe të ashtuquajturat “Reparti - E” dhe “Reparti – Z”, 

ku janë vendosur personat e dënuar të klasifikuar në Repartin e hapur dhe gjysmë të hapur.   

Përkrah këtyre objekteve të vjetra, të shkatërruara dhe në masë të madhe objekte të 

demoluar, në përbërje të rrethinës së INP – ENP ,,Idrizovë”, gjenden edhe disa objekte 

infrastrukturore të reja dhe të porsandërtuara të destinuara për vendosjen e personave të 

dënuar, mirëpo duke pas parasysh se akoma nuk janë të pajisura plotësisht, të njëjtit ende nuk 

po shfrytëzohen për këtë qëllim. 

Gjatë kohës së vizitës, në njërin nga këto objektet e porsandërtuara ishin vendosur 

zyrat administrative të drejtorisë së Institucionit sepse ndërtesa e vjetër administrative ishte në 

fazë të rinovimit. 

Duke pas parasysh gjendjen alarmante dhe të pavolitshme materiale në të cilën 
gjenden kapacitetet ekzistuese për vendosje në këtë Institucion, Mekanizmi  
Parandalues Nacional rekomandon marrjen e masave dhe aktiviteteve urgjente të 
orientuara drejt funksionalizimit të menjëhershëm, përkatësisht transferimin dhe 
vendosjen e personave të dënuar në objektet e porsandërtuara të vendosjes. 

 

4.1 Reparti për pranim 

 Reparti për pranim, është vendosur në pjesën përdhese të ndërtesës kryesore, së 

bashku me Repartet tjera të mbyllura. Gjatë vizitës, në këtë Repart ishin të vendosur 80 

persona të përcaktuar në 3 – tri hapësira të mëdha. 

 Nga biseda me personat që i takuam në Repartin e pranimit, MKP morëm informatë se 

një pjesë e tyre janë vendosur në këtë Repart për më shumë se 30 ditë, disa edhe me nga 60 

ditë, në pritje të realizimit të klasifikimit të tyre dhe të përcaktohen në Repartet përkatëse. Kjo 

është në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve, si dhe me Rendin 
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shtëpiak të ENP ,,Idrizovë”, ku është paraparë se personat në Repartin e pranimit vendosen 

maksimalisht 30 ditë, me ç’rast realizohet klasifikimi dhe përcaktimi i tyre nëpër Repartet 

përkatëse.  

 Personat e dënuar në hapësirat e këtij departamenti ishin të ndarë sipas përkatësisë 

etnike, ashtu që: në hapësirën e parë janë vendosur persona të dënuar, që i përkasin 

bashkësisë etnike rome, në hapësirën e dytë ishin grupuar persona të dënuar me përkatësi 

etnike shqiptare, kurse në hapësirën e fundit ishin vendosur personat e dënuar me përkatësi 

etnike maqedonase. 

 Numri i personave të dënuar të vendosur në një hapësirë sillet nga 18 deri më 30 

persona. Për shkak të mungesës së shtretërve, një numër i madh i personave të dënuar janë 

të detyruar që me nga dy persona të ndajnë një shtat të njëjtë, kurse ka edhe të atillë që flenë 

në jastëkë dhe në batanije të shtrirë në dysheme. 

 Ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, shpreh brengosjen e thellë, nga fakti që po 

në ditën e vizitës, një pjesë e personave të dënuar po flinin në kartuç të thjeshtë në 

dyshemenë e betonit në korridorin e Repartit.  

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se hapësirat në këtë Repart gjenden në 

gjendje materiale jashtëzakonisht të keqe. Përkatësisht, u vërejt se për shkak të instalimit 

jofunksional të ujësjellësit dhe të ujërave të zeza (fekaleve), në dyshemenë e njërës nga 

hapësirat vazhdimisht rridhte uji i papastër, nga i cili përhapej aromë kundërmuese (e 

padurueshme), por gjithashtu në të gjitha hapësirat ishte evidente prezenca shumë e madhe e 

lagështisë dhe e mykut nëpër mure dhe në dysheme, si dhe një numër shumë i madh i 
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insekteve.  

Në suaza të Repartit të pranimit, ka një nyje sanitare e cila është e përbërë nga tualete 

dhe banja të parregulluara dhe të demoluara. Nga nyejt sanitare përhapet aromë 

kundërmuese (e padurueshme), tualetet janë tërësisht jofunksionale, me kazanë të thyer, 

muret janë plotësisht të shkatërruar dhe të demoluar, pllakat janë të thyera, kurse u konstatua 

se higjiena ishte në nivel jashtëzakonisht të ulët si dhe nën kufijtë e çdo minimumi. 

 

 

 

Burim rreziku  për jetën dhe shëndetin 

e personave të dënuar paraqesin edhe 

kabllot e pambrojtura nga instalimi elektrik i 

bojlerit të cilët janë lirshëm zvarriten dhe në 

kombinim me nivelin e rritur të lagështisë, 

përkatësisht ujit mund të shkaktojnë pasoja 

fatale për jetën e personave të dënuar.  

Mekanizimi Parandalues Nacional, 

konstaton se personat e dënuar të vendosur 

në këtë Repart, ushqimin e ruajnë dhe e 
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konsumojnë në kushte jashtëzakonisht të këqija dhe johigjienike (gjatë vizitës u konstatua se 

ushqimi po ruhej ashtu i hapur dhe në një kuzhinë të improvizuar si dhe po të njëjtin ushqim e 

përshkonin një numër i madh i insekteve). 

 

Gjithashtu, Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se seti për tu ushqyer dhe për 

të përgatitur dhe gatuar ushqimin deponohen po në vetë dyshemenë e hapësirës ku është 

konstatuar se higjiena është në nivel jashtëzakonisht të ulët. 

Gjatë vizitës në këtë Repart, ne takuam edhe një person në gjendje invaliditeti (në 

karrocë për invalidë), për të cilin aspak nuk mbahet llogari për nevojat e tij të veçanta. 

Nëse merret parasysh fakti se ky Repart nuk i plotëson as edhe kushtet minimale për 

vendosjen e personave fizikisht të shëndoshë, andaj seriozisht na shqetëson fakti se në 

Repartin e pranimit vendosen edhe personat me invaliditet, të cilët për shkak të kushteve 

shumë të këqija materiale aspak nuk munden ti plotësojnë nevojat e tyre themelore jetësore, 

fiziologjike dhe higjienike. 
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4.2 Reparti i hapur – „Rilindja“ 

Në Repartin e hapur të ashtuquajtur ,,Rilindja”, mund të depërtohet përmes një porte të 

veçantë dhe ky Repart përbëhet nga një hapësirë e veçantë oborri, punëtori si dhe hapësira në 

të cilat janë të vendosur persona të dënuar. 

Kapaciteti i vendosjes në Repartin e hapur përbëhet nga tri hapësira, korridori hyrës i 

cili njëkohësisht shfrytëzohet si kuzhinë e përbashkët si dhe një tualet i përbashkët. 

Gjatë ditës së vizitës në Repartin e hapur - ,,Rilindja” ishin të vendosur gjithsej 25 

persona të dënuar, të shpërndarë në tri hapësira. 

 Nga kontrolli i realizuar, Mekanizimi Parandalues Nacional konstatoi se hapësira e parë 

është me sipërfaqe prej 19m2 dhe se në të janë të vendosur 7 persona, secili në shtrat të 

veçantë. Në ditën e vizitës në këtë hapësirë u bë matja e temperaturës e cila arrinte 30oC, 

përderisa, niveli i lagështisë arrinte 49% R.H. Qarkullimi i dritës natyrore diellore ishte në nivel 

të kënaqshëm, gjë që nuk është rasti edhe me ndriçimin plotësues (të energjisë elektrike). 

Muret në hapësirë janë të vjetruar, të ndotur dhe të grithur, kurse dyshemeja ishe me parket i 

cili ishte i vjetër dhe i shkatërruar. 

Mekanizimi Parandalues Nacional konstaton se në këtë seksion: 

- Personat e dënuar mbahen për më shumë se 30 ditë, gjë që është në 
kundërshtim me dispozitat e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve; 

- Nuk sigurohen krevate për çdo person të dënuar, ndaj edhe numri i personave 
të dënuar dhe të vendosur në një hapësirë është më i madh se 5 – pesë; 

- Nuk plotësohen as standardet minimale të parapara ndërkombëtarisht për 
metër katrorë, temperaturë, lagështi dhe ndriçim; 

- Kushtet materiale si dhe higjiena në kapacitetet e vendosjes duke përfshirë 
edhe nyjat sanitare dhe hapësirën në të cilën ruhet dhe deponohet ushqimi, gjenden 
në nivel jashtëzakonisht të ulët; 

- Hapësirat janë të pa ajrosura, kurse nga nyjat sanitare në vazhdimësi përhapet 
një aromë e padurueshme (kundërmuese) e fekaleve dhe urinës. 

- Aspak nuk mbahet llogari për nevojat e veçanta të personave me invaliditet 
truporë (fizik). 
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 Në hapësirën e dytë ishin të vendosur 10 persona, kurse sipërfaqja e përgjithshme e 

hapësirës arrinte 27m2. Në ditën e vizitës në këtë hapësirë u bë matja e temperaturës e cila 

ishte 30oC, përderisa, niveli i lagështisë arrinte 50% R.H. Edhe në këtë hapësirë depërtimi i 

dritës natyrore diellore ishte në nivel të kënaqshëm, gjë që nuk ishte rast edhe me ndriçimin 

plotësues (të energjisë elektrike). Dyshemeja e hapësirës përfshin parket të shkatërruar, kurse 

muret në këtë hapësirë janë të dëmtuara dhe të ndotura. 

 Në hapësirën e tretë ishin të vendosur 8 persona, kurse sipërfaqja e përgjithshme e 

hapësirës arrinte 18m2. Në ditën e vizitës në këtë hapësirë u bë matja e temperaturës e cila 

ishte 30oC, përderisa, niveli i lagështisë arrinte 52% R.H. Në këtë hapësirë dyshemeja ishte e 

mbuluar me një mushama apo llaminat të vjetruar, depërtim i dobët dhe i pamjaftueshëm i 

dritës natyrore si dhe kushte më të pavolitshme higjienike krahas dy hapësirave tjera në po të 

njëjtin Repart (të cilat edhe ashtu nuk ishin në nivel të kënaqshëm).  

 Mekanizimi Parandalues Nacional, konstaton se asnjëra nga hapësirat e këtij Reparti 

nuk i plotëson nevojat minimale të parapara me standardet ndërkombëtare për metër katrorë, 

temperaturë dhe lagështi, e gjithashtu aspak nuk respektohen dispozitat e Ligjit për 

ekzekutimin e sanksioneve, ku është paraparë se maksimalisht, numri i personave të vendosur 

në një hapësirë nuk duhet të arrijë më shumë se 5 – pesë persona. 
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 Në periudhën e dimrit, këto hapësira ngrohen me koftor me dru, si dhe me ngrohëse 

elektrike. Përskaj, shtretërve, tavolinave dhe karrigeve, si dhe një pjesë e sirtarëve të 

improvizuara e të vjetër metalik, i gjithë inventari tjetër nëpër këto hapësira, (një pjesë e 

konsiderueshme e mbulesave, shporeteve, tv pranuesve si dhe frigoriferët etj.) janë furnizuar 

nga vet personat e dënuar. 

 

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional gjatë ditës së vizitës ka vërejtur një numër të 

madh të furrtareve të zeza (brumbujve), tartabiqeve si dhe insekteve të tjera, edhe atë po në 

hapësirat ku ruhet i tërë ushqimi, veshmbathja dhe mjetet higjienike të personave të dënuar. 

Tualeti i përbashkët disponon me një dush, një bojler, tri çezma nga të cilat vetëm njëra 

është funksionale. 

Punëtoria përbëhet prej tri hapësirave të veçanta. Në hapësirën e parë është punëtoria 

për përpunimin e drurit (zdrukthëtari), në hapësirën e dytë është një ushtrimore e improvizuar 

(për ngritje të peshave), përderisa  hapësira e tretë është punëtori për përpunimin e teneqeve, 

në të cilën një ose dy të persona të dënuar punojnë sipas nevojës.  

Punëtoria e zdrukthëtarisë është aktive dhe në të prodhohen stola dhe tavolina druri të 

destinuara për shitje të mëtutjeshme, të përpunuara nga persona të dënuar të vendosur në 

Repartin e hapur.  
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Në vazhdim të punëtorisë së zdrukthëtarisë dhe punëtorisë përpunimin e teneqeve, 

ndodhet edhe punëtoria në të cilën njëri nga personat e dënuar punon në makinat për 

prodhimin e materialit ndërtimorë dhe të veglave për ndërtimtari, për nevojat e burgut.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton se në këtë seksion: 

- Numri i personave të dënuar të vendosur në një hapësirë është më i madh se 5 
persona, gjë që është në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për ekzekutimin e 
sanksioneve; 

- Nuk janë plotësuar as standardet minimale të parapara me standardet 
ndërkombëtare për metër katrorë, temperaturë, lagështi dhe ndriçim; 

- Kushtet materiale dhe higjiena janë në nivel jashtëzakonisht të ulët; 

- Evidentohet numri i madh i tartabiqeve, furrtareve të zeza (brumbujve) dhe 
insekteve tjera. 
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4.3 “Reparti - Е“ 

 Pjesa e Repartit - Е është e veçuar në mënyrë hapësinore me një derë të veçantë dhe 

është pjesë e veçuar dhe e ndarë e INP – ENP ,,Idrizovë”. Reparti disponon me një oborr mirë 

të rregulluar dhe të mirëmbajtur si dhe me 8 -të hapësira ku janë vendosur gjithsej 90 persona 

të dënuar. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, realizoi kontrolle dhe matje në hapësirën e parë dhe 

konstatoi se e njëjta ishte me sipërfaqe të përgjithshme prej 23m2, kurse në të ishin vendosur 

6 persona të dënuar. Në ditën e vizitës në hapësirë u mat temperaturë prej 30oC, kurse niveli i 

lagështisë ishte 48% R.H.   

 Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, konstatoi një grumbullim të tejnumërt edhe në 

hapësirat tjera në këtë Repart, duke pasur parasysh se në hapësira janë vendosur 8 deri më 

13 persona të dënuar, kurse në njërën nga hapësirat e cila ishte me sipërfaqe të përgjithshme 

prej 50m2, janë vendosur 20 persona të dënuar.  

 Kushtet higjienike në këtë departament janë të pavolitshme, përkatësisht në numrin më 

të madh të hapësirave mbisundon myku dhe mungesa e higjienës, muret janë të ndotura kurse 

krevatet janë me dyshekë të parregulluar. 

 Në një pjesë të hapësirave dyshemeja është me pllaka, kurse në pjesën tjetër 

dyshemeja është me dërrasa të vjetra të shkatërruara. Në hapësirat evidentohet depërtim i 

volitshëm i dritës natyrore, mirëpo mungon ndriçimi përkatëse plotësues (drita elektrike). Ekipi i 

Mekanizmit Parandalues Nacional, konstatoi se përskaj kornizave metalike të shtretërve, 

sirtarët metalik, një pjesë e tavolinave dhe e karrigeve, i tërë inventari tjetër është pjesë që 

personat e dënuar e furnizojnë individualisht (tv-pranues, frigorifer, tavolina, karrige dhe gjëra 

tjera). 

Tualeti në këtë Repart, për dallim nga tualetet në departamentet tjera të burgut është në 

gjendje pak më të mirë, me çezme funksionale dhe me nyje sanitare, mirëpo sidoqoftë, evident 

është niveli jashtëzakonisht i lartë i papastërtisë, mykut, lagështisë dhe i mureve të dëmtuara. 
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 Në përbërje të këtij Reparti ekziston dhe kantina ku personat e dënuar mund të blejnë 

prodhime të caktuara, mirëpo sipas prononcimit të personave të dënuar, çmimet e produkteve 

janë shumë më të larta se çmimet standarde të tregut jashtë Institucionit. 

 

4.4 Reparti gjysmë i hapur 

 Departamenti gjysmë i hapur posedon një kapacitet prej 120 personave të dënuar, 

kurse në këtë Repart në ditën e vizitës ishin vendosur gjithsej 124 persona të dënuar, në 14 

hapësira të brendshme dhe në 3 hapësira të jashtme. Në përbërje të Repartit gjysmë të hapur 

ekziston edhe një kantinë ku personat e dënuar blejnë produkte të domosdoshme për 

përdorim të përditshëm. 

 Ky Repart disponon me një oborr të veçantë që shërben si shëtitore, i cili është i 

rregulluar nga aspekti hortikulturorë, ekziston edhe teren sportiv ku personat e dënuar luajnë 

basketboll gjatë kohës së lirë.  

 

 

  

 

 

 

 

 Njëra nga hapësirat e jashtme është me sipërfaqe të përgjithshme prej 27m2, në të janë 

vendosur 8 persona dhe ka shtretër të veçantë për çdo person. Temperatura e matur në ditën 

e vizitës ishte 30oC, kurse niveli i lagështisë ishte 56% R.H. 
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 Hapësira e dytë e jashtme është me sipërfaqe të përgjithshme prej 24m2 dhe në të janë 

vendosur 6 persona, secili në shtrat të veçantë. Temperatura gjatë ditës së vizitës arrinte 

31°C, kurse niveli i lagështisë arrinte 53% R.H.  

Në hapësirat e kontrolluara kishte depërtim jashtëzakonisht të dobët të dritës diellore, 

shumë lagështi dhe myk nëpër mure, të cilët edhe ashtu ishin të ndotur dhe të gërryer, kurse 

dyshemeja ishte shtruar me llaminat i cili ishte i dëmtuar dhe i skaduar. 

 

 Një numër i vogël i shtretërve ishin të furnizuara me dyshekë, kurse personat tjerë të 

dënuar flinin nëpër sfungjerë. Në periudhat dimërore, hapësirat ngrohen me koftorë me dru si 

dhe me ngrohëse elektrike. Hapësirat janë të pajisura me shtretër të vjetër metalik si dhe me 

sirtarë të improvizuar, në pronësi të Institucionit, përderisa inventari tjetër (tavolina, karrige, tv 

pranues, frigorifer dhe gjëra të tjera) personat 

e dënuar i sigurojnë vetë. 

 Në një pjesë të dhomave të jashtme 

posedojnë tualetin, në të cilat nga tri nyjat 

sanitare vetëm njëra është funksionale, 

funksionojnë gjithashtu edhe dy çezma. 

Higjiena në tualetin është në nivel 

jashtëzakonisht të ulët, me mure të ndotur 

dhe të dëmtuar. 



29 

Hapësirat e brendshme (të mbyllura) të Repartit gjysmë të hapur, janë në gjendje edhe 

më të pavolitshme higjienike. Reparti disponon me gjithsej 14 hapësira të brendshme, në të 

gjitha hapësirat evidentohet depërtim i dobët i dritës natyrore, kurse ndriçimi plotësues, 

gjithashtu është shumë i dobët. Dyshemeja është e shtruar me llaminat dhe është shumë e 

papastër, kurse muret janë përplot me myk dhe lagështi, të gërryer, të vjetër dhe të palyer.  

 

 Në njërën nga hapësirat e brendshme, në të cilën ishin vendosur 9 persona të dënuar, 

ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional realizoi matjen e sipërfaqes së përgjithshme të 

hapësirës prej 20m2,, temperaturën prej 23oC dhe nivelin e lagështisë prej 54% R.H.  

 Në hapësirën tjetër në të cilën ishin vendosur 6 persona të dënuar, Mekanizmi 

Parandalues Nacional, realizoi matjen e sipërfaqes së përgjithshme prej 17m2 të hapësirës, 

temperaturën prej 24oC, me nivel të lagështisë prej 54% R.H. 

 Në veçanti na brengos fakti se gjatë kontrollimit nëpër hapësirat, ne takuam 3 persona 
të cilët flinin në dysheme mbi dyshekë të vjetruar, të dëmtuar dhe jofunksional. 
Mekanizmi Parandalues Nacional menjëherë reagoi dhe kërkoi sqarime nga personat zyrtarë 

për trajtimin e këtillë të personave të dënuar, me ç’rast mori përgjigje se për shkak të 

mbingarkesës (numrit tejet të madh) të personave të dënuar, kapacitetet janë të plotësuara, 

kurse për këta persona nuk ka shtretër të lirë. Të njëjtit janë lënë që vetë të gjejnë zgjidhje ose 

ti shfrytëzojnë shtretërit e personave tjerë të cilët shfrytëzojnë pushime gjatë vikendeve ose 

benefite (lehtësime) të tjera, deri sa të lirohet ndonjë shtrat në të cilin do të mund të vendosen 

në mënyrë afatgjate. 
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 Tualeti i vetëm në pjesën e brendshme të Repartit gjysmë të hapur është në gjendje 

jashtëzakonisht të keqe, i pa pastër, jofunksional, me nyje të shkatërruara sanitare, çezme të 

improvizuara si dhe mure të shkatërruara nga të cilat vazhdimisht rrjedh ujë. 

 

 Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton se çmimet e produkteve në kantinën e këtij 

Reparti janë shumë më të larta, krahas çmimeve standarde të tregut jashtë Institucionit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se në këtë seksion: 

- Nuk sigurohen shtretër për çdo person të dënuar; 

- Numri i personave të dënuar të vendosur në një hapësirë është më i madh se 5 
persona, gjë që është në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për ekzekutimin e 
sanksioneve; 

- Nuk plotësohen as standardet minimale ndërkombëtare të parapara për 
madhësinë e hapësirave për metër katror, temperaturë, lagështi dhe ndriçim;  

- Kushtet materiale dhe higjiena në kapacitet e vendosjes si dhe tualeti (nyja 
sanitare) janë në gjendje jashtëzakonisht të ulët. 



31 

4.5 Reparti i mbyllur 

4.5.1 Pjesa e re – kati përdhes 

 Reparti i ashtuquajtur „Pjesa e re“ gjendet në pjesën e majtë të katit përdhes të Repartit 

të mbyllur të INP - ENP „Idrizovë“. Ky Repart është me kushte dukshëm më të mira materiale 

dhe higjienike në raport me Repartet tjera. 

 Pjesa e re – kati përdhes, përbëhet prej 7 hapësirave të veçanta, të gjitha të vendosura 

përgjatë korridorit të ngushtë i cili shërben si kuzhinë dhe trapezari në të cilin ka edhe tavolina, 

karrige, frigorifer dhe shporet për gatim. 

Në çdonjërën nga dhomat është vendosur një numër i vogël i personave, kurse në disa 

dhoma ka edhe vetëm nga një person të dënuar. Kushtet nëpër hapësira janë të pranueshme, 

ka mbulesa të mira dhe të pastra, shtretër, tv-pranues, frigoriferë, tavolina si dhe inventar tjetër 

të domosdoshëm. Në tërë Repartin janë vendosur gjithsej 11 persona, kurse në momentin e 

vizitës kishte edhe një hapësirë të zbrazët. Secila prej hapësirave dispononte me tualete të 

veçanta, në të cilën kishte edhe ulëse tualeti, dush dhe bojler dhe po të njëjtit ishin në gjendje 

të mirë funksionale. 

 Në njërën nga hapësirat, në të cilën ishte vendosur vetëm një person, u mat sipërfaqja 

e përgjithshme e dhomës prej 11m2, temperatura arrinte 18oC, kurse niveli i lagështisë ishte 

54% R.H. Insektet ishin pjesa e pashmangshme edhe e kësaj pjese të Institucionit, mirëpo 

sidoqoftë higjiena nëpër hapësira ishte shumë e mirë krahasuar me Repartet tjera, nga shkaku 

se edhe vet personat e dënuar më mirë përkujdesen për mirëmbajtjen e higjienës nëpër 

hapësira. Edhe në këtë Repart personat e dënuar, në mënyrë të pavarur i sigurojnë gjësendet 

nëpër dhoma (tv pranuesit, frigoriferët dhe gjësendet tjera). 

 

 

 

 

 

Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton se në këtë krah: 

- Nuk ka mbingarkesë të numrit të personave të dënuar nëpër hapësira; 

- Kushtet materiale dhe niveli i higjienës janë shumë më të mira, krahasuar me 
seksionet tjera dhe me krahët tjerë të Institucionit; 

Mbingarkesa e numrit të personave të dënuar dhe kushtet e vështira materiale në 
pjesët tjera të Institucionit, dëshmojnë për faktin se personat e dënuar të vendosur në 
këtë krah janë në gjendje më të privilegjuar për dallim nga personat tjerë të dënuar. 
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4.5.2 Krahu  2  

 Ky krah i ashtuquajtur “pllaka” është i vendosur në pjesën qendrore të katit të parë në 

ndërtesën kryesore dhe është i përbërë nga 7 hapësira kolektive gjumi. Ky krah së bashku me 

krahun 5 dhe Repartin e pranimit, janë krahë në të cilët kapacitetet e vendosjes janë në 

gjendje më të keqe dhe të mjerë materiale e që janë në përbërje të ndërtesës kryesore të 

Repartit të mbyllur të burgut. 

  Gjatë kontrollit në njërën nga hapësirat, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi 

mbipopullim jashtëzakonisht të madh të numrit të personave të dënuar, më saktësisht 27 

persona ishin vendosur në një hapësirë me sipërfaqe të përgjithshme prej 40m2, niveli i 

lagështisë arrinte 62% R.H. si dhe temperatura me 23oC. Në këtë hapësirë, ekipi i Mekanizmit 

Parandalues Nacional vërejti një person të dënuar i cili po flinte në një dyshek në 
dysheme, me çka reagoi deri te urdhëruesi dhe kërkoi që menjëherë ti sigurohet një 
shtrat i veçantë. 

 Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, konstatoi mbipopullim të numrit të personave 

të dënuar në tërë krahun, ku numri i personave të dënuar në çdonjërën nga hapësirat sillet nga 

16 deri më 27 persona të dënuar, gjë që rezulton me një shkelje serioze të të drejtave 

themelore të njeriut të personave të dënuar, si dhe mund të kontribuojë për një rrezik të rritur 

nga trajtimi dhe sjellja e keqe, poshtëruese dhe degraduese.  

 Përveç numrit tejet të madh të personave të dënuar dhe kushteve materiale 

jashtëzakonisht të vështira në hapësirat e këtij krahu, evidente është edhe lagështia dhe myku 

në masë enorme nëpër mure, si dhe një numër i madh i insekteve (tartabiqeve) për të cilët u 

ankuan edhe vetë të burgosurit.  

 Plafoni i tërë krahut ishte i dëmtuar dhe nëpër të rridhte ujë, sepse pikërisht mbi të 

gjendej edhe banja e krahut të 5, e cila ishte e shkatërruar, me gypa të plasur nga të cilët 

rridhte uji i papastër. 

 Në tualet ishin vendosur 5 nyje sanitare, nga të cilat vetëm njëra ishte funksionale, dhe 

gjithashtu u vërejt edhe prezenca e madhe e lagështisë, mykut, papastërtisë dhe aroma 

kundërmuese (e padurueshme). 



33 

 Duke pasur parasysh këtë, Mekanizmi Parandalues Nacional thirret në Rekomandimin 

e 19.3 nga Rregullat Evropiane të Burgjeve, në pëlqim me të cilat, të burgosurit doemos duhet 

të kenë qasje pa pengesë deri te nyjat sanitare të cilat duhet të jenë të pastra dhe higjienike 

dhe në to të respektohet privatësia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Reparti shkollor  – “Shkollarët”  

Reparti shkollor ose i ashtuquajturi “Shkollarët” përbëhet nga 9 hapësira për vendosje, 

një korridor i gjatë dhe i errët, kuzhinë të improvizuar në fund të korridorit, një tualet dhe një 

banjë për të gjithë personat e dënuar. Në këtë departament gjatë kohës së vizitës ishin 

vendosur  gjithsej 126 persona të dënuar. 

Në korridorin e Repartit,  ku menjëherë binte në sy niveli i ulët i higjienës, shporta të 

tejmbushura me plehra, mure të dëmtuara dhe dyshemeja e ndotur. Mekanizmi Parandalues 

Nacional vërejti një numër më të madh të personave të dënuar të cilët flinin nëpër dyshekë të 

vendosur në vetë dyshemenë për shkak të mungesës së hapësirave dhe shtretërve për 

vendosjen e tyre nëpër hapësira të veçanta. 

 

 

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se në këtë krah: 

- Nuk janë siguruar shtretër të veçantë për çdo person; 

- Evidentohet mbipopullim tejet të madh, kurse numri i personave të dënuar të 
vendosur në një hapësirë është shumë më i madh se 5, gjë që është në kundërshtim me 
dispozitat e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve; 

- Nuk janë plotësuar as standardet minimale ndërkombëtare të parapara për 
sipërfaqe në metër katrorë, temperaturë dhe lagështi; 

- Kushtet materiale dhe higjienike në kapacitetet e vendosjes dhe nyjat sanitare 
janë në nivel jashtëzakonisht të ulët; 

- Në një pjesë të hapësirave u vërejt edhe rrjedhje uji nga plafoni i hapësirave. 
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Në raport me numrin e personave të dënuar të vendosur nëpër hapësira, Mekanizmi 

Parandalues Nacional e konstatoi këtë gjendje: në hapësirën numër 9 ishin vendosur 18 

persona, në hapësirën numër 8 ishin vendosur 4 persona (dhe po e njëjta kishte kushte më të 

mira dhe shumë më mirë mirëmbahej nga aspekti i higjienës), në hapësirën numër 7, ishin 

vendosur 6 persona, edhe përskaj faktit se kishte vetëm 5 shtretër (1 person flinte në 
dyshekun e shtruar në dysheme), në hapësirën numër 6 ishin vendosur 20 persona, në 

dhomën numër 5 ishin vendosur 21 persona (3 persona flinin në dysheme), në hapësirën me 

numër 4 ishin vendosur 23 persona, kurse në hapësirën numër 3 ishin 7 persona, në 
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hapësirën numër 2 ishin vendosur 20 persona, kurse në hapësirën numër 1 ishin vendosur 7 

persona.  

 

 Në hapësirën numër 9 u mat një sipërfaqe prej 38 m2. Në ditën e vizitës u mat 

temperatura prej  22°C, me nivel lagështie prej 58% R.H. Në hapësirën numër 6 e cila ishte 

me sipërfaqe prej 40m2, u mat temperatura prej 23°C, kurse niveli i lagështisë arrinte 60% R.H. 

Në hapësirën vijuese u mat sipërfaqja prej 40 m2, kurse në këtë hapësirë temperatura arrinte 

22°C, me nivel lagështie prej 58% R.H. 

 Mekanizmi Parandalues Nacional, vlerëson se në këtë Repart tualeti është pa kurrfarë 

kushte minimale për mirëmbajtje normale të higjienës, prej aty përhapet një aromë 

kundërmuese (e padurueshme), ka çezma dhe dushe jofunksionale, kurse pllakat e mureve 

dhe të dyshemesë janë plotësisht të shkatërruara dhe të demoluara. 



36 

 Në dyshemetë e hapësirave të Repartit 

“Shkollarët” është shtruar llaminat i vjetër, i 

dëmtuar, i thyer dhe i ndotur, disa nga dhomat 

janë të pajisura me pllaka të vjetra dhe të thyera, 

evident është edhe niveli jashtëzakonisht i lartë i 

lagështisë, kurse përgjatë tërë Repartit përhapet 

aromë kundërmuese (e padurueshme). Meka-

nizmi Parandalues Nacional, vlerëson se Reparti 

karakterizohet me një depërtim shumë të dobët të 

dritës diellore, hapësirat janë të mbingarkuara me 

gjësende, për shkak të numrit tejet të madh të 

personave të dënuar, nuk mungojnë edhe 

insektet, kurse çatia në korridor është e dëmtuar 

dhe pikon. 

 Mekanizmi Parandalues Nacional, 

konstaton se në disa hapësira të këtij Reparti 

dritaret ishin të thyera, kurse për shkak të 

mbrojtjes në vend të tyre të burgosurit kishin 

vendosur batanije. 

 Në Repartin “Shkollarët” mungon 

kabina funksionale telefonike, ka një kuti 

druri përmes së cilës do të duhej përmes 

formës së shkruar të komunikohet me 

përgjegjësit në Institucion, kurse kutia postare e Avokatit të Popullit, ku të burgosurit do të 

mund t’i dorëzonin ankesat e tyre, është e vendosur në pjesën e mbyllur të Institucionit dhe po 

e njëjta nuk është në qasje të lehtë dhe të përhershme për këta persona të dënuar. 
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4.5.4 “Reparti – I”  

 Reparti “I” ndodhet menjëherë pranë Repartit shkollor dhe në njëjtin janë vendosur 

gjithsej 65 persona të dënuar, në 7 hapësira të veçanta. 

Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se në hapësirën numër 1 janë vendosur 23 

persona të dënuar, në hapësirën numër 2 janë vendosur 14 persona, në hapësirën numër 3 

janë vendosur 10 persona të dënuar, në hapësirën numër 4 ka 6 persona të vendosur, në 

hapësirën numër 5 janë vendosur 2 persona të dënuar, në hapësirën numër 6 janë vendosur 4 

persona të dënuar dhe në hapësirën numër 7 janë vendosur 6 persona të dënuar. 

 

 

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se në këtë krah: 

- Nuk janë siguruar shtretër për çdo person; 

- Evidentohet mbipopullim tejet i madh i numrit të personave të dënuar, kurse 
numri i personave të dënuar të vendosur në një hapësirë është shumë më i madh se 
5, gjë që është në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve; 

- Një pjesë e personave të dënuar, për shkak të mungesës së hapësirës, janë të 
detyruar të flenë nëpër dyshekë të shtruar në dyshemenë e korridorit të Seksionit; 

- Në korridorin e Seksionit u vërejt se po pikonte çatia; 

- Nuk janë të plotësuara standardet minimale ndërkombëtare të parapara për 
sipërfaqet në metër katrorë, temperaturë dhe lagështi; 

- Kushtet materiale dhe higjienike në kapacitetet e vendosjes, si dhe nyjat 
sanitare janë në nivel jashtëzakonisht të ulët; 

- Edhe përskaj dritareve të cilat janë vazhdimisht të hapura nëpër të cilat 
depërton dritë e mjaftueshme diellore, ajri nëpër tërë Departamentin ishte ngulfatës 
dhe ndjehej aromë kundërmuese (e padurueshme) e urinës, djersëve dhe fekaleve. 
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Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional edhe në këtë Repart, në një pjesë të 

hapësirave vërejti një numër më të madh të personave të dënuar të vendosur nëpër hapësira 

me kushte jashtëzakonisht të vështira materiale dhe nivel shumë të ulët të higjienës. Në 

dysheme ishte shtruar një parket i vjetër, i cili nuk ishte aspak i pastruar dhe i mirëmbajtur, 

kurse për tërë Repartin kishte vetëm një tualet dhe një banjo. 

Në ditën e vizitës, në hapësirën e parë u mat sipërfaqja prej 68m2, kurse në të ishin 

vendosur 23 persona të dënuar. Temperatura arrinte 23oC, dhe niveli i lagështisë ishte 53% 

R.H. Në hapësirën e dytë me sipërfaqe prej 28m2 ishin vendosur 14 persona të dënuar, kurse 

temperatura dhe niveli i lagështisë ishin identike si dhe në hapësirën e mëparshme. Sipas 

parametrave të matur, sërish hasim anashkalimin e standardeve të parashtruara lidhur me 

sipërfaqen që i takon çdo personi që është i privuar nga liria, si dhe nivelin e temperaturës, të 

përcaktuar nga Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës.  

 

 

 

 

 

 

Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se në këtë Seksion: 

- Në një pjesë të hapësirave ekziston mbipopullim i numrit të personave të 
dënuar si dhe numri i personave të dënuar të vendosur në një hapësirë është më i 
madh se 5, e që është në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për ekzekutimin e 
sanksioneve; 

- Në një pjesë të hapësirave nuk janë plotësuar standardet minimale 
ndërkombëtare të parapara për sipërfaqe në metër katrorë; 

- Kushtet materiale dhe higjiena në një pjesë të kapaciteteve të vendosjes, si dhe 
nyjat sanitare janë në nivel shumë të ulët. 
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4.5.5 “Reparti - D“ 

 Në ndërtesën e veçantë në katin përdhes në qarkun e institucionit, gjendet edhe i 

ashtuquajturi Reparti “D”, në të cilin gjatë ditës së vizitës ishin vendosur  gjithsej  96 persona të 

dënuar në 9 hapësira të veçanta. Përskaj hapësirave në të cilat vendosen personat e dënuar 

dhe korridorit të madh i cili i bashkon hapësirat, ky repart disponon edhe me një hapësirë në të 

cilën dërgohet ushqimi dhe prej ku pastaj u ndahet personave të dënuar, më pas një hapësirë 

e pajisur me vegla ushtrimi dhe dy nyje sanitare të destinuara për tërë Repartin. 

Në korridorin e Repartit, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional vërejti dëmtime të 

çatisë, kurse nga ana e personave të vendosur në këtë departament u informuam se të 

reshurat e mëdha në periudhën e kaluar kanë shkaktuar dëmtimin e një pjese të konstruksionit 

të çatisë, me ç’rast është bërë një rikonstruktim i improvizuar, me përforcimin e pjesës së 

epërme me tavolinë të thjeshtë buke, e cila rrezikon që në çdo çast të bie dhe të lëndojë 

ndonjë person. 

 

Për shkak të mungesës së hapësirës së mjaftueshme në hapësirat e vendosjes, ekipi i 

Mekanizimit Parandalues Nacional, vërejti se një pjesë e personave të dënuar janë të detyruar 

që ushqimin e tyre ta përgatisin në vetë korridorin, ku edhe higjiena është në nivel 

jashtëzakonisht të ulët. 
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Gjatë kontrollit të realizuar nëpër hapësirat ku janë vendosur personat e dënuar, ekipi i 

Mekanizmit Parandalues Nacional konstatoi një numër tejet të madh të personave të dënuar, 

si dhe mungesën e shtretërve për disa persona të dënuar. 

Në këtë kuptim, në njërën nga hapësirat e cila është me sipërfaqe prej 36m2 ishin 

vendosur gjithsej 17 persona të dënuar, kurse kishte vetëm 16 shtretër, në hapësirën tjetër 

ishin vendosur 19 persona të dënuar, kurse kishte vetëm 17 shtretër. Gjithashtu, edhe në 

njërën nga hapësirat në të cilën u realizua kontrolli, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi 

se janë vendosur 20 persona të dënuar, kurse aty kishte vetëm 18 shtretër. 

Numri më i madh i shtretërve në këto hapësira ishin të pajisur me dyshekë të vjetër dhe 

të shkatërruar, por gjithashtu kishte edhe shtretër në të cilët nuk kishte aspak dyshekë, por në 

to kishin vendosur vetëm një sfungjer të thjeshtë të mbuluar me mbulesë. Personat e dënuar 

për të cilët nuk është siguruar krevati i posaçëm janë të detyruar që të flenë në sfungjerë apo 

në jastëkë të shtruar në vetë dyshemenë e repartit. 
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Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional konstatoi se një gjendje të tillë e hasur 
është në kundërshtim me parimet themelore të përfshira në Rregullat e Standardeve 
Minimale për veprimin me personat e burgosur (të njohura si rregullat e Mandellës)6, si 
dhe me Rekomandimet e Komitetit të Ministrave të Shteteve Anëtare të Këshillit të 
Evropës, në lidhje me Rregullat Evropiane për Burgjet, të cilat parashohin se “çdo i 
burgosur gëzon të drejtën e shtratit të veçantë dhe të mbulesave personale të 
përshtatshme, të cilat mirëmbahet në gjendje të mirë dhe ndërrohen mjaft shpesh”. 7 

Vendosja e një numri kaq të madh të personave në një hapësirë të vogël të 

papërshtatshme, jo vetëm që është në kundërshtim me dispozitat e regullativit ligjvënës – 

                                                           
6 А/RES/70/175 Resolution adopted by the General Assembly od 17 December 2015 (United Nartions Standard Minimum 
Rules for the treatment of Prisoners (the Mandela Rules)) Rule 21: 
“Çdo person i burgosur, në pajtim me standardet lokale ose kombëtare, duhet të furnizohet me krevatin e tij dhe me 
mbulesën e tij personale dhe të mjaftueshme e cila duhet të jetë e pastër gjatë dhënies, të mirëmbahet në gjendje të mirë 
dhe të zëvendësohet mjaftueshëm shpesh që të mirëmbahet në gjendje të pastër.”, Rekomandimi 21 i Rregullave 
Evropiane për burgjet: “Çdo personi të burgosur i sigurohet krevat i posaçëm dhe mbulesë e posaçme dhe përkatëse, e cila 
mirëmbahet në gjendje të mirë dhe e cila zëvendësohet mjaftueshëm shpesh që të jetë e pastër.” 
7 Rekomandimi 21 i Rregullave Evropiane për burgjet 
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vendor 8  dhe me Standardet e Rekomanduara Minimale Evropiane 9, por kjo gjendje imponon 

vendosje të ngjeshur dhe johigjienike, që përcillet me mungesë të vazhdueshme të privatësisë. 

Edhe përkrah faktit se dritaret në një pjesë të hapësirave ishin larguar qëllimisht për 

shkak të ajrosjes së hapësirës, prapëseprapë ajri ishte i rëndë dhe ngulfatës, duke pasur 

parasysh numrin tejet të madh të personave të dënuar të vendosur në një hapësirë aq të 

vogël. Për shkak të mungesës së hapësirës, personat e dënuar gjësendet e tyre personale 

dhe ushqimin e ruajnë nën shtretër ose të varur nëpër mure. Kjo gjë në mënyrë plotësuese 

kontribuon në rritjen e numrit të madh të insekteve edhe atë më shumë të furrtareve të zeza 

dhe tavtabiteve, nga pickimet/kafshimet e të cilëve një numër i madh i personave të dënuar 

ishin plot plagë, më së shumti nëpër duar dhe këmbë. 

  

 

 

 Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, njëkohësisht ka konstatuar se një numër 

shumë i vogël i personave të dënuar janë vendosur nëpër hapësira të cilat i plotësojnë 

                                                           
8 Neni 104 paragrafi 3 i Ligjit për përmbarim të sanksioneve parashikon që: “akomodimi i personave të dënuar në hapësira 
të përbashkëta nuk guxoj që ta tejkalojë numrin prej pesë persona në një dhomë për fjetje” në të njëjtën kohë në nenin 103, 
paragrafi 1 të Ligjit të njëjtë parashikohet që: “për çdo person të dënuar duhet të sigurohet së paku 9m3 hapësirë”. 
 
9 Standardi i përcaktuar minimal nga Komiteti Evropian për parandalim të torturës (KPT) parashikon së paku  4m2 për person 
si dimension i preferuar për akomodim kolektiv. 
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standardet minimale hapësinore, ku higjiena është në nivel të kënaqshëm dhe ku mbizotëron 

një atmosferë shumë më e relaksuar.  

Përkatësisht, në njërën nga hapësirat e këtij Reparti i cili është me sipërfaqe prej 17m2 

ishin vendosur 4 persona të dënuar, me ç’rast kishin hapësirë të mjaftueshme dhe atyre iu 

është lejuar që po të njëjtën ta furnizojnë, pajisin me gjësende të cilat ishin në pronësinë e tyre 

personale, (LCD televizorë, DVD recorder, zmadhues zëri, frigoriferë, akuarium dhe gjëra të 

tjera).  

Nëse i kemi parasysh kushtet jashtëzakonisht të pavolitshme materiale si dhe 

mbipopullimin e numrit të personave të dënuar në hapësirat tjera, numri më i madh i 

personave të dënuar të vendosur në këtë repart janë lënë në gjendje më të pa lakmueshme, 

gjë që mund të jetë bazë edhe për diskriminim për shkak të procedimit faktik të pabarabartë të 

personave të dënuar, me këtë këta persona eksponohen ndaj një raporti të padrejtë dhe të 

degraduar, në krahasim me personat tjerë që janë në situatë të ngjashme. 

Gjatë kontrollit të realizuar në hapësirën ku fillimisht sillet ushqimi dhe prej të cilës 

hapësirë pastaj u shpërndahet personave të dënuar, ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, 

konstatoi një nivel jashtëzakonisht të ulët dhe të pakënaqshëm të higjienës.  
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Kjo hapësirë përfshin një sipërfaqe të gjerë dhe disponon me një lavaman me dy çezma 

funksionale. Personat e dënuar, në këtë hapësirë e kalojnë një pjesë të kohës së tyre e më së 

shpeshti e shfrytëzojnë për larjen e rrobave të tyre. 

Për shkak të mungesës së ujit të ngrohtë, personat e dënuar janë të detyruar që të 

shfrytëzojnë një ngrohëse të improvizuar, e cila lidhet në prizë elektrike dhe vihet drejtpërdrejtë 

në kovën me ujë. Mënyra e tillë e ngrohjes së ujit përcillet me një rrezik të madh dhe 

permanent, nga shfaqja e pasojave të padëshiruara. 
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Në vazhdimësi të kësaj hapësire, në 

një pjesë të vogël të rrethuar me grila, 

gjendet edhe ushtrimorja për ngritjen e 

peshave e pajisur me një  vegël për ushtrim, 

(bench) stol dhe më shumë gramarë të 

përcaktuar për aktivitete fizike dhe për 

rekreacion të personave të dënuar të 

vendosur në këtë Repart. 

Përkrah hapësirave të vendosjes dhe 

hapësirave tjera të potencuara, ky Repart disponon edhe me dy nyje të përbashkëta sanitare 

të destinuara për dush dhe për plotësimin e nevojave fiziologjike të të gjithë personave të 

dënuar të vendosur në këtë Repart.  

 

Njëri nga tualetet është i pajisur me një çezme funksionale, lavaman të thyer, një 

pisoar dhe një nyje sanitare e veçuar me derë të thyer.  

 Tualeti i dytë është i pajisur me një nyje sanitare dhe me një kazan të prishur të ndarë 

me derë të veçantë, si dhe me hapësirë të përcaktuar për të bërë dush personat e dënuar, 
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hapësirë kjo e cila disponon me një çezmë, me 

dush dhe me një bojler, instalimi elektrik i së cilës 

është vendosur përgjatë mureve të brendshme dhe 

i është ekspozuar lagështisë së vazhdueshme, me 

këtë nuk është përjashtuar mundësia që të 

manifestohen pasojat e padëshiruara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton se në këtë Repart: 

- Vërehet një mbipopullim i numri të madh të personave të dënuar të vendosur në 
hapësirat, kurse numri i personave të dënuar të vendosur në një hapësirë është shumë 
më i madh se 5 persona, që është në kundërshtim me Ligjin për ekzekutimin e 
sanksioneve; 

- Nuk janë siguruar shtretër për çdo person; 

- Personat e dënuar për të cilët nuk janë siguruar shtretër individual, janë të 
detyruar të flenë nëpër sfungjerë ose në jastëkë të shtruar në dysheme; 

- Numri më i madh i shtretërve janë të pajisur me dyshekë të vjetër dhe të 
dëmtuar, kurse ka edhe shtretër në të cilët fare nuk kanë dyshek, por në të njëjtit është 
shtruar vetëm një sfungjer i thjeshtë i mbuluar me mbulesë; 

- Në korridorin e repartit u vërejt dëmtim i konstruksionit të çatisë e cila po 
pikonte; 

- Nuk plotësohen as standardet minimale ndërkombëtare të parapara për 
sipërfaqe në m2, temperaturë dhe lagështi; 

- Dritaret në një pjesë të këtyre hapësirave janë mënjanuar qëllimisht për shkak të 
ajrosjes së hapësirës, mirëpo prapëseprapë ajri ishte i rëndë dhe ngulfatës duke pasur 
parasysh numrin e madh të personave të vendosur në një hapësirë aq të vogël. 
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4.5.6 Reparti i ambulancës 

 Reparti i ambulancës gjendet në një objekt të veçantë dhe të vjetër në rrethin e 

Institucionit, i cili është në gjendje jashtëzakonisht të keqe dhe të rrënuar. Muret e jashtme të 

objektit janë të dëmtuara, me fasadë të shkatërruar dhe me sasi të madhe të mykut dhe 

lagështisë. Në këtë Repart janë vendosur gjithsej 151 persona të dënuar, të shpërndarë në 4 

nën Reparte – А, B, V dhe G, kurse ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, realizoi kontrolle 

në kapacitetet e vendosjes në nën Repartet A dhe B. 

 

Nën Reparti А gjendet në pjesën e djathtë të katit përdhes të ndërtesës dhe përbëhet 

nga një korridor me 8 hapësira të veçanta, secila prej tyre me nyje të veçantë sanitare. 

Higjiena në korridor është në nivel jashtëzakonisht të ulët, kurse në muret të cilët deri 

në mes janë të mbuluar me pllaka u vërejt lagështia dhe myku. Gjatë ditës së vizitës ekipi i 

Mekanizmit Parandalues Nacional ka vërejtur një të burgosur i cili flinte në dyshek të 

vendosur në fund të korridorit dhe i mbuluar me batanije, me çka reagoi menjëherë dhe kërkoi 

- Kushtet materiale dhe higjiena në kapacitetet e vendosjes dhe në nyjat sanitare 
janë në nivel të ulët; 

- Një numër i vogël i personave të dënuar të vendosur nëpër hapësira që i 
plotësojnë standardet minimale hapësinore, gjenden në gjendje më të privilegjuar në 
raport me personat tjerë të dënuar të vendosur në këtë Repart. 
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nga personat zyrtarë që në afat sa më të 

shkurtër të mundshëm t’i sigurojnë një shtrat të 

veçantë në njërën nga hapësirat. 

Gjatë kontrollit të njërës nga hapësirat e 

këtij nën Reparti, Mekanizmi Parandalues 

Nacional konstatoi se në dhomën me sipërfaqe 

prej 14m2 ishin vendosur 7 persona të dënuar. 

Për dy persona nuk ishin siguruar shtretër të 

veçantë dhe të njëjtit flinin në dyshekë, nga të 

cilët njëri dyshek ishte i vendosur mbi nyjën 

sanitare,  kurse tjetri në dysheme. 

 

Niveli i lagështisë ishte prej 70% në këtë 

hapësirë dhe me temperaturë të matur me 16,50С gjë që ishte jashtë standardeve të 

pranueshme për temperaturë dhe lagështi të ajrit.10 Njëkohësisht, higjiena në hapësirë ishte 

nën kufijtë e çdo minimumi, edhe përskaj dritares së hapur vazhdimisht, përmes së cilës 

depërtonte dritë e mjaftueshme diellore, ajri ishte i 

rëndë dhe ngulfatës dhe ndjehej një aromë 

kundërmuese e padurueshme e urinës dhe e 

fekaleve.  

Aroma kundërmuese e padurueshme përhapej 

nga nyja sanitare e cila ishte plotësisht e demoluar, 

pa ulëse tualeti, me kazan jofunksional dhe të thyer, 

pa lavaman, vetëm me një çezmë të prishur nga e 

cila vazhdimisht rridhte uji. Dyshemeja e nyjës 

sanitare ishte e mbuluar me fekale dhe shumë shishe 

plastike të hedhura gjithandej, gjithashtu u vërejt 

edhe një numër shumë i madh i insekteve. 

                                                           
10 Standardet e pranueshme për temperaturë janë nga 18-25о C, kurse për lagështi nga 20-60 R.H. 



49 

Nën Reparti B është vendosur në pjesën e majtë të katit përdhes të ndërtesës, dhe 

përbëhet nga një korridor, tualet të përbashkët dhe 7 hapësira për vendosjen e personave të 

dënuar.  

  

 Në fund të korridorit ku gjendet edhe tualeti i përbashkët, ekipi i Mekanizmit 

Parandalues Nacional sërish hasi prezencën e lagështisë dhe mykut nëpër muret e 

brendshme të hapësirave. 

 Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, gjatë kontrollit të realizuar në njërën nga 

hapësirat më mirë të rregulluara, konstatoi se e njëjta kishte një sipërfaqe prej 17m2 dhe se në 

të ishin vendosur 4 persona të dënuar. 
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Në hapësirë kishte shtretër të vjetër metalik për çdo person të dënuar, të pajisur me 

dyshekë, mbulesa, jastëkë dhe batanije të sjella nga vet personat e dënuar. Në hapësirën 

kishte edhe një dritare të madhe me grila, përmes së cilës depërtonte mjaftueshëm drita 

natyrore, mirëpo kishte dritë të dobët plotësuese (dritë elektrike), e gjithashtu ishte instaluar 

edhe një trup ngrohës (radiatorë). Përskaj tavolinës së drurit, në këtë hapësirë kishte edhe një 

frigorifer të vogël dhe dy tv pranues, kurse  mungonin karriget dhe ormanët në të cilat personat 

e dënuar i ruanin sendet e tyre personale. 

Gjatë ditës së vizitës, higjiena në hapësirë ishte në nivel të kënaqshëm, e për të njëjtën 

kujdeseshin vet personat e dënuar. Niveli i lagështisë ishte 63% R.H. që është pak më shumë 

se standardi maksimal i pranueshëm për lagështi të ajrit nëpër hapësira, përderisa 

temperatura e matur ishte 18оC që është në kufijtë e nivelit të pranueshëm 11.  

 

Tualeti i përbashkët për tërë nën Repartin B gjendet në fund të korridorit dhe në të u 

vërejt lagështia dhe myku nëpër mure, kurse nga plafoni i cili në masë të madhe ishte i qëruar 

vazhdimisht pikonte ujë. Mekanizmi Parandalues Nacional, njëkohësisht ka konstatuar se nga 

tre dushet vetëm njëri ishte funksional dhe se për tërë nën Repartin ka vetëm një nyje sanitare 

me kazan të prishur. Dushet dhe nyjat sanitare janë plotësisht të hapura (nuk ka dyer, as mure 

ndarëse), dhe me këtë në masë të madhe nuk respektohet privatësia e personave të dënuar 

gjatë shfrytëzimit të njëjtave. Higjiena në nyjat sanitare është në nivel jashtëzakonisht të ulët 

dhe nga të njëjtat përhapej aromë kundërmuese e padurueshme e urinës dhe e fekaleve. 

                                                           
11 Standardet e pranueshme për temperaturë janë nga 18-25о C, kurse për lagështi nga 20-60 R.H. 
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Burim i rrezikut të zmadhuar për personat e dënuar paraqesin edhe kabllot e nxjerra 

jashtë dhe të pa izoluar, të cilët janë pjesë e instalimit elektrik të bojlerit, e të cilat vareshin 

lirshëm dhe ishin të ekspozuar në prezencë të vazhdueshme të lagështisë. 

Një gjendje e tillë faktike e konstatuar është në kundërshtim me dispozitat e Rregullave 

Evropiane për Burgjet, të cilat parashohin se “të burgosurit doemos duhet pasur qasje deri te 

hapësirat sanitare të cilat duhet të jenë me higjienë të rregullt dhe duhet respektuar 

privatësia.” 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12Rekomandimi 19.3 nga Rregullat Evropiane për burgjet 
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I vetmi dush “funksional” 

Në ndërtesën në të cilën është vendosur Reparti i ambulancës nuk janë theksuar të 

drejtat e personave të dënuar, e as që është vendosur kutia postare për paraqitjen e 

kontrolleve mjekësore.  

Pranë kësaj ndërtese gjendet shëtitorja, ku janë vendosur disa stola me tavolina, kurse 

në rrethin e së njëjtës ishte vendosur edhe një rekuizitë basketbolli, i cili për momentin e vizitës 

ishte jofunksional për shkak të harkut metalik të thyer. Megjithatë, Mekanizmi Parandalues 

Nacional, konstatoi se në shëtitore nuk kishte pjesë të mbuluar, e cila do tu mundësonte 
personave të dënuar shëtitje pa pengesë në ambient të hapur edhe gjatë kushteve të 
pavolitshme klimatike. 
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Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se në këtë seksion: 

- Higjiena në kapacitetet e vendosjes si dhe e nyjave sanitare ishte në nivel 
jashtëzakonisht të ulët; 

- Nuk ishin të siguruar shtretër të veçantë për çdo person; 

- Shtretërit ishin të pajisur me dyshekë të vjetër dhe të skaduar, por gjithashtu 
kishte edhe shtretër të cilët ishin tërësisht pa dyshek, 

- Evidentohen edhe persona të dënuar të cilët flinin në korridor;  

- Në më shumë hapësira, numri i personave të dënuar është më i madh se 5 
persona, që është në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve; 

- Vërehet prezenca e madhe të furrtareve të zeza, tartabiqeve si dhe e insekteve të 
tjera; 

- Instalimi jofunksional elektrik i bojlerit, paraqet një burim serioz të rrezikut për 
sigurinë e personave të dënuar. 
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4.6 Qelitë e izolimit 

Qelitë e izolimit në Repartin e mbyllur të meshkujve, shfrytëzohen për vuajtjen e masës 

së dënimit disiplinorë “udhëzim për në qeli të izolimit” pas zbatimit të procedurës disiplinore, si 

dhe për shkak të ndarjes së personit të dënuar, i cili për shkak të veprimeve të tija paraqet një 

rrezik serioz për sigurinë e personave zyrtarë dhe personave të tjerë në institucion, ose për 

shkak të sigurimit të vendit  të ngjarjes si dhe ndarjen e kryerësit të veprës nga dëshmitarët. 

 Ndarja në hapësirat e destinuara si qeli izolimi13 shfrytëzohet më gjatë për periudhën 

prej 24 orëve edhe përderisa në këtë periudhë personit nuk i shqiptohet masa disiplinore – 

udhëzimi për në qeli izolimi, ai menjëherë kthehet në Repartin në të cilin ka qenë më parë i 

vendosur, kurse përderisa personit në mënyrë plotësuese i shqiptohet dënim disiplinorë për 

vendosje në qeli izolimi, koha e ndarjes së tij llogaritet në qelinë e izolimit. 

 Udhëzimi për vuajtjen e masës së dënimit disiplinorë – akomodim në qeli izolimi, në 

pajtim me “Udhëzimin për zbatimin e dënimit disiplinorë – udhëzim në INP – ENP “Idrizovë” 

realizohet në afat prej 24 orëve nga momenti i pranimit të Aktvendimit14, mirëpo gjendja e 

konstatuar udhëzon në faktin se udhëzimi në qeli izolimi shumë shpesh prolongohet edhe për 

një afat më të gjatë kohorë për shkak të plotësimit të kapaciteteve të qelive të izolimit.  

 Në ENP “Idrizovë” ka gjithsej 12 qeli izolimi. Të gjitha janë identike, të ndara në të 

djathta dhe të majta varësisht nga vendndodhja e shtratit në qelinë e izolimit, me sipërfaqe prej 

8,5m2. Temperatura e matur në ditën e vizitës në të gjitha qelitë ishte 23oC, me nivel lagështie 

prej 42% R.H.  

   

 

 

                                                           
13 Në “Udhëzimin për kushtet dhe mënyrën e shfrytëzimit të mjeteve të detyrimit nga ana e përkatësve në sektorin për 
sigurime në INP dhe ENP” parashikohet që: “në mungesë të hapësirës tjetër, për ndarje mund të shfrytëzohet edhe 
hapësira e qelisë”.  
14 Neni  4 i Udhëzimin për kushtet dhe mënyrën e shfrytëzimit të mjeteve të detyrimit nga ana e përkatësve në sektorin për 
sigurime në INP dhe ENP”. 
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 Qelitë e izolimit janë të pastra në mënyrë të pranueshme, në të njëjtit haset shtrati, 

dysheku, mbulesa, tualeti i veçantë në përbërje të së cilit ka ulëse tualeti dhe lavaman. 

Dyshemeja është e shtruar me llaminat, i cili është relativisht i ri dhe mirë i mirëmbajtur, kurse 

muret janë në gjendje më të mirë dhe më të pastër krahasuar me pjesët tjera të Institucionit.  

 Në qelitë e izolimit depërtimi i dritës diellore është shumë i dobët, nuk ka ndriçim 

plotësues në çdo hapësirë, mirëpo ka ndriçim qendror nëpër tërë korridorin. Në qelitë e izolimit 

mungojnë zilet, ndaj dhe komunikimi në mes personit të dënuar dhe nëpunësit nga sigurimi 

realizohet përmes trokitjes së fuqishme mbi dyert metalike të qelive të izolimit.  
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 Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional konstatoi se, në qelitë e izolimit nuk ekzistojnë 

sende me të cilat të burgosurit do të mund të vetë lëndoheshin. 

Rendi shtëpiak për personat e dënuar të cilët vuajnë dënimin me burg në ENP, 

parasheh që para udhëzimit për në qeli izolimi, detyrimisht të sigurohet mendimi i mjekut për 

gjendjen shëndetësore të personit të dënuar. Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se 

në të gjitha rastet e udhëzimit të personave të dënuar në qeli izolimi, merret mendim nga 

mjeku për gjendjen shëndetësore të personit të dënuar. 

Dispozitat e Rendit shtëpiak, gjithashtu parashohin se “personi i dënuar gjatë kohës së 

vuajtjes së dënimit disiplinorë – udhëzim në qeli izolimi, për çdo ditë vizitohet nga mjeku, kurse 

drejtori i institucionit e viziton një herë në javë”15. 

 Prapëseprapë, nga bisedat e zhvilluara me personat zyrtar në këtë institucion, si dhe 

me personat që ishin në vuajtje të dënimit disiplinorë – udhëzim në qeli izolimi si dhe me 

personat e dënuar të cilët veçmas kanë qenë në qeli izolimi, ekipi i Mekanizmit Parandalues 

Nacional konstatoi se përskaj kontrollimit të parë, personat që udhëzohen në qeli izolimi aspak 

nuk vizitohen nga mjeku, as që kishte ndodhur ndonjëherë të vizitoheshin nga drejtori i 

institucionit. 

 Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, gjithashtu, gjatë bisedave me një pjesë të 

burgosurve të cilët ishin në vuajtje të dënimit disiplinorë – udhëzim në qeli izolimi, pranoi 

ankesa se në raste shumë të shpeshta, kur janë drejtuar deri te përfaqësuesit e shërbimit për 

sigurim të ndihmës mjekësore, e njëjta nuk iu është ofruar, me çka iu është pamundësuar 

realizimi i së drejtës së qasjes deri te mjeku. Në këtë drejtim, këta persona potencuan se 

intervenimi mjekësorë u mundësohet vetëm në situata të rralla dhe të jashtëzakonshme, kur 

gjendja shëndetësore u përkeqësohet në mënyrë evidente dhe alarmante. 

 Një pjesë e personave të dënuar të cilët kanë vuajtur dënimin disiplinor – udhëzime në 

qeli izolimi, potencuan se jo çdo herë u respektohet e drejta e shëtitjes (dy orë në ditë në ajër 

të pastër). 

                                                           
15 Neni 52 paragrafi 3 i Rendit shtëpiak për personat e dënuar që vuajnë dënimin e burgut në ENP 
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 Nga biseda e zhvilluar me personat e vendosur në qelitë e izolimit, si dhe me personat 

zyrtar, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional siguroi informatën se personat e dënuar në 

qeli izolimi më së shumti mbahen nga 7- shtatë, deri më 10- dhjetë ditë. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

- Konstatime të përgjithshme dhe rekomandime për pjesën nga INP - ENP „Idrizovë“ ku 
janë vendosur personat e dënuar që i përkasin gjinisë mashkullore - 

Konstatime: Rekomandime: 

 Gjendje jashtëzakonisht e pavolitshme 
materiale në Repartin e pranimit, i cili 
nuk i plotëson as kushtet minimale për 
vendosje të personave të dënuar. 

 Reparti i pranimit duhet të dislokohet në 
hapësira tjera të cilat do ti përmbushin 
standardet minimale për vendosjen e 
personave të dënuar. 

 
 

Konstatime: Rekomandime: 

 Personat e dënuar mbahen më shumë 
se 30 ditë në Repartin e pranimit. 

 Personat e dënuar në Repartin e 
pranimit të mos mbahen më gjatë se 30 
ditë. 

 
 Në pajtim me ligjin për ekzekutimin e sanksioneve  (neni. 98) personi i dënuar në Repartin 

e pranimit mund të mbahet më së shumti  30 ditë.“ 
 

Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se në qelitë e izolimit: 

- Personat e dënuar nuk vizitohen për çdo ditë nga mjeku, e as dhe një herë në 
javë nga ana e drejtorit të institucionit; 

- Në raste shumë të shpeshta, personave të u është pamundësuar qasja deri te 
ndihma mjekësore; 

- Ndriçimi i hapësirave është jo përkatës dhe i pamjaftueshëm; 

- Mungon instalimi i sistemit të veçantë për alarmimin e personave zyrtar; 

- E drejta e shëtitjes nuk realizohet në mënyrë të rregullt. 
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Konstatime: Rekomandime: 

 Në pjesën më të madhe të kapaciteteve 
të vendosjes është evidentuar 
mbipopullim i personave të dënuar, 
përkatësisht  nëpër hapësira vendosen 
edhe më shumë se 5 persona të dënuar, 
e në disa prej tyre janë vendosur edhe 
30 persona të dënuar. 

 Të mos vendosen më shumë se 5 
persona të dënuar në një hapësirë si 
dhe për çdo person të sigurohet  
hapësirë prej më së paku 9m3. 

 

 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve  (neni. 103 dhe 104) parashikon që: „vendosja e 
personave të dënuar në hapësira të përbashkëta nuk guxon ta kalojë numrin nga 5 
persona në një dhomë gjumi“ edhe se „për çdo person të dënuar mesatarisht duhet të 
sigurohet hapësirë prej më së paku 9m3.“ 

 

Konstatime: Rekomandime: 

 Nuk është siguruar shtrati për çdo 
person të dënuar, me ç’rast një numër i 
madh i personave të dënuar janë të 
detyruar të flenë në dyshekë dhe në 
jastëkë të shtruar në dysheme. 

 Menjëherë të sigurohen shtretër për çdo 
person të gjykuar. 

 

 Standardet e Rregullave Minimale për procedim me të burgosurit (të njohura si Rregullat e 
Mandellës – Rregulli 21), si dhe Rekomandimet e Komitetit të Ministrave të Shteteve 
Anëtare të Këshillit  të Evropës në lidhje me Rregullat Evropiane të Burgjeve 
(Rekomandimi 21) parashikojnë se „çdo i burgosur e gëzon të drejtën të ketë shtrat të 
posaçëm individual...“, e në këtë kuptim edhe Ligji për ekzekutimin e sanksioneve (neni. 
104)   parasheh që: „çdo person i dënuar medoemos duhet të posedoj mbulesë të 
veçantë.“ 

 

Konstatime: Rekomandime: 

 Numri më i madh i hapësirave ku janë të 
vendosur personat e dënuar, nuk janë 
pajisur në mënyrë përkatëse, 
përkatësisht  mungon inventari themelor  
(për shembull: karrige, ormanë për 
ruajtjen e gjësendeve personale) ose i 
njëjti është shumë i vjetër dhe i dëmtuar. 

 Të sigurohen mjete për pajisje 
përkatëse në hapësirat ku vendosen 
personat e dënuar me inventarin e 
nevojshëm. 

 

 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve  (neni. 102) parashikon që: „Hapësirat për vendosjen e 
personave të dënuar duhet të jenë të pajisura në mënyrë përkatëse“. 
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Konstatime: Rekomandime: 

 Numri më i madh i shtretërve të 
personave të dënuar janë të pajisur me 
dyshekë të vjetër dhe të skaduar, por ka 
dhe shtretër të cilët aspak nuk kanë 
dyshekë, por mbi to është vendosur 
vetëm një sfungjer i thjeshtë i mbuluar 
me mbulesë; 

 Për çdo person të dënuar të sigurohet 
dyshek përkatës si dhe mbulesa 
përkatëse, e cila mirëmbahet në gjendje 
të mirë dhe e cila ndërrohet 
mjaftueshëm shpesh që të mirëmbahet 
në gjendje të pastër. 

 
 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve  (neni. 102 dhe neni. 103) parashikon që: „Personit të 

dënuar doemos duhet ti sigurohen mbulesa përkatëse, të cilat janë të përshtatshme ndaj 
kushteve klimatike“  dhe se „Mbulesat duhet mirëmbajtur në gjendje të mirë dhe të 
ndërrohen aq shpesh sa është e nevojshme që të mirëmbahen gjithmonë në gjendje të 
pastër”. 

 

Konstatime: Rekomandime: 

 Në më shumë hapësira dhe Reparte të 
Institucionit u vërejtën rrjedhje nga 
konstruksioni i dëmtuar i çatisë; 

 Të merren masa urgjente për 
rikonstruksionin e konstruksionit të 
çatisë, në Repartet të cilat kanë më së 
shumti problem me rrjedhjen e ujit. (në 
veçanti Reparti „D“ dhe Reparti i 
“Shkollarëve”) 

 

Konstatime: Rekomandime: 

 Higjiena në kapacitetet e vendosjes si 
dhe në nyjat sanitare janë në nivel 
jashtëzakonisht të ulët. 

 Në numrin më të madh të hapësirave 
dhe të  Reparteve të Institucionit, 
përhapet një aromë kundërmuese e 
padurueshme e urinës dhe e fekaleve 
nga nyjat sanitare. 

 Të merren masat e domosdoshme për 
përmirësimin e kushteve materiale  dhe 
higjienike dhe të realizohet renovim 
urgjent i nyjave sanitare në të gjithë 
Repartet e Institucionit, me prioritet të 
hapësirave të vendosjes në këto 
Reparte: Reparti i pranimit, i 
ambulancës, shkollarët, Reparti 2 dhe ai 
gjysmë i hapur. 

 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve  (neni. 102 dhe neni. 103) parashikon që: „Të gjitha 
hapësirat në institucion të mirëmbahen në gjendje të rregullt dhe të pastër“ dhe se 
„hapësirat për vendosjen e personave të dënuar doemos duhet t’i kenë instalimet e 
nevojshme sanitare dhe higjienike si dhe të sigurohen kushte të tjera për mirëmbajtjen 
e higjienës personale“. 
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Konstatime: Rekomandime: 

 Problem serioz me të gjitha hapësirat e 
Institucionit paraqet sulmi i madh i 
tartabiteve, i furrtareve të zeza dhe i 
insekteve të tjera. 

 Të realizohet një dezinfektim i shpejtë, 
dezinsekcion dhe deratizacion në të 
gjitha hapësirat e Institucionit. 

 

 

4.7. Reparti i femrave 

(Të dhënat për Repartin e femrave janë marrë gjatë kohës së vizitave të realizuara në 

muajt korrik dhe gusht të vitit 2016, me ç’rast u përpilua një raport i posaçëm me konstatime 

dhe rekomandime nga Avokati i Popullit). 

Në suaza të INP - ENP „Idrizovë “ ekziston një pjesë e veçantë ku dënimin me burg e 

vuajnë personat e gjinisë femërore nga i tërë territori i Republikës së Maqedonisë, të dënuara 

me aktgjykim të plotfuqishëm të dënimit me burg ose të burgut për të mitur, pavarësisht nga 

lartësia e dënimit.  

Reparti i femrave në Entin Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë” gjendet në objektin e 

ndërtuar në vitin 1986 –të, në hapësirat e oborrit të Institucionit, në afërsi të Repartit të 

meshkujve. Objekti në Repartin e femrave në ENP “Idrizovë” e përbëjnë një hapësirë për 

komandantin - urdhëruesin, hapësira për edukatorin, kantina, dy hapësira për ngrënie, një 

kuzhinë e vogël - hapësirë e cila shfrytëzohet për ndarje të ushqimit, kuzhina qendrore, si dhe 

hapësira me kapacitete të vendosjes – Reparti i pranimit (1 dhomë dhe 1 tualet), Reparti i 

hapur (4 dhoma dhe 1 tualet) dhe Reparti i mbyllur dhe gjysmë i hapur (14 dhoma për 

vendosjes të personave të dënuar, 3 tualete, 2 hapësira magazinë, 1 dhomë për terapi 

mjekësore dhe 2 qeli izolimi).  

Kapaciteti i vendosjes në Repartin e femrave është për 70 persona të dënuar, ndërsa 

në momentin e vizitës të pranishme ishin 97 persona të dënuar, prej të cilave njëra ishte e  

vendosur në Repartin e të arrestuarve të ENP “Idrizovë “. 
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4.7.1. Reparti i pranimit në Repartin e femrave 

Reparti i pranimit është i vendosur menjëherë përpara Repartit të hapur dhe është i 

ndarë me grila nga një hapësirë e vogël trapezarie. Kemi të bëjmë me një hapësirë me 

sipërfaqe prej 18m2, në të cilën ka tetë krevate të vjetra, të skaduara nga hekuri dhe mbulesa 

të burgut që përfshijnë batanije leshi të vjetra dhe të papastra, një tavolinë të vogël, dy karrige 

të thyera si dhe një tualet në përbërje të hapësirës.  

Lagështia e matur në këtë hapësirë arrinte 56 % R.H., përderisa temperatura në 

hapësirë arrinte 27°C. Higjiena në këtë hapësirë është në nivel jashtëzakonisht të ulët, ndjehet 

erë e keqe dhe e padurueshme, kurse shtretërit janë të vjetër dhe të skaduar me mbulesa të 

vjetra dhe të papastra, kurse një pjesë e tyre nuk kanë aspak dyshekë. Depërtimi i dritës 

natyrale si dhe i dritës artificiale është i pamjaftueshëm dhe i dobët, kështu që  hapësira duket 

mjaftë e errët, kurse dritaret janë të larta dhe të mbrojtura me grila metali. Muret janë të 

papastra dhe të mbuluara me lagështi, kurse dyshemeja është shtruar me parket të gërryer 

dhe të vjetër. Në tualet ka lagështi dhe ujë, kurse ulësja e wc, dushi dhe lavamani janë shumë 

të vjetër dhe të dëmtuar. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, vlerëson se në momentin e vizitës në Repartin për 

pranim kishte 5-pesë persona të dënuar. Në këtë hapësirë, këta persona mbahen prej 15 deri 

30 ditë, pas kësaj, në varësi nga lartësia e dënimit, të njëjtit shpërndahen në Repartin e hapur, 

gjysmë të hapur dhe të mbyllur. Të dënuarat e vendosura në Repartin për pranim, gëzojnë të 

drejtën e shëtitjes ditore në periudhën nga ora 11-13, ndërsa kohën e mbetur e kalojnë të 

mbyllura. 

 

4.7.2. Reparti i hapur në departamentin e femrave 

Reparti i hapur i pjesës së femrave është i përbërë prej 4 hapësirave, të cilat janë të 

pajisura me shtretër, mbulesa, tv-pranues, frigorifer, ormanë të improvizuar, perde, tavolina 

dhe karrige. Përskaj shtretërve, tavolinave dhe karrigeve, të gjitha gjërat tjera nëpër hapësirat 

janë siguruar nga vetë personat e dënuar. 
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Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional konstaton se ndriçimi i dritës natyrale dhe 

artificiale (elektrike) nëpër hapësirat është i papërshtatshëm, si dhe prezenca e dukshme e 

lagështisë nëpër mure, të cilën personat e dënuar kanë bërë përpjekje që ta mbulonin me 

tapete laramane. Njësoj sikur edhe në pjesën më të madhe të hapësirave, dyshemeja është e 

mbuluar me linoleum, kurse higjiena është në nivel të ulët.  

Lartësia e temperaturës së matur në të gjitha katër hapësirat e Repartit të hapur është 

mbi standardet e parapara për temperaturën (18 – 25°C), kurse lagështia në tre hapësirat 

është me vlerë më të lartë nga kufijtë e standardeve minimale të parapara për lagështi. 

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, konstatoi se edhe në këtë Repart është i 

pranishëm mbipopullimi i kapaciteteve të vendosjes. 

Përkatësisht, gjatë kontrollit të realizuar në njërën nga hapësirat në të cilën ishin 

vendosur 6 të dënuara, u mat një sipërfaqe prej 18m2, temperatura prej 27oC si dhe nivel i 

lagështisë prej 63% R.H. gjë që gjithashtu flet për faktin se asnjëri nga standardet e 

parashtruara minimale për kapacitetet e vendosjes së personave të dënuar nuk është i 

përmbushur dhe i plotësuar. 

Nyja sanitare disponon me një lavaman, ulëse të tualetit dhe një dush. Higjiena është 

në nivel të ulët, kurse nëpër mure vërehet prezencë shumë e madhe e lagështisë. 

 

 

4.7.3. Reparti i mbyllur dhe gjysmë i hapur në Repartin e femrave 

Kapacitetet e vendosjes në Repartin e mbyllur dhe gjysmë të hapur, përfshijnë gjithsej 

14 hapësira në të cilat janë vendosur gjithsej 73 të persona të dënuara. Në përbërje të 

Repartit, gjithashtu gjendet një magazinë për ruajtjen e mjeteve të higjienës, hapësira 

mjekësore (dhomë për terapi mjekësore), 2 – dy qeli izolimi dhe një magazinë si dhe 2 – dy 

tualete, nga të cilët njëri është jofunksional. 

Gjatë kontrollit të kushteve materiale, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, 

konstatoi mbipopullim të numrit të personave të dënuar në një pjesë të hapësirave. 
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Përkatësisht, në një pjesë të hapësirave me sipërfaqe prej rreth 20-25m2, janë vendosur 6 – 7, 

por mund të thuhet edhe më shumë persona të dënuar. Për dallim nga kjo, në një pjesë të 

hapësirave të mbetura me sipërfaqe të njëjtë, u konstatua se janë vendosur me nga 2 – 3 

persona të dënuar. 

Një veprim i këtillë me vete sjell bazën diskriminuese, me ç’rast një pjesë e personave 

të dënuar u janë të ekspozuar një raporti të padrejtë dhe degradues krahasuar me personat e 

tjerë të dënuar (të privilegjuara). 

Në numrin më të madh të hapësirave, ku u matën temperatura dhe niveli i lagështisë, 

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se vlerat e matura i tejkalojnë kufijtë e 

standardeve minimale të parapara. 

Duke pasur parasysh se personat e dënuar vetë përkujdesen për higjienën në 

hapësirën në të cilën janë vendosur, higjiena është në nivel të kënaqshëm, me përjashtim të 

disa hapësirave (izolimi, dhoma numër 4), të cilat ishin të pa ajrosura dhe nga të cilat përhapej 

aromë kundërmuese e padurueshme. 

Në raport me aspektin e furnizimit nëpër hapësira, Mekanizmi Parandalues Nacional, 

konstatoi se përveç shtretërve metalik, dyshekëve, tavolinave, karrigeve dhe një pjesë të 

sirtarëve, si dhe gjësendet e tjera dhe inventarit (tv-pranues, frigoriferë, ormanë, perde, trupa 

ngrohës, ventilatorë etj.) personat e dënuar i sigurojnë nga mjetet e tyre personale.   

Setin për ushqim, të dënuarat e sigurojnë vet, si dhe e ruajnë nëpër hapësira në të cilat 

janë vendosur. Një praktikë e këtillë, për ruajtjen e thikave metalike, pirunëve dhe gotave të 

qelqit, sipas vlerësimit të ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional, e rrit rrezikun nga 

vetëlëndimi apo nga lëndimi i personave të tjerë. 

Ngrohja në tërë Repartin e femrave është siguruar me ngrohje qendrore, dhe në lidhje 

me këtë personat e dënuar u shprehën të kënaqura. 

Reparti i mbyllur / gjysmë i hapur, disponon me një banjë dhe me 2 tualete të 

përbashkëta, nga të cilat njëri është tërësisht jofunksional. 

Tualeti të cilin e shfrytëzojnë personat e dënuar është i furnizuar me dy nyje sanitare si 

dhe një çezmë me lavaman të dëmtuar dhe me korrozion. Higjiena në tualet është në nivel 

shumë të ulët dhe po nga i njëjti përhapet aromë  kundërmuese e padurueshme. 
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Banja në këtë Repart disponon vetëm me një dush funksional si dhe me 6 çezma. 

Përkrah nivelit shumë të ulët të higjienës, evidente ishte edhe paraqitja e lagështisë nëpër 

mure. 

Menjëherë në afërsi pranë tualetit, në suaza të Repartit të femrave ekziston edhe një 

hapësirë në të cilën hasen 4-katër lavatriçe, ku personat e dënuar i lajnë rrobat e tyre dhe 

mbulesat. 

  

4.7.4. Qelitë e izolimit 

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, gjatë matjes së realizuar në dy qelitë e 

izolimit në Repartin e mbyllur, ka konstatuar një sipërfaqe të njëjtë me nga 7m2, kurse 

temperatura në momentin e vizitës arrinte 27°С si dhe lagështia ishte 62% R.H.   

Nga kontrolli i realizuar në qelitë e izolimit u konstatua se nuk kishte gjësende me të 

cilat, personi i cili e vuan dënimin në qelinë e izolimit do të mund të lëndohet, dhe për nga 

aspekti i ndriçimit me dritë natyrale diellore, në qelitë e izolimit u konstatua se kishte depërtim 

të mjaftueshëm të dritës natyrale diellore. Dyshemeja ishte me pllaka, në qelinë e izolimit 

kishte një çezmë funksionale me një lavaman dhe me një ulëse të wc, të cilat ishin funksionale 

dhe të pastra.  

Shtrati në qelinë e izolimit është shtrat metalik, pa dyshek dhe pa jastëk, me ç’rast vet 

ekipi mori informatë se çdo person i cili vuan dënimin në qeli izolimi, vet e sjell dyshekun, 

jastëkun si dhe mbulesat nga dhoma e tij. 

Në raport me vuajtjen e dënimit – udhëzim në qeli izolimi, ne morëm informacion nga 

personat zyrtar se të dënuarat më së shpeshti nëpër qeli izolimi mbahen deri në 5 ditë, kurse 

gjatë periudhës dimërore, meqenëse është ftohtë dhe kushtet e qelisë nuk i plotësojnë 

standardet e parapara ndërkombëtare për nga aspekti i temperaturës, të dënuarat nuk 

udhëzohen nëpër qeli izolimi.  

 

 



65 

4.8. Kuzhina qendrore 

Kuzhina qendrore në të cilën gatuhet dhe përgatitet ushqimi për të gjithë personat e 

dënuar në Institucion, gjendet nga pjesa e prapme e Repartit të femrave dhe deri te ajo arrihet 

nga ana e jashtme. Kuzhina qendrore përkatësisht, është një objekt i përbërë nga korridori, 

kuzhina e gjerë nga aspekti hapësinorë, katër hapësira magazinimi për ruajtjen e produkteve 

të ndryshme ushqimore si dhe një dhomë administrative dhe tualet. 

Kuzhina është me sipërfaqe prej 105 m2 dhe e tëra është e shtruar me pllaka. Nëpër 

muret e saj është evidente lagështia, kurse konstruksioni i plafonit është dukshëm i dëmtuar. 

Në ditën e vizitës në kuzhinën qendrore u bë matja e temperaturës në lartësi prej 29°C, kurse 

lagështia arrinte 65% R.H.  

Njëkohësisht, gjatë kohës së vizitës Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se 

higjiena në kuzhinë ishte në nivel jashtëzakonisht të ulët, përkatësisht dyshemeja ishte 

tërësisht e ndotur me mbetje nga ushqimi i përgatitur, kurse në hapësirë kundërmonte aromë e 

pakëndshme. 

Të punësuarit u ankuan për kualitetin e takëmeve të kuzhinës, potencuan se ushqimin e 

përgatisin nëpër kazanët për gatim të cilët janë të vjetruar dhe të skaduar, kurse enët për 

transportin e ushqimit janë pothuajse të pa përdorshme, me ç’rast disa herë nga përgjegjësit 

në institucion është kërkuar që të realizohet një zëvendësim i këtyre takëmeve, përkatësisht të 

realizohet furnizime me takëme të reja të inventarit të kuzhinës, mirëpo me rastin e kërkesës, 

nuk ishin ndërmarrë masa përkatëse. 

Gjithashtu, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se kuzhina nuk ishte e pajisur 

me takëm për ushqim (lugë, pirunë, pjata etj.), me ç’rast personat e dënuar janë të detyruar të 

shfrytëzojnë takëme të tyre personale për ushqim, i cili shumë shpesh është jostandard dhe jo 

përkatës për kushtet e burgut (qeramikë, metal etj.). 
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Konstatime: Rekomandime: 

 Nivel jashtëzakonisht i ulët i higjienës 
në kuzhinë, takëm i vjetër dhe 
jofunksional i kuzhinës si dhe enë jo 
përkatëse për transportimin e ushqimit 

 Mirëmbajtje e rregullt e higjienës në 
kuzhinë si dhe furnizimi i takëmit të ri të 
kuzhinës si dhe furnizimi i enëve për 
transport të ushqimit 

 

Në vazhdim të kuzhinës gjendet edhe hapësira e magazinës, e ndarë në tri hapësira. 

Një hapësirë është magazinë me frigoriferë për ngrirje të thellë si dhe një dhomë për ngrirje, 

hapësirë ku ruhet mishi dhe produktet e mishit. Sipërfaqja e kësaj hapësire është prej 25m2, 

dhe me këtë rast u mat temperatura prej 28°C dhe lagështia prej 57% R.H. 

Magazina tjetër është një hapësirë me sipërfaqe prej 30m2, të cilën e quajnë edhe 

„magazinë ndihmëse“ ku ruhen produktet e freskëta ushqimore (perimet). Gjatë ditës së vizitës 

në këtë hapësirë u mat temperatura në lartësi prej 28°C si dhe lagështia në lartësi prej 60% 

R.H. 

Magazina e tretë është një hapësirë e vogël me sipërfaqe prej 6m2, në të cilën ruhen 

produkte farash. Në ditën e vizitës temperatura e matur në këtë hapësirë ishte 28°C, kurse 

lagështia arrinte 57% R.H. 

Në hapësirën e ndarë të magazinës, e cila gjendet në hyrje të objektit, e cili është me 

sipërfaqe prej 11m2, u mat temperatura prej 28°C dhe lagështia prej 56% R.H., në këtë 

hapësirë ruhen pako me ushqim të thatë, konserva dhe gjëra të ngjashme. 

Tualeti i cili gjendet në kuzhinën qendrore ka lavaman, ulëse wc dhe dush, dysheme me 

pllaka dhe mure të pastra. Tualeti është në gjendje të rregullt dhe afërsisht në gjendje të mirë 

higjienike, po të njëjtin e shfrytëzojnë të dënuarat të cilat janë të angazhuara me punë në 

kuzhinë. 

 

4.9. Barnatorja dhe ndarja e terapisë 
Nga kontrolli i realizuar në barnatoren e INP – ENP „Idrizovë“, ekipi i Mekanizmit 

Parandalues Nacional, konstatoi se furnizimi me barna është në nivel të kënaqshëm si dhe i 
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përmban të gjitha barnat e nevojshme për sëmundjet e zemrës, të mushkërive, sëmundjet 

gastrointestinale, të lëkurës dhe sëmundje të syve, por gjithashtu posedohen edhe barna për 

sëmundjet psikiatrike - neurologjike.  

Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se të gjitha barnat janë me afat të rregullt të 

skadencës si dhe po të njëjtit ruhen në hapësirë të errët dhe të thatë.  

Në pajtim me dispozitat nga Udhëzimi për qasje deri te mjeku nga ana e personave të 

dënuar në institucion, distribuimi i medikamenteve dhe kontrolleve mjekësore jashtë 

institucionit, është paraparë që: “distribuimi i terapisë të realizohet nga ana e personave 

mjekësorë në prezencë të përfaqësuesit të Sektorit të sigurimit, ose në raste të caktuara kur  

terapia ditore do të mund të dorëzohet nga ana e përfaqësuesit të Sektorit për sigurim, 

përderisa më parë është përgatitur nga ana e personelit mjekësorë në qese të veçanta me 

emër, mbiemër si dhe me numrin e identifikimit të personit të dënuar.16 

Barnat e varshmërisë (për shembull metadoni) ndahen në baza ditore nga ana e 

personelit mjekësorë, si dhe terapia me infuzion dhe terapia patanterale të cilat ofrohen vetëm 

në stacionarë.  

Në lidhje me mënyrën e ndarjes së terapisë tjetër të mbetur (që pranohet në një 

periudhë më të gjatë kohore), ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional konstatoi se po të 

njëjtën e rekomandon mjeku, e përgatit infermierja, përderisa ndarja i është besuar njërit nga 

personat e dënuar. 

Mekanizmi Parandalues Nacional mori informatën për ekzistimin e disa keqpërdorimeve 

gjatë ndarjes së terapisë medikamentoze dhe se në raste të shpeshta, barnat me vonesë u 

dorëzohen personave të dënuar, mirëpo ka pasur edhe raste kur u janë kërkuar të holla për 

realizimin e furnizimit me barna. 

Konstatime: Rekomandime: 

 Ndarja e terapisë medikamentoze nga 
ana e personit të dënuar pa ndonjë 
mbikëqyrje plotësuese, paraqet rrezik 
për manipulime të mundshme me barnat 
si dhe paraqitjen e aktiviteteve 
korruptive 

 Terapia medikamentoze të ndahet nga 
ana e personelit mjekësor, kurse në 
raste të jashtëzakonshme të ndahet nga 
ana e përfaqësuesve të Sektorit për 
sigurim. 

                                                           
16Nenet  6 dhe 7 nga Udhëzimi për qasje deri te mjeku i personave të gjykuar në institucion, distribuimi i medikamenteve 
dhe kontrolleve mjekësore jashtë institucionit. 
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5. GJENDJET E DETEKTUARA NEGATIVE NË INP - ENP „IDRIZOVË“ 

 

Mekanizmi Parandalues Nacional, si fenomene (dukuri) seriozisht brengosëse të 
cilat i konstatoi gjatë kohës së vizitës dhe të cilave iu kushtoi vëmendje të veçantë, i 
thekson problemet lidhur me mbipopullimin e numrit të personave të dënuar, dhunën, 
korrupsionin dhe keqpërdorimin, përkatësisht tregtinë me drogë dhe me substanca tjera 
psiko-tropike në suaza të Institucionit. 

(*Për shqyrtimin e situatës, trajtimin dhe përkujdesin që e marrin personat e dënuar, 

përdoruesit e substancave psiko-trope, Mekanizmi Parandalues Nacional përpiloi një analizë 

të veçantë e cila është pjesë përbërëse e këtij Raporti të posaçëm) 

 

5.1. Mbipopullimi i numrit të personave të dënuar 

 Kapaciteti i INP – ENP „Idrizovë“ është për gjithsej 1094 persona të dënuar, kurse numri 

aktual prej 1956 personave të dënuar, në mënyrë të drejtpërdrejtë udhëzon në konkludimin se 

mbipopullimi është njëri nga problemet më serioze me të cilat ballafaqohet ky Institucion. 

 Si pasojë e drejtpërdrejtë e një gjendje të tillë alarmante, është praktika e themeluar që 

personat e dënuar të vendosen nëpër hapësira me kapacitet më të madh, në kushte 

skajshmërisht të pavolitshme dhe të pashëndetshme dhe në një hapësirë shumë të vogël. 

 Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton se vendosja e personave të dënuar nëpër 

hapësira me kapacitet të madh, përcillet me një numër të madh të dukurive negative, që 

pasqyrohen në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi trajtimin dhe sigurinë e personave të dënuar në 

këtë Institucion. 

 Në këtë drejtim janë orientuar edhe qëndrimet e Komitetit Evropian për Parandalimin e 

Torturës (KPT) të cilat udhëzojnë në atë se dhomat e gjumit me kapacitet të madh në mënyrë 

të pashmangshme nënkuptojnë mungesën e privatësisë së personave të dënuar gjatë kohës 

së vuajtjes së dënimit me burg. Përskaj kësaj, i lartë është edhe rreziku nga kërcënimet dhe 

dhuna.  
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Një mënyrë e këtillë e vendosjes shumë lehtë nxit zhvillim të subkulturave 

kundërvajtëse të „mbrojtësve“ ose siguruesve të palës tjetër kushtimisht thënë palës më të 

„dobët“ të personave të dënuar si dhe mirëmbajtje dhe kohezion të organizatave kriminale në 

suaza të Institucionit.  

Gjithashtu, mbipopullimi nëpër hapësira në mënyrë plotësuese e vështirëson edhe 

kontrollin përkatës nga ana e personelit, përkatësisht kontrolli është pothuajse i pamundshëm 

në raste të çrregullimeve më të mëdha në burg. Përkatësisht, gjatë kohës së incidenteve më të 

mëdha të nxitura na ana e personave të dënuar, rritet nevoja për intervenime të jashtme, të 

cilat shumë shpesh dhe në mënyrë të pashmangshme përcillen me përdorim të 

konsiderueshëm të dhunës. 

Njëkohësisht, mënyra e këtillë e vendosjes, pamundëson radhitjen dhe përcaktimin 

adekuat të të burgosurve, në bazë të vlerësimit të rrezikut dhe nevojave të çdo rasti në veçanti. 

Të gjitha këto probleme përkeqësohen kur numri i të burgosurve është mbi çdo nivel racional  

të vendosjes, siç është rasti me këtë institucion ndëshkues – korrektues.  

Përveç kësaj, kjo situatë rezulton me mbipopullim të madh edhe në hapësirat e 

përbashkëta si dhe në aspektin e shfrytëzimit të nyjave sanitare, kurse ventilimi i 

pamjaftueshëm për një numër aq të madh të personave në mënyrë të drejtpërdrejtë rezulton 

drejt krijimit të kushteve johumane në të cilat personat e dënuar e vuajnë dënimin me burg.17 

Konstatime: Rekomandime: 

 Vendosja e një numri të madh të 
personave të dënuar në hapësira me 
kapacitet të madh, të ngjeshur dhe në 
kushte jashtëzakonisht të këqija dhe të 
pashëndetshme. 

 Të pengohet vendosja e personave të 
dënuar nëpër hapësira me kapacitet të 
madh, kurse këto hapësira të adaptohen 
për vendosjen e një numri më të vogël 
të personave të dënuar (maksimalisht 
deri më 5 persona të dënuar në një 
hapësirë), me këtë do të respektohen 
standardet e parapara ligjore për 
sipërfaqe minimale prej 9m3 për person. 

 

                                                           
17Konstatime të paraqitura në Raportin e 11-të  të përgjithshëm (CPT/Inf (20017) 16) si pjesë e versionit maqedonas i 
„Standardeve të KPТ – Pjesët më të rëndësishme të raportit të përgjithshëm të КPТ“,  CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev.2013 
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 Në hapësirat në të cilat u has një numër tejet i madh i personave të dënuar, ekipi i 

Mekanizmit Parandalues Nacional konstaton se janë vendosur edhe persona të cilët vuajnë  

dënimin me burg për më shumë vite (15 vite) dhe të cilët, siç edhe vet potencojnë: “nuk kanë 

më ç’të humbin”. 

Deprivimet te këta persona janë në veçanti shumë të shprehura për shkak të hapësirës 

së vogël dhe mbingarkesës së numrit të personave të dënuar, për shkak të së cilës mungon 

privatësia, si dhe për shkak të kushteve materiale dhe higjienike jo përkatëse. Ata vetë 

potencuan se po përpiqen të shmangen dhe të përmbahen me sjelljen e tyre, vetëm që të mos 

i lëndojnë ose që të mos i dëmtojnë personat tjerë të dënuar me të cilët janë bashkë vendosur, 

por se kushtet e padurueshme dalëngadalë sillen deri te niveli kur nuk do të munden më tepër 

të kontrollohen . 

Në këtë kuptim, Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se vendosja e këtyre 

personave të dënuar në kushte të papërshtatshme, në hapësira shumë të vogla së bashku me 

një numër shumë të madh të personave të tjerë të dënuar, pa pasur mundësi për një zgjedhje 

më të madhe rreth mënyrës me të cilën e kalojnë kohën dhe pa përkrahje përkatëse psiko – 

sociale, është në kundërshtim edhe me qëndrimet e prezantuara të KPT në raport me 

personat e dënuar të cilët vuajnë dënime shumë vjeçare me burg dhe të cilët parashikojnë që: 

“këtyre personave duhet t’u mundësohet qasje deri te aktivitetet e ndryshme qëllimore me 

natyrë të llojllojshme, të kenë nivel të caktuar të zgjedhjes rreth mënyrës me të cilën e kalojnë 

kohën dhe se me rëndësi të veçantë është sigurimi i planeve të individualizuara dhe 

përkrahjes përkatëse psiko -  sociale  për këto persona“.18 

Konstatime: Rekomandime: 

 Vendosja e personave të dënuar me  
dënime të larta me burg së bashku me  
persona të tjerë të dënuar që kanë 
dënime shumë më të ulëta, në hapësirë 
të vogël dhe në kushte tejet të rënda dhe 
jo të shëndosha, pa përkrahje përkatëse 
psiko – sociale 

 Të dënuarit me dënime të larta me burg 
(me mbi 10 vite) të mos vendosen me 
shumë persona të tjerë të dënuar (në 
veçanti me ata që vuajnë dënime të 
ulëta me burg), në hapësira me kushte 
të papërshtatshme si dhe t’u sigurohet 
përkrahje përkatëse psiko – sociale. 

 

                                                           
18Ibid 
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5.2. Dhuna në mes të burgosurve 

Ligji për ekzekutimin e sanksioneve parashikon që: „gjatë vuajtjes së dënimit me burg 

doemos duhet të mbrohet integriteti psikofizik dhe ai moral i personit të dënuar si dhe të 

respektohet personaliteti dhe dinjiteti njerëzor, ndalohet dhe dënohet çdo formë e mundimit, 

torturës, e sjelljes dhe e dënimit jonjerëzor dhe degradues“, dhe shprehimisht është paraparë 

që: „doemos duhet siguruar e drejta e sigurisë personale e personit të dënuar si dhe 

vetë respekti i personalitetit të tij“.19 

 Siguria e personave që vuajnë dënimin me burg, të cilët doemos duhet të jenë të 

garantuar në çdo kohë, paraqet një parim themelorë të paraparë edhe me Rregullat Standarde 

Minimale për procedim me personat që vuajnë dënimin me burg (të njohura si rregullat e 

Mandellës)20.  

Prapëseprapë, incidentet e dhunshme në mes personave që vuajnë dënimin me burg 

janë dukuri e zakonshme në të gjitha sistemet e burgjeve si dhe përmbajnë një përfshirje të 

përgjithshme të dukurive, të formave subtile të shqetësimit deri te kërcënimet e hapura si dhe 

sulmet serioze fizike, fenomene që janë përjashtim edhe në INP – ENP „Idrizovë“. 

 Përkatësisht, nga bisedat e zhvilluara me personat e dënuar gjatë kohës së vizitës, 

ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional konstatoi se, kryesisht incidentet e dhunshme në mes 

personave të burgosur janë më të shpeshta në pjesët e institucionit ku ekziston një numër tejet 

i madh i personave të dënuar. 

Konstatime: Rekomandime: 

 Në një numër të madh të rasteve aspekti 
i grumbullimit të tejnumërt të personave 
të dënuar paraqitet si shkak i 
drejtpërdrejtë për incidente të 
dhunshme në mes personave të dënuar. 

 Numri i personave të dënuar të 
vendosur në një hapësirë duhet të jetë 
në harmoni me standardet e themeluara 
minimale për sipërfaqe që i takon çdo 
personi të dënuar  (4m2 për person) dhe 
në pajtim me dispozitat e Ligjit për 
ekzekutimin e sanksioneve (më së 

                                                           
19 Neni. 38 nga Ligji për përmbarim të sanksioneve 
20 А/RES/70/175 Resolution adopted by the General Assembly od 17 December 2015 (United Nartions Standard Minimum 
Rules for the treatment of Prisoners (the Mandela Rules)) Rule 1: 
“The safety and security of prisoners, staff, service providers and visitors shall be ensured at all times.“ 
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shumti duhet vendosur 5 persona në të 
njëjtën hapësirë). 

 

 Në këtë kuptim, personat e burgosur potencojnë se numri tejet i madh i personave të 

dënuar nëpër hapësira, në korrelacion me mungesën e organizimit të kohës së lirë, shpesh 

paraqitet si shkaktarë i atmosferës së tensionuar, e cila shumë shpesh për shkak të arsyeve të 

caktuara banale mund të eskalojë në incidente të dhunshme, përkatësisht në debate të 

ndërsjella verbale dhe sulme fizike. 

 Nga bisedat e zhvilluara me personat e dënuar dhe me personat zyrtarë, Mekanizmi 

Parandalues Nacional, mori informata se në më shumë Reparte në të cilët janë vendosur mbi 

50 persona, vetëm një administratorë nga sektori për sigurim është përgjegjës për 

mirëmbajtjen e rendit dhe disiplinës nëpër tërë Repartin.   

Konstatime: Rekomandime: 

 Numri i vogël i personave zyrtar nga 
Sektori për siguri, të cilët janë të 
obliguar për mirëmbajtjen e rendit nëpër 
hapësirat e burgut, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ndikon që numri më i 
madh i incidenteve  të mbeten zyrtarisht 
të paregjistruara dhe të mbeten, siç 
thonë edhe vet të burgosurit  „që 
problemet t’i zgjidhin vetë në mes vete, 
pa i lajmëruar ata“ 

 Të rritet numri i personave zyrtar në 
Sektorin për sigurim si dhe të rritet 
mbikëqyrja  në të gjitha Repartet  e INP 
– ENP, me këtë do të zvogëlohet numri i 
incidenteve të dhunshme në mes të 
burgosurve. 

 

 Njëri nga shkaqet, që ndikon në rritjen e numrit dhe që të eskalojnë incidentet e 

dhunshme në mesin e personave të dënuar, e një pjesë e tyre të mbeten të paregjistruar, 

është edhe fakti që asnjëri nga Repartet e INP - ENP „Idrizovë“ nuk është pajisur me mjete për 

komunikim me personelin e burgut, në raste urgjente.  
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Konstatime: Rekomandime: 

 Në hapësirat e personave të dënuar nuk 
është instaluar sistem i veçantë për 
alarmimin e personave zyrtarë nga 
Sektori për sigurim në rast urgjence 
(shembull. Incidente të dhunshme në 
mes personave të dënuar). 

 Në hapësirat e personave të dënuar të 
instalohet sistem për alarmimin e 
personave zyrtar në raste urgjence për 
shkak të parandalimit dhe pengimit të  
eskalimit të incidenteve të dhunshëm. 

 

 Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, nga bisedat e zhvilluara me një pjesë të 

personave të dënuar konstatoi se një pjesë e personave të dënuar, vetëm për shkak të natyrës 

së veprës për të cilën vuajnë dënimin me burg (vepra penale kundër lirisë gjinore dhe moralit) 

janë subjekt i fyerjeve, kërcënimeve verbale, maltretimeve, ofendimeve, madje edhe i sulmeve 

fizike nga persona të tjerë të burgosur. Ndaj një marrëdhënie të këtillë degraduese u ankuan 

edhe personat e dënuar të cilët janë të varur ndaj substancat e ndryshme psiko-trope. Fakti që 

paraqitja e këtyre incidenteve te organet përgjegjëse nuk ka rezultuar me ndryshimin e situatës 

alarmante drejt sigurisë më të madhe të këtyre personave, por përkundrazi, ka ndikuar që të 

bëhen objektiv i sulmeve më të shpeshta, si dhe ka ndikuar edhe mbi ndjenjën e tyre të frikës 

për sigurinë e tyre. 

 Këta persona e vunë në pah edhe marrëdhënien degraduese të një pjese të personave 

zyrtarë nga Sektori për siguri ndaj tyre, në këtë kuptim potencuan se ka pasur raste në të cilat 

kur kanë paraqitur një ngjarje të caktuar në të cilën kanë qenë të dëmtuar, personat zyrtarë në 

vend që të marrin masa të caktuara në mbrojtjen e tyre, u janë drejtuar me fjalët  „pak e ke 

edhe këtë.“ 

Konstatime: Rekomandime: 

 Personat që vuajnë dënimin për 
keqpërdorim seksual si dhe të 
burgosurit shfrytëzues të substancave 
psiko-trope eksponohen në rrezik të 
rritur dhe në dhunë të vazhdueshme 
psikike dhe fizike nga personat tjerë të 
dënuar. 

 Personat zyrtarë nga sektori i sigurimit 
të realizojnë mbikëqyrje të zmadhuar si 
dhe të marrin masa konkrete për 
mbrojtjen e sigurisë së kësaj kategorie 
të personave të dënuar. 
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Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, në veçanti me shqetësim e potencon 

dukurinë e konstatuar të ashtuquajtur - hierarki joformale e personave të dënuar, në eprorë 

dhe të subordinuar, ku të subordinuarit nga frika për sigurinë e tyre janë të detyruar që të sillen 

sipas kërkesave të eprorëve, të realizojnë detyra të caktuara, të durojnë, të heshtin për shumë 

gjëra dhe situata të tjera të ngjashme. 

 

  

 

 

5.3.   Qëndrimi i personave zyrtarë ndaj personave të dënuar  

Dispozitat nga Ligji për ekzekutimin e sanksioneve21 të cilat e rregullojnë çështjen për 

raportin e personave zyrtarë ndaj personave të dënuar, parashikojnë respektim të plotë të 

personalitetit njerëzor dhe dinjitetit të tij, ruajtjen e shëndetit të tyre truporë dhe shpirtërorë, si 

dhe ajo se, personat zyrtarë në realizimin e detyrave të tyre punuese, realizimin e trajtimit dhe  

në përgjithësi në kontaktet dhe komunikimin me personat e dënuar duhet të sillen me kujdes të 

detyruar drejt personalitetit të tyre, të manifestojnë qasje të qetë, tolerancë, pa qëllime të 

këqija dhe pa keqdashje, pavarësisht nga pozita, gjinia, raca, përkatësia kombëtare, 

përkatësia fetare si dhe bindjet, qëndrimet politike të personave të dënuar. 

 Numri më i madh i personave të vendosur në INP – ENP „Idrizovë“ me të cilët u 

realizuan biseda, potencuan se raportet e personave zyrtarë nga Sektori për sigurim, në 

përgjithësi janë korrekte dhe në nivelin e kënaqshëm.  

Prapëseprapë, ankesa në lidhje me trajtimin dhe sjelljet e pahijshme dhe poshtëruese u 

potencuan nga një pjesë e personave të dënuar, të cilët potencuan se është shumë e 

shpeshtë praktika të jenë të ofenduar dhe të fyer nga ana e personave zyrtarë, për shkak të 

përkatësisë së tyre etnike (përfaqësues të përkatësisë etnike rome). Shkaqet për ofendimet 

dhe fyerjet e këtilla, mes tjerash, personat e dënuar konsiderojnë që të jenë si pasojë për 

shkak të faktit se shumica e këtyre njerëzve janë raste sociale, pa arsim, disa prej tyre janë 

                                                           
21 Neni. 6 dhe neni. 163 nga Ligji për përmbarim të sanksioneve 

Kujdesi dhe masat të cilat personeli i rojeve i ofrojnë dhe i ndërmarrin nuk janë 
të mjaftueshme, dhe nuk ofrojnë siguri dhe garanci për personat e dënuar. 



75 

përdorues të terapisë me metadon, gjithashtu ka edhe persona të burgosur që nuk vizitohen 

nga askush jashtë burgut. 

Një objektiv i shpeshtë i fyerjeve dhe trajtimit poshtërues nga ana e personave zyrtarë 

nga Sektori për siguri ishin edhe një pjesë e personave të dënuar dhe të vendosur në Repartin 

e Ambulancës dhe në Repartin e Shkollës, kurse shkak për këtë supozojnë të jetë fakti se në 

këto Reparte numri më i madh i personave janë përdorues të terapisë me metadon. 

Njëkohësisht edhe një pjesë e personave të dënuar për keqpërdorime dhe keqtrajtime 

seksuale, potencuan se kanë qenë objekt i fyerjeve dhe ofendimeve, më së shpeshti lidhur me 

natyrën e veprës për të cilën janë dënuar këta persona. 

Përkrah sjelljes poshtëruese dhe ofenduese, një pjesë e personave të dënuar me të 

cilët u zhvilluan biseda, ata potencuan se është e zakonshme kur të vijë momenti deri te të 

rrahurat e ndërsjella (person i dënuar me personin tjetër të dënuar), personat zyrtarë nga 

Sektori për sigurim pasi që t’i ndajnë edhe t’i “qëllojnë me nga 2-3 shuplaka edukative“ ose 

“me disa bokse në bel“. 

Disa nga personat e dënuar u ankuan se në të kaluarën kanë qenë të qëlluar nga ana e 

personave zyrtarë nga Sektori për sigurim me grushte, shkelma dhe me shkopinj gome nëpër 

tërë pjesët e trupit dhe potencuan se enda ka raste ku të dënuarit tjerë të torturohen fizikisht.  

Njëkohësisht, një pjesë e personave të dënuar të vendosur në Repartin e pranimit, si 

dhe një pjesë e personave të dënuar të vendosur në qelitë e izolimit, u ankuan se në disa raste 

gjatë përpjekjes të kërkojnë ndihmë nga mjeku, kanë qenë të goditur nga ana e personave 

zyrtarë nga Sektori për sigurim, për shkakun se kishin trokitur në derë, edhe përkrah faktit se 

ajo ka qenë edhe mënyra e vetme që t’i informojnë për ndihmën urgjente dhe të 

domosdoshme mjekësore.  

Me një pjesë të personave të dënuar me të cilët biseduam, potencuan se nuk kishin 

qenë viktima të drejtpërdrejta të dhunës fizike, por ata theksuan se kishin qenë dëshmitarë të 

rasteve në të cilat personat zyrtarë nga Sektori për sigurim, fizikisht kanë torturuar persona të 

tjerë të dënuar.  
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Konstatime: Rekomandime: 

 Një pjesë e personave zyrtarë të INP – 
ENP ,,Idrizovë” sillen në mënyrë 
ofenduese, poshtëruese, diskriminuese 
dhe degraduese ndaj personave të 
dënuar, e në veçanti brengosin akuzat 
që kanë të bëjnë me maltretimin fizik të 
personave të dënuar nga ana e 
personelit të burgut. 

 Drejtoria e INP - ENP „Idrizovë“ të 
ndërmerr masa konkrete për 
parandalimin e dukurive të sjelljeve 
ofenduese, poshtëruese, diskriminuese,  
degraduese, jonjerëzore dhe johumane 
ndaj personave të dënuar dhe t’u qasen 
aktiviteteve drejt hulumtimit të akuzave 
për dhunë fizike dhe psikike, si dhe 
sanksionimin e të gjitha rasteve të 
konstatuara të trajtimeve në këtë 
mënyrë. 

 

Gjatë kohës së vizitës, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, pas informatave dhe 

njohurive të fituara më parë, për incidentin e shkaktuar ku ishte lënduar njëri nga rojet e burgut 

në Institucion, realizoi biseda me personin e dënuar i dyshuar për lëndimet e shkaktuara nga 

personi zyrtar, i cili ishte i vendosur në qeli izolimi. 

 Gjatë kohës së bisedës me personin e dënuar, i cili u thirr në ambulancë, u vërejtën 

lëndime evidente në kokë dhe nëpër trup, për këtë shkak, po i njëjti u kontrollua edhe nga ana 

e  bashkëpunëtorit të jashtëm asistent. Dr. Goran Pavllovski, forenzist (mjeko-ligjor) nga 

Instituti për Mjekësi Ligjore, i cili në vend ngjarje konstatoi një numër të madh të pjesëve me 

gjak të mpiksur nga zona e majtë e pjesës së fytyrës (syri, fytyra dhe veshi), shpatullën e majtë 

dhe në të gjithë sipërfaqen e pasme të shpinës.  

Këto lëndime janë shkaktuar me veprim të drejtpërdrejtë të forcës së madhe dhe të 

topitur, në pjesët e lartpërmendura, e duke pasur parasysh pamjen, dimensionin dhe ngjyrën 

shumë të shprehur të gjakut të mpiksur, sipas bashkëpunëtorit të jashtëm, po të njëjtat plagë 

janë shkaktuar me mjet të zgjatur oval (shkop), si dhe nëpër pjesët tjera të trupit (është e 

mundur të jetë goditje me grusht, me këmbë, përkatësisht me këpucë). 

 Personi i dënuar, potencoi se lëndimet i janë shkaktuar nga ana e më shumë personave  

zyrtarë nga Sektori për sigurim, dhe për shkak të ekzistimit të arsyeve për dyshim të përdorimit 

të tepruar të forcës, si dhe për shkak të ekzaminimit të detajuar të gjithë situatës faktike, 

Mekanizmi Parandalues Nacional,  përpiloi shënim të veçantë zyrtarë adresuar edhe deri te 
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Reparti për mbrojtje pranë Avokatit të Popullit, ku është formuar edhe një lëndë e veçantë, si 

dhe deri te Prokuroria Themelore Publike – Shkup është dorëzuar kërkesa për konstatimin e  

përgjegjësisë penale kundër personave zyrtarë nga Sektori për sigurim.  

 

5.4. Korrupsioni 

Nënkomiteti për Parandalimin e Torturës (KPT), duke iniciuar çështjen lidhur me 

problemin e korrupsionit në sistemin e burgut, në njërin prej raporteve të veta të sajuar pas 

vizitës së realizuar22 qartë thekson se:„korrupsioni luan rol fondamental në shfaqjen e dukurisë 

dhe pranisë së torturës, përkatësisht veprimeve të këqija” dhe se “korrupsioni depërton dhe 

shfaqet nëpër tërë sistemin e burgut, duke i përfshirë të gjithë aktorët – nëpunësit e burgut, të 

burgosurit dhe personat e jashtëm“. 

Korrupsioni dhe lidhja e tij e drejtpërdrejtë me torturën dhe veprimet e tjera të këqija me 

të burgosurit si një problem me rëndësi esenciale, Nënkomiteti për Parandalimin e Torturës i 

kushtoi vëmendje të posaçme në Raportin e shtatë vjetor ku theksohet edhe nevoja për 

“marrjen e masave serioze në drejtim të parandalimit të korrupsionit si mjet për mbrojtjen më të 

mirë të të burgosurve nga aktet e torturës dhe veprimeve të tjera të këqija“.23 

 Nga bisedat me të punësuarit në Institucion, si dhe nga kontrolli i drejtpërdrejtë i Listës 

së procedurave të zbatuara disiplinore për të punësuarit në IPK ”Idrizovë” (në nivel vjetor – për 

vitin 2015 dhe për vitin 2016), Mekanizmi Parandalues Nacional erdhi deri te njohuritë se gjatë 

vitit 2015 dhe 2016 janë zbatuar procedura disiplinore kundër njëzet personave, të 
punësuar në këtë Institucion. 

Si shkaqe më të shpeshta për procedurat e iniciuara disiplinore janë: mos 
kontrollimi i personit të dënuar, shfrytëzimi i forcës së tepruar, pako të fshehura të 
marihuanës, celularë të fshehur dhe etj., kurse procedurat disiplinore më shpesh 
përfundojnë me dënime financiare disa mujore por edhe me humbjen e marrëdhënies së 
punës (në shtatë raste të procedurave disiplinore prej më parë të zbatuar). 
                                                           
22Raport nga Nën komiteti për parandalim të torturës CAT/OP/HND/1i datës 10.02.2010 nga vizita e realizuar në Honduras 
gjatë periudhës nga 13 deri më 22 shtator të vitit 2010. 
23Raporti i shtatë vjetor i Nën komitetit për parandalim të torturës CAT/C/52/2i datës 20 mars viti 2014. 
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Inicimi i procedurave disiplinore kundër personave të punësuar në INP -  ENP 

“Idrizovë”, sajon faktin se Drejtoria e institucionit bën përpjekje dhe ka ndërmarrë disa masa të 

caktuara në drejtim të pengimit të shfaqjes së kësaj dukurie, por edhe përskaj kësaj, këto 

masa janë të pamjaftueshme dhe korrupsioni është një dukuri gjerë e përhapur. 

 Ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, gjatë kohës së vizitës së këtij institucioni 

ndëshkues – korrektues, vëmendje të posaçme i kushtoi problemit lidhur me korrupsionin, 

fenomen shoqërorë i cili manifeston përhapje të gjerë, dhe prania e tij në sistemin e burgut 

është identifikuar si shkak dhe si faktorë i drejtpërdrejtë i rrezikut për veprimin e keq me të 

burgosurit, përkatësisht si një nga indikatorët për ekzistimin e mundshëm të torturës dhe për 

veprime tjera të vrazhda, jonjerëzore, nënçmuese ose me dënime.  

 

 

 

 

Korrupsioni në suaza të INP -  ENP “Idrizovë”, përskaj Mekanizmit Parandalues 

Nacional, është detektuar edhe nga ana e Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës 

(KST), i cili në raportet e veta të përpiluara nga vizitat e drejtpërdrejta e ka identifikuar këtë 

problem përmes vërejtjes së disa aktiviteteve korruptive që janë të pranishme në këtë 

institucion. 

 Gjatë kohës së vizitës, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional realizoi biseda 

individuale dhe grupore me më shumë se 100 të dënuar dhe vetë fakti që pothuajse të gjithë 

personat e dënuar mbronin qëndrimin se korrupsioni si fenomen në masë të madhe është i 

pranishëm në këtë institucion, flet mjaftueshëm për dimensionet e përhapjes së kësaj dukurie. 

 Nga bisedat e zhvilluara me personat e dënuar, Mekanizmi Parandalues Nacional 

konstatoi se një pjesë e personelit të punësuarve në burgun, në mënyrë të drejtpërdrejtë është 

i involvuar në procesin e furnizimit dhe futjes së sendeve të palejuara në suaza të institucionit, 

të cilat më pas distribuohen deri te të burgosurit dhe bëhen lëndë e tregtisë së paligjshme. 

Korrupsioni është një dukuri e përhapur gjerësisht dhe funksionon si një 
sistem mirë i organizuar në të cilin janë involvuar më shumë aktorë, duke përfshirë 
pjesën më të madhe të nëpunësve të burgut, të burgosurit dhe personat e jashtëm. 
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Konstatimi: Rekomandime: 

 Involvimi i personelit të të punësuarve 
në burgun në suaza të aktiviteteve të 
korrupsionit më shumë është i shprehur 
përmes pjesëmarrjes në tregtinë me 
celularë, drogë dhe me të mira tjera të 
ndaluara. 

 Të realizohen kontrolle të detajuara të të 
gjithë personave që kanë kontakte të 
drejtpërdrejta me të dënuarit, dhe në 
veçanti të fuqizohen kontrollimet e 
nëpunësve zyrtarë. 

 

Duke pasur parasysh faktin se të burgosurit ishin burimi i vetëm i pohimeve në lidhje me 

çmimet e shërbimeve të ndaluara, qoftë që të njëjtit të sigurohen përmes personelit të të 

punësuarve të burgut ose nga ana e të burgosurve të tjerë (me ndërmjetësimin e të 

punësuarve në institucion 24), ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, konstaton se në këtë 

institucion ekziston një lloj i të a.q. Çmimore jo formale e shërbimeve që u janë “në qasje 
në çdo kohë” për nevojat e të burgosurve.25 

 Si argument plotësues i këtij konstatimi flet edhe fakti se të gjithë të dënuarit theksuan 

se dinë ku të drejtohen në rastet kur kanë nevojë për ndonjë shërbim të caktuar, si dhe fakti se 

pjesa më e madhe e tyre kanë shfrytëzuar ose akoma shfrytëzojnë lloje të tilla të shërbimeve. 

 

 

 

Çmimi i furnizimit të celularit në INP – ENP “Idrizovë” sillet nga 100 euro për 
celular të zakonshëm, dhe ky çmim mund të sillet edhe deri më 200, përkatësisht 500 
euro për një celularë me „touch screen“ dhe internet, në varësi prej modelit të celularit. 

                                                           
24Një numër i madh i të dënuarve theksuan se të dënuarit që sigurojnë dhe ofrojnë shërbimet, këtë gjë më shpesh e bëjnë 
me ndihmën ose në dijeni të personelit të të punësuarve në burgun. 
25Gjatë kohës së bisedimeve, numri më i madh i të burgosurve theksuan se shërbimet siç janë furnizimi i celularëve, drogës, 
akomodimi në ndonjë pjesë ose hapësirë më të volitshme të burgut dhe shërbime të ngjashme, u janë në disponim në çdo 
kohë atyre që janë në gjendje që të paguajnë për këtë gjë.  

Në INP - ENP „Idrizovë” gjerësisht është përhapur bindja në mesin e të 
burgosurve se “GJITHÇKA MUND TË BLIHET (me para) dhe SE GJITHÇKA KA 
ÇMIMIN E VET“. 
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Në lidhje me celularët, posedimi dhe shfrytëzimi i paautorizuar i të cilëve në pajtim me 

Rendin shtëpiak paraqet shkelje më të lehtë disiplinore26, të burgosurit theksuan se në të 

shumtën e rasteve, në kohët kur janë realizuar bastisjet u janë gjetur celularët dhe iu është 

ofruar që të paguajnë një shumë e caktuar (e cila më shpesh sillet nga 1000 deri më 2000 
denarë) që të evitohet konfiskimi dhe gjetja e tyre të mos evidentohet. 

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, fitoi informacione se vendosja në anë të 

caktuara dhe në hapësira në të cilat kushtet materiale janë më të mira, nuk ekziston 

mbipopullimi i të burgosurve si dhe raportet mes tyre janë më të relaksuara, dhe se edhe ky 

shërbim ka çmimin e tij.27 Në këtë drejtim, gjatë kohës së bisedimeve, nga disa persona të 

dënuar u theksua se atyre u janë kërkuar shuma edhe me nga 400 euro që sa më shpejtë të 
ri përcaktohen nga Reparti i pranimit, në pjesën dhe në hapësirat me kushte më të 
volitshme. 

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional konstaton e pas përcaktimit nga Reparti i 

pranimit, personat e dënuar vendosen nëpër dhoma, përkatësisht nëpër hapësira ku haset 

tejkalim i numrit të burgosurve, dhe për këtë arsye ata janë të detyruar që të paguajnë me 
nga 500, përkatësisht 1000 denarë për krevat ose dyshek ku do të mund të flenë. 

 Një pjesë e personave të dënuar, gjithashtu theksuan se janë të detyruar që të 

paguajnë shumat prej 50 deri më 200 denarë për larjen e rrobave dhe të mbulesave. 

Duke i pasur parasysh mundësitë e kufizuara të angazhimit në punë personave të 

dënuar në suaza të institucionit, dhe nga ana tjetër numrit të madh të personave të aftë për 

angazhim pune dhe të cilët shprehin gatishmëri dhe dëshirë që të angazhohen me punë, 

personat e dënuar theksuan se lëndë e “tregtisë” së paligjshme është edhe angazhimi me 
punë i personave të dënuar nëpër aktivitete të ndryshme të punës në suaza të 

                                                           
26Në pajtim me nenin 49 të Rendit shtëpiak për personat e dënuar që vuajnë dënimin e burgimit në institucionin ndëshkues 
korrektues, posedimi dhe shfrytëzimi i celularëve paraqet shkelje më të lehtë disiplinore. 
27Një pjesë e personave të dënuar, të akomoduar në pjesët dhe hapësirat ku ka kushte më të mira materiale dhe nuk 
evidentohet tejkalimi i numrit të të burgosurve, theksuan se kanë qenë të përcaktuar të qëndrojnë aty pa pasur nevojë të 
paguajnë ose dikujt ti ofrojnë ryshfet. 
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institucionit, veçanërisht nëse merret parasysh fakti se personat e angazhuar me punë 

posedojnë disa favore gjatë shfrytëzimit të së drejtës për pushim vjetor. 

Krahas kësaj, një pjesë e personave të dënuar theksuan faktin se çmime më të larta 
(500 – 2000 euro) kanë “shërbimet që kanë të bëjnë (me ndërmjetësime) për fitimin e 
favoreve”, që përfshijnë kontaktet më shpeshta me botën e jashtme – vizita jashtë hapësirave 

të institucionit, dalje të lirshme nga institucioni deri në 7 orë, mungesa prej 15 ditëve gjatë vitit, 

shfrytëzimi i pjesshëm ose i tërësishëm i pushimit jashtë institucionit. 

Personat e dënuar, në lidhje me moduset e përcaktuara të komunikimit me personat 

zyrtarë, në këtë drejtim theksuan se komunikimi zhvillohet në mënyrën vijuese, nëse ndokush 

prej të punësuarve do t’u thotë: “300 herë të thash” ose “500 herë të thash”...nënkupton 
se çmimi që duhet të paguhet për shërbimin konkret është 300 përkatësisht 500 euro.   

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, nga bisedat e zhvilluara me personat e 

dënuar, fitoi informacione edhe për involvimin e personelit të burgut në aktivitete 
korruptive lidhur me tregtisë jo legale me droga (furnizimi dhe ndërmjetësimi gjatë 
furnizimit). Në këtë drejtim janë edhe pohimet për qasje të lehtë dhe për përhapjen e gjerë të 

drogave nëpër institucionet me “çmime të volitshme”28. Përkatësisht,  

 „Një xhoint“ (cigare me marihuanë) kushton150-300 denarë; 

 „Një top për 2-she“ (top marihuane e mbështjell në qese për 2 cigare me 

marihuanë) kushton 350-500 denarë; 

 „25 gramë marihuanë“ kushton 7-8.000 denarë; 

 5 gramë heroine kushton 5-7.000 denarë. 

Si objekt i tregtisë në suaza të Institucionit është edhe lënda e buprenorfinës, që shitet 

me nga 400 denarë për 8 mg., si dhe metadona e cila është me çmim shumë më të lire. 

Parashtrimi i sistemit të burgut i dekurajon të gjithë ata që duan dhe që kanë ndërmend 

të paraqesin aktivitete të caktuara të korrupsionit, duke pasur parasysh faktin se një pjesë e 

                                                           
28Një numër i madh i personave të dënuar, theksuan se qasja deri te drogat në suaza të Institucionit është shumë më e 
lehtë se jashtë tij (mendojnë jashtë Institucionit) dhe se duke pasur parasysh qasjen e lehtë deri te drogat dhe përhapjen e 
saj të gjerë, çmimi i drogave është shumë i volitshëm, përkatësisht ky çmim është edhe më i lirë krahas çmimit jashtë 
institucionit. 
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personave të dënuar me të cilët u zhvilluan bisedimet, theksuan se „kur kanë filluar ta 
vuajnë dënimin me burgim, kanë qenë të detyruar që të mësohen me sistemin e tillë dhe 
ta pranojnë ashtu siç është, për arsye se jo vetëm që nuk besojnë se me paraqitjen e 
rasteve individuale të korrupsionit do të mund të ndryshoj diçka, por se konsiderojnë se 
saktë paraqitja do të mund të rezultoj me reperkusione të mëtutjeshme negative ndaj 
trajtimit të tyre gjatë kohës së vuajtjes së pjesës së mbetur të dënimit të tyre”. 

Konstatimi: Rekomandimi: 

 Personat e dënuar janë të dekurajuar që 
të paraqesin aktivitete korruptive, për 
shkak të frikës se me këtë veprim do të 
pësojnë pasoja negative për sa i përket 
trajtimit të tyre të mëtutjeshëm. 

 Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve 
dhe drejtoria e INP – ENP “Idrizovë” 
duhet të marrin masa konkrete me të 
cilat do të nxisin dhe motivojnë 
paraqitjet e akteve të korrupsionit dhe 
të parashikojnë dhe ndërmarrin veprime 
për mbrojtjen e personave të cilët kanë 
paraqitur aktivitete të tilla. 
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6. NIVELI I REALIZIMIT TË PROCESIT TË RISOCIALIZIMIT  

 Në pajtim me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve, procesi i risocializimit të personave 

të dënuar paraqet funksionin themelorë të institucionit ndëshkues – korrektues dhe edukativo – 

përmirësues. Për këtë arsye, dhe me qëllim të realizimit të qëllimit të zbatimit të dënimit me 

burgim, te personat e dënuar nevojitet që të zhvillohet ndjenja e përgjegjësisë dhe të njëjtit 

duhet të nxiten që ta pranojnë dhe në mënyrë aktive të marrin pjesë në trajtimin gjatë kohës së 

zbatimit të dënimit, të motivuar dhe të udhëzuar drejtë ri edukimit dhe zhvillimit të veçorive 

pozitive të karakterit dhe të aftësive të tyre.29 

 Realizimi efikas i procesit të risocializimit në institucionet ndëshkuese – korrektuese, ku 

përskaj edukatorëve parashikohet edhe pjesëmarrja aktive e zyrtarëve nga Sektori i 

sigurimit 30 , kontribuon për themelimin e raporteve të ndërsjella të relaksuara në mes 

personave të dënuar dhe nëpunësve, si dhe mes vetë personave të dënuar, që nga ana tjetër, 

në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon mbi zvogëlimin e rrezikut nga tortura dhe llojet e tjera të 

veprimit dhe ndëshkimit të vrazhdët, nënçmues dhe jo njerëzorë. 

 Në këtë kuptim, Avokati i Popullit – Mekanizimi Parandalues Nacional, si pjesë e ekipit e 

angazhoi edhe punonjësin social, i cili kishte për qëllim të hulumtojë nivelin dhe mënyrën e 

realizimit dhe zbatimit të procesit të ri socializimit, dhe për këtë arsye u realizuan bisedime me 

zyrtarët nga Sektori për risocializim, me personat e dënuar si dhe u realizua kontrollimi i 

dosjeve profesionale të një pjese të personave të dënuar. 

 Procesi i risocializimit si pjesë e trajtimit të personit të dënuar që pason nga 

individualizimi i zbatimit të dënimit me burgim, bazohet në rezultatet e hulumtimit të organizuar 

inter-disiplinarë të personalitetit të personit të dënuar në Repartin e pranimit të institucionit, 

përmes analizës dhe sintezës së hulumtimeve kriminologjike – penologjike, sociologjike, 

psikologjike, mjekësore, pedagogjike dhe hulumtimeve tjera të ngjashme të personalitetit dhe 

të dhënave për kohëzgjatjen e dënimit të shqiptuar, llojin dhe barrën e veprës penale. 

  
                                                           
29Neni 37 i Ligjit për zbatim të sanksioneve 
30Në pajtim me Udhëzimin për pjesëmarrjen e sektorit për sigurim në procesin e risocializimit, numër 07-1289/1 
të datës  23.12. viti 2011 
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 Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, nga bisedat e realizuara me nëpunësit e 

Sektorit për risocializim dhe nga kontrollimi i dokumentacionit konstatoi se, personat e dënuar 

në afat prej 30 ditëve pas vendosjes në Repartin e pranimit, observohen nga ana e punonjësit 

social, psikologu dhe kriminologu, pas kësaj përpilohet anamnezë sociale, anamneza 

kriminologjike dhe mendimi nga psikologu dhe bëhet klasifikimi i personave të dënuar në bazë 

të instrumentit të vlerësimit të rrezikut nga recidivizmi. Përpilohet edhe propozim programi për 

trajtim individual të personit të dënuar, i cili dorëzohet deri te edukatori përgjegjës për personin 

konkret të dënuar, i cili do të duhet të mbaj llogari për zbatimin e programit dhe të ofroj 

informacione për suksesin e tij. 

 Në këtë institucion ndëshkues – korrektues, fare nuk zbatohet psikoterapia individuale, 

nuk zbatohet puna grupore, këshillimi grupor motivues, këshillimi grupor si dhe psikoterapia 

grupore, nuk zbatohet trajtimi mjekësor – psikologjik i personave të dënuar, a as nuk zbatohet 

edukimi moral – etik i personave të dënuar, si pjesë e masave të tretmanit të parapar për 

realizimin e programeve për trajtime individuale. 

Përskaj faktit që në masë të madhe nuk zbatohen masat e përgjithshme të tretmanëve 

përmes programeve të rregullt 31 , ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional konstaton se 

mungon edhe tretmani i posaçëm, përkatësisht nuk zbatohen masat specifike trajtuese për 

kategori të caktuara të personave të dënuar, siç janë për shembull personat e dënuar që janë 

shfrytëzues të drogave dhe të substancave tjera psiko trope, për personat e dënuar që janë të 

varur nga alkooli, për personat e dënuar shkaktarë të delikteve seksuale, për personat e 

dënuar për shkak të përdorimit të dhunës, për të rinjtë e moshës së pjekur, për personat e 

dënuar femra dhe për personat e dënuar me burgim të përjetshëm. 

Në favor të anashkalimit të realizimit të procesit të risocializimit në INP – ENP “Idrizovë”, 

flet edhe fakti se pjesa më e madhe e personave të dënuar, me të cilët u zhvilluan biseda, 

theksuan se fare nuk kanë realizuar kontakte me edukatorin, kurse një pjesë prej tyre fare nuk 

                                                           
31Në pajtim me nenin 15 të Udhëzuesit për përcaktim të llojeve dhe moduseve të trajtimit të personave të dënuar, Masat e 
përgjithshme trajtuese janë: - angazhimi punues i personave të dënuar; - arsimimi i personave të dënuar; - arsimimi i 
personave të dënuar sipas profesionit; - edukimi moral – etik dhe vetë organizimi i personave të dënuar dhe – aktivitete të 
lira, sport dhe rekreacioni i personave të dënuar. 
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ishin të njoftuar se ka edukator, i cili është i detyruar për zbatimin e programit të 

individualizuar.32 

Konstatime: Rekomandime: 

 Në INP – ENP “Idrizovë” është evident 
mosfunksionimi i tërësishëm i procesit 
të risocializimit, në pjesën e zbatimit të 
programeve për trajtim individual nga 
ana e edukatorëve përgjegjës. 

 

 Personat zyrtarë nga Sektori për 
risocializim të ndërmarrin aktivitetet për 
zbatim të programeve për trajtim 
individual të personave të dënuar, si 
dhe të ndërmarrin masa për zbatim të 
masave specifike trajtuese për personat 
e dënuar që keqpërdorin drogat dhe 
substancat tjera psiko – trope, për 
personat e dënuar që janë të varur nga 
alkooli, për personat e dënuar që janë 
shkaktarë të delikteve seksuale, 
personave të dënuar për përdorim 
dhune, për persona të moshës më të re 
të pjekur, personave të dënuar – të 
gjinisë femërore dhe të personave të 
dënuar me burgim të përjetshëm. 

 

Udhëzimi për përcaktimin e llojeve dhe moduseve të trajtimit të personave të dënuar 

parashikon se: 

  

 “Numri i personave të dënuar, në grupin e trajtimeve me të cilin punon një nëpunës 

zyrtar nga Sektori për risocializimi, përcaktohet në varësi prej klasifikimit sipas Reparteve, me 

si vijon: në Repartin e hapur dhe në Repartin gjysmë të hapur më shumë deri më 30 persona 

të dënuar, kurse në Repartin e mbyllur më së shumti deri më 15 persona të dënuar.“ 

Një prej shkaqeve për mungesën e funksionalitetit të realizimit të procesit të 

risocializimit në INP – ENP “Idrizovë” paraqet edhe numri i vogël i të punësuarve në këtë 

Sektor, në veçanti në kushte të grumbullimit të tepërt të personave të dënuar në këtë 

institucion. 

 

                                                           
32Në kundërshtim me këtë, nga personat zyrtarë nga Sektori për ri socializim u theksua fakti se edukatorët për çdo ditë në 
ora 10 vizitojnë pjesët e burgut ku janë përcaktuar dhe kryejnë bisedime me personat e dënuar. 
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Konstatime: Rekomandime: 

 Numri prej tridhjetë edukatorëve është 
një numër i vogël dhe i pa mjaftueshëm 
për shkakun se të njëjtit janë të detyruar 
për realizimin e programeve individuale 
për më shumë se një mijë e nëntëqind 
persona të dënuar si dhe për realizimin 
e aktiviteteve trajtuese, në mënyrë siç 
është paraparë në Udhëzimin për 
përcaktim të llojeve dhe moduseve të 
tretmanëve të përcaktuar për personat e 
dënuar. 

 Pa prolongime të rritet numri i 
personave të punësuar në Sektorin për 
risocializim për shkak të krijimit të 
kushteve të domosdoshme për zbatim 
të aktiviteteve trajtuese. 
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7. E DREJTA PËR MBROJTJE SHËNDETËSORE 
  
7.1. Mbrojtja shëndetësore 

 Mbrojtja shëndetësore e personave të privuar nga liria është një çështje që është me 

rëndësi esenciale, duke pasur parasysh faktin se “niveli jo përkatës i mbrojtjes shëndetësore, 

shumë shpejtë mund të rezultojë me situatë që bënë pjesë në nocionin e veprimeve jo humane 

dhe nënçmuese”, si dhe për shkak të faktit që “kujdesi shëndetësorë në një institucion të 

caktuar mund të luaj rol të rëndësishëm në luftën kundër trajtimit të keq ndaj personave të 

privuar nga liria”.33 

 Mekanizmi Parandalues Nacional gjatë kohës së vizitës në këtë institucion, në pjesën e 

kontroll të nivelit të realizimit të drejtës së mbrojtjes shëndetësore, angazhoi edhe 

bashkëpunëtorë të jashtëm të mjekësisë ligjore, psikiatër dhe infermiere, të cilët realizuan 

kontrollime në ambulancën dhe në dosjet mjekësore, po ashtu të njëjtit zhvilluan bisedime 

edhe me personelin mjekësorë dhe me personat e dënuar. 

Në pajtim me Ligjin për sigurim shëndetësor, është paraparë edhe sigurimi i detyruar i 

personave të cilët vuajnë dënimin e burgimit, por edhe përskaj dispozitave të tilla, ekipi i 

Mekanizmit Parandalues Nacional konstatoi se asnjëri prej personave të dënuar nuk është i 

siguruar si person i cili vuan dënimin e burgimit.34 

Në të njëjtën kohë, me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për ekzekutimin e 

sanksioneve, të datës 06.12.2013, është paraparë që shërbimet shëndetësore në institucionet 

ndëshkuese – korrektuese t’i realizojnë punonjësit shëndetësorë të punësuar në institucionet 

publike shëndetësore, që kryejnë mbrojtje primare shëndetësore në rrjetin e institucioneve 

shëndetësore, në territorin e të cilit gjendet selia e institucionit. 

 

 

                                                           
33Fragment nga Raporti i 3 i përgjithshëm (CPT/Inf (93) 12) i Komitetit Evropian për parandalim të torturës (KST) 
34 Në nenin 5, paragrafi  1, pika  13 e Ligjit për sigurim shëndetësorë parashikohet që: 
„Me këtë ligj, detyrimisht sigurohen: 13) persona që vuajnë dënimin  me burg, personat që gjenden në paraburgim (nëse 
nuk janë të siguruar në ndonjë bazë tjetër) dhe personat e moshës së mitur të cilët gjenden në përmbarim të masës 
edukative – udhëzim në entin edukues - korrektues, përkatësisht në institucion”. 
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Në këtë drejtim, Mekanizimi Parandalues Nacional konstatoi mos funksionim të 
tërësishëm të sistemit të mbrojtjes shëndetësore dhe shkeljen e së drejtës së 
personave të dënuar që të sigurohen për nga aspekti mjekësorë, në mënyrën siç është 
paraparë me dispozitat e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve. 

Në INP – ENP “Idrizovë”, shërbimet shëndetësore i siguron dhe ofron personeli 

mjekësorë i angazhuar nga ana e institucionit, dhe jo nga shëndetësia publike, me sa vijon: 

 1 mjek i mjekësisë së përgjithshme;   

 1 psikiatër (i angazhuar me kontratë në vepër, i cili është i pranishëm, vetëm tre 

ditë gjatë javës); 

 1 stomatolog; 

 1 infermiere; 

 1 laborant. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, shpreh brengosje për shkak të faktit se edhe pas 

kalimit të periudhës kohore prej më shumë se 2 vite, sistemi i mbrojtjes shëndetësore nuk 

është i organizuar, në mënyrën e paraparë me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve. 

Ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, konsideron se sistemi i implementuar në këtë 

mënyrë i mbrojtjes shëndetësore, në të cilin personeli mjekësorë funksionon si një pjesë e 

parashtrimit të hierarkisë së drejtorisë së burgut, negativisht ndikon mbi pavarësinë 

profesionale. 

Në këtë drejtim janë edhe udhëzimet e Komitetit Evropian Kundër Torturës (KEKT) të 

cilat parashikojnë që:  

„Me qëllim të garantimit të pavarësisë në fushën e punëve mjekësore të personelit në 

shërbimin shëndetësorë, është me rëndësi që ky personel të jetë sa më ngushtë i lidhur me 

tendencat kryesore të sigurimit të mbrojtjes shëndetësore në shoqërinë si një tërësi.“35 

I tërë personeli mjekësor përbëhet nga 5 punonjës shëndetësorë, gjë që pa mëdyshje 

është një numër tejet i vogël i të punësuarve, të cilët realisht nuk mund t’u përgjigjen nevojave 

shëndetësore të më shumë se një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë persona të dënuar. 

                                                           
35Fragment nga Raporti i 3-të i Përgjithshëm (CPT/Inf (93) 12)të Komitetit Evropian për parandalim të torturës (KST) 
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Në të njëjtën kohë, fakti që personeli mjekësor është i pranishëm në këtë institucion 

vetëm në ndërrimin e parë – nga ora 08:30 deri në ora 16:30, dhe më pas, vetëm në kushte të 

domosdoshmërisë thirret ndihma urgjente mjekësore, që në mënyrë të drejtpërdrejtë shkakton 

shkeljen e së drejtës për qasje deri te mjeku nga ana e personave të dënuar, gjë që 

interpretuar edhe në qëndrimet e KPT parashikon që: 

“Derisa qëndrojnë në burg, personave të dënuar duhet t’u mundësohet qasja deri te 

mjeku në çdo kohë, pa marrë parasysh faktin e regjimit të burgosjes së tyre” dhe se “shërbimi 

shëndetësorë duhet të organizohet në atë mënyrë, që do të mundësojë që kërkesat për 

konsultime mjekësore të ofrohen pa prolongime të pa nevojshme“.36 

 

Konstatime: Rekomandime: 

 Numri i vogël i personelit të angazhuar 
mjekësorë dhe organizimi i dobët i 
shërbimit shëndetësorë në këtë 
institucion, shkakton shkelje serioze 
mbi të drejtën e qasjes deri te mjeku nga 
ana e personave të dënuar. 

 Në afat më të shkurtër kohor të 
sigurohet prezenca e vazhdueshme dhe 
tërë ditore e personelit mjekësorë në 
këtë institucion, i cili do të mundësojë 
qasje të vazhdueshme personave të 
dënuar deri në ndihmën shëndetësore, 
pa prolongime të panevojshme në rastet 
urgjente. 

 

Pas bisedave të zhvilluara me personelin mjekësorë dhe me më shumë persona të 

dënuar, Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional konstatoi se në të shumtën e rasteve nuk 

respektohen dispozitat e Rendit shtëpiak që parashikojnë kontrolle të detyrueshme mjekësore 

gjatë pranimit në këtë Institucion. 

(Mos) veprimi i tillë paraqet mosrespektim të drejtpërdrejtë të dispozitave të Rendit 

shtëpiak, që parashikojnë që “gjatë pranimit të personit të dënuar në institucion, realizohen 

kontrolle mjekësore në afat prej 24 orëve“, 37 dhe njëkohësisht edhe mosrespektimin e 

standardeve të Komitetit Evropian për Parandalim të Torturës që parashikojnë që: “të gjithë 

personat e dënuar pas hyrjes në burg, pa prolongime duhet të kontrollohen nga përfaqësuesi i 

shërbimit mjekësor të institucionit”. 

 

                                                           
36Ibid 
37Neni 10 i Rregullores për rendin shtëpiak të institucionit 
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Konstatime: Rekomandime: 

 Shpesh ndodh që personat e dënuar 
gjatë pranimit në këtë institucion të mos 
kontrollohen nga mjeku edhe në afat 
prej një jave pas pranimit të tyre. 

 Menjëherë pas pranimit në këtë 
institucion, të gjithë personat e dënuar 
pa prolongime të kontrollohen nga 
personi mjekësor në suaza të 
institucionit. 

 
Për nga aspekti i qasjes deri te mjeku nga ana e personave të dënuar, ekipi i 

Mekanizmit Parandalues nacional konstaton se të gjithë personat të cilët kanë nevojë për 

kontrolle mjekësore, në mënyrë të drejtpërdrejtë i drejtohen komandantit (me shkrim ose 

gojarisht). 

Praktika e tillë e implementuar jo vetëm që e cenon bazën e besueshme të kujdesit 

shëndetësorë, por bie ndesh edhe me dispozitat e Rendit shtëpiak të institucionit, në të cilin 

parashikohet se: “personat e dënuar paraqiten për kontrolle mjekësore me kërkesë të shkruar 

deri te mjeku në suaza të institucionit, të cilën duhet ta dorëzojnë në sëndukët e posaçëm të 

përcaktuar për këtë qëllim, të cilët gjenden në Repartin e mbyllur, Repartin gjysmë të hapur 

dhe në Repartin e hapur të institucionit”.38 

Konstatime: Rekomandime: 

 Në asnjërin prej Reparteve në suaza të 
Institucionit nuk ekzistojnë sëndukë të 
posaçëm të përcaktuar për dorëzimin e 
kërkesave për ndihmë mjekësore ose 
për konsultime mjekësore. 

 

 Menjëherë të vendosen sëndukët për 
paraqitjen e kërkesave për ndihmë 
mjekësore ose për konsultime me 
mjekun në suaza të Repartit të mbyllur, 
Repartit gjysmë të hapur dhe në 
Repartin e hapur të institucionit, në 
vende në të cilat të gjithë personat e 
dënuar do të kenë qasje deri te të njëjtit, 
dhe me qëllim të sigurimit të 
besueshmërisë gjatë qasjes deri te 
kujdesi shëndetësorë, pjesëtarët e 
Sektorit për sigurim, të mos i 
kontrollojnë kërkesat për ndihmë 
mjekësore ose për konsultime 
mjekësore të dorëzuara deri te mjeku. 

 
                                                           
38 Neni 42 i Rregullores  për rendin shtëpiak të institucionit, dhe në këtë drejtim janë edhe dispozitat e Udhëzimit për qasje 
deri te mjeku nga ana personave të dënuar në suaza të institucionit, distribuimi i medikamenteve dhe kontrollimi mjekësorë 
jashtë institucionit. 
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Mekanizimi Parandalues Nacional, konsideron se mënyra e paraqitjes për kontroll 

mjekësor, me kërkesë gojore deri te nëpunësi zyrtar nga Sektori për sigurim, duhet të 

shfrytëzohet vetëm në rastet urgjente. 

Personat e dënuar, theksojnë faktin se shumë shpesh ndodh të mos u ofrohet ndihma 

kur do të kërkojnë nga personat zyrtarë pranë Sektorit për sigurim që të dërgohen para mjekut, 

dhe se nuk është i implementuar sistemi i kontrolleve të rregullta sistematike, ashtu siç është 

paraparë në Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve.39 

 

Konstatime: Rekomandime: 

 Mos ofrimi i ndihmës mjekësore në 
kohën e duhur, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë mund të ndikojë mbi 
përkeqësimin e gjendjes shëndetësore 
të personave të dënuar, dhe mos 
realizimi i kontrolleve të rregullta 
sistematike, pamundëson detektimin e 
hershëm të disa sëmundjeve të 
caktuara. 

 Në të gjitha rastet kur personat e dënuar 
do të kërkojnë përkujdesjen mjekësore, 
atyre duhet t’u mundësohet e drejta e 
qasjes deri te mjeku dhe të 
implementohet sistemi i kontrolleve të 
rregullta sistematike mjekësore për 
personat e moshës së re të pjekur. 

 

 

Mekanizmi Parandalues Nacional, si pozitiv e thekson faktin që për shkak të sigurimit të 

besueshmërisë, kontrollimet mjekësore realizohen në mungesën e pranisë së personit zyrtar 

nga Shërbimi për siguri (me përjashtim të rasteve kur mjeku do të kërkojë praninë e tyre për 

shkaqe të sigurisë dhe në raste tjera të caktuara). 

Me qëllim të dokumentimit të akteve të mundshme të torturës ose të veprimeve dhe 

dënimeve tjera brutale, jonjerëzore dhe nënçmuese si dhe me qëllim të zvogëlimit të rrezikut 

prej veprimeve të tilla, Mekanizimi Parandalues Nacional konsideron se nevojitet që të gjitha 

rastet e konstatuara të lëndimeve fizike, duhet të evidentohen dhe adresohen në mënyrë 

përkatëse. 

 

 

                                                           
39Neni 133 i Ligjit për përmbarim të sanksioneve parashikon që: “mbi të rinjtë e moshës së pjekur, së paku një herë në vit 

duhet të kryhen kontrollime sistematike mjekësore“. 
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Konstatime: Rekomandime: 

 Mungon implementimi i praktikës së 
rregullt që mjekët të përpilojnë 
informacione zyrtare për shkeljet të cilat 
i kanë konstatuar gjatë kontrolleve të 
realizuara mjekësore. 

 Personeli mjekësorë në të gjitha rastet 
kur gjatë kontrolleve mjekësore te 
personat e dënuar do të konstatojë 
çfarëdo lloj të lëndimeve, të shkaktuara 
nga përdorimi i forcës fizike ose nga 
mjetet e shkaktimit të dhunës ose 
shenja tjera të dhunës fizike dhe 
psikike, detyrimisht duhet të përpiloj 
procesverbal dhe informacion zyrtarë 
me përshkrim të detajuar të lëndimeve 
dhe konstatimet për mënyrën dhe 
mjetet me të cilat janë shkaktuar 
lëndimet. 

 Informacionet e tilla zyrtare të 
dorëzohen deri te drejtori i institucionit, 
kurse personi mjekësor duhet të mbaj 
evidencën e detajuar për informatat e 
dorëzuara të shkruara zyrtare. 

 

Informacionet e tilla zyrtare, detyrimisht duhet të dorëzohen deri te drejtori i 
Institucionit, kurse mjeku duhet të mbaj evidencën e detajuar për informatat e dorëzuara 
të shkruara zyrtare. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, u ballafaqua me një numër të madh të ankesave në 

lidhje me qasjen deri te kontrollimet specialistike mjekësore, jashtë institucionit. Përkatësisht, 

një pjesë e personave të dënuar theksuan se fare nuk u është mundësuar qasje deri te këto 

lloje të kontrollimeve mjekësore, kurse disa prej personave të dënuar theksuan faktin se qasja 

deri te shërbimet e mbrojtjes sekondare ose terciare shëndetësore, u është mundësuar vetëm 

në raste të skajshme, në kushte të gjendjes seriozisht të përkeqësuar shëndetësore, dhe se 

sipas tyre, me prolongime të panevojshme dhe me vonesa të mëdha. 
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Konstatime: Rekomandime: 

 Qasja e vështirësuar dhe e vonuar e 
shërbimeve specialistike dhe e 
shërbimeve të mbrojtjes shëndetësore  
sekondare ose terciare, për nevojat e 
personave të dënuar. 

 Kërkesat për kontrolle specialistike, 
përkatësisht kërkesat për qasje deri te 
shërbimet e mbrojtjes shëndetësore 
sekondare dhe terciare duhet të 
vlerësohen dhe shqyrtohen në kohë, 
dhe në rastet kur personi mjekësor në 
suaza të Institucionit nuk ka përcaktuar 
kontrolle të tilla, drejtori të vendos dhe 
lejoj që personat e dënuar të realizojnë 
kontrollime specialistike, në llogari të 
tyre. 
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8. ANGAZHIMI ME PUNË I PERSONAVE TË DËNUAR NË ENP “IDRIZOVË” 

Për nga aspekti angazhimit me punë të personave të dënuar në INP – ENP “Idrizovë”, 

në pajtim me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve dhe në pajtim me Rendin shtëpiak për 

personat e dënuar që vuajnë dënimin me burgim në institucione ndëshkuese – korrektuese, 

drejtori i institucionit me propozim të dorëzuar prej më parë nga ana e Sektorit për risocializim, 

vendos për angazhimin me punë të personit të dënuar, përcaktimin e tij në ndonjë vend të 

caktuar pune, llojin e detyrave të punës të cilat do të duhet t’i realizoj si dhe fillimin dhe 

përfundimin e orarit të punës. 

 Saktë në këtë drejtim, personat e dënuar punojnë në pajtim me aftësitë e tyre fizike dhe 

psikike, të cilat i përcakton mjeku i institucionit pas kontrollit të detajuar mjekësorë, me të cilin 

përcaktohet se vallë personi është i aftë ose ndoshta, nuk është i aftë për inkuadrim në ndonjë 

aktivitet të caktuar punues. Kuptohet, gjatë kësaj, tentohet që në suaza të mundësive, të 

mbahet llogari dhe të merret parasysh edhe dëshira e personit të dënuar për të kryer ndonjë 

punë të caktuar, për të cilën ai konsideron se më me sukses do ta realizonte.40 

 Në pajtim me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve, personat e dënuar mund të 

angazhohen me punë në suaza të institucionit dhe jashtë institucionit. Personat e dënuar, të 

angazhuar me aktivitete pune në suaza të institucionit mund të kryejnë punë nga fusha e 

bujqësisë, blegtorisë, aktivitete punuese të llojeve të ndryshme në punëtoritë, mirëmbajtjen e 

sipërfaqeve të gjelbëruara, mirëmbajtjen e higjienës në hapësirat zyrtare, në larësen, 

kuzhinën, magazinat, ngrohjen qendrore dhe etj. 

 Personat e dënuar që trajtohen në Reparte të hapura, mund të punojnë edhe jashtë 

institucionit. Personat e dënuar që trajtohen në Repartin gjysmë të hapur, mund të 

angazhohen përkohësisht edhe nën mbikëqyrje të personave juridik dhe të institucioneve tjera, 

nëse janë të siguruara kushtet përkatëse për zbatim të dënimit me burgim, të përcaktuara me 

Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve dhe nëse janë siguruar kushtet minimale teknike për 

angazhim me pune. Pajtimin për angazhim me punë të personit të dënuar, jashtë institucionit e 

                                                           
40Neni 113 i Ligjit për përmbarim të sanksioneve. 
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jep drejtori i ENP “Idrizovë” i cili lidh kontratën me personin juridik, përkatësisht me institucionin 

dhe siguron pajtimin me shkrim për personin e dënuar.41 

 Në pajtim me Rendin shtëpiak për personat e dënuar, që vuajnë dënimin e burgimit në 

institucionin ndëshkues – korrektues, personat e dënuar të cilët janë të angazhuar me 

aktivitete pune, janë të detyruar që me kujdes t’i ruajnë dhe mirëmbajnë mjetet, pajisjet dhe 

veglat me të cilat punojnë, gjatë kësaj për çdo dëmtim eventual të qëllimtë ose në raste të 

dëmtimeve nga pakujdesi i skajshëm i mjeteve të punës, dëmi kompensohet nga ana e 

personit të dënuar, në pajtim me rregullat për kompensim të dëmeve materiale të Ligjit për 

marrëdhëniet obligative. 

 Ajo që gjithashtu është rregulluar me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve dhe me 

rendin shtëpiak të ENP “Idrizovë”, është fakti se personat e dënuar të angazhuar me aktivitete 

pune, për punën e kryer gëzojnë të drejtën e pagesës së kompensimit të punës. Nga shuma e 

kompensimit për punën e kryer, personi i dënuar 70 % të kompensimit mund ta shfrytëzoj për 

plotësimin e nevojave personale, kurse pjesa e mbetur prej 30 % ruhet në institucion si mjete 

të deponuara dhe i dorëzohet personit të dënuar gjatë lirimit të tij nga vuajtja e dënimit me 

burgim. Në kërkesë të personit të dënuar, gjatë kohës së vuajtjes së dënimit me burgim, atij 

mund t’i lejohet që një pjesë e kursimit të tij, t’i dorëzohet familjes së tij.42 

 Nga kontrollet e realizuara në raportin kuartal, lidhur me numrin e personave të 

angazhuar me aktivitete pune, brenda dhe jashtë institucionit ENP “Idrizovë”, Mekanizmi 

Parandalues Nacional konstaton se në suaza të institucionit me angazhime punue janë 

përfshirë 296 persona të dënuar, edhe atë 86 persona nga Reparti i hapur, 52 persona nga 

Reparti gjysmë i hapur dhe 158 persona nga Reparti i mbyllur. Në lidhje me angazhimin me 

punë jashtë institucionit, me aktivitete pune janë angazhuar gjithsej 17 persona të dënuar, që 

ofron numrin prej 313 persona të dënuar të angazhuar me aktivitete pune, prej numrit të 

përgjithshëm të personave të dënuar në ENP “Idrizovë”. 

 Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, nga kontrolli dhe bisedat e zhvilluara me 

zyrtarët dhe me personat e dënuar, erdhi deri te informacionet se disa vite me radhë në suaza 

                                                           
41Neni 113 i Ligjit për përmbarim të sanksioneve. 
42Neni 118 i Ligjit për përmbarim të sanksioneve. 
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të ENP “Idrizovë”, nuk funksionon ekonomia, duke pasur parasysh faktin se nuk funksionon 

punëtoria e teneqe punimeve, punëtoria e zdrukthëtarisë, drugdhendjes dhe punëtoria e 

makinerisë, në të cilat në të kaluarën kanë qenë të angazhuar me aktivitete pune një numër i 

madh i personave të dënuar. Mekanizimi Parandalues Nacional, konstatoi se në ENP 

“Idrizovë”, më tej nuk realizohet prodhimtaria e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale, që nuk 

ka qenë rast gjatë viteve të kaluara.  

 Po ashtu, nga personat e dënuar u theksua se pjesa më e madhe e tyre, edhe pse janë 

të aftë për nga aspekti fizik dhe psikik për tu inkuadruar në ndonjë aktivitet të caktuar punues, 

përmes së cilës në një mënyrë shumë më të dobishme do ta kalonin ditën, prapëseprapë 

ekziston pamundësia reale për inkuadrimin e tyre për shkak të numrit të kufizuar të personave 

të angazhuar me aktivitete punuese në suaza të ENP “Idrizovë”. Nga bisedimet e realizuara, 

Mekanizimi Parandalues Nacional, po ashtu fitoi informacionet se në kontekst të korrupsionit të 

përhapur në masë të madhe në këtë institucion, bile edhe angazhimi punues është i 

kushtëzuar nga fakti se kush do të paguaj ose do të kontraktoj që të angazhohet me aktivitete 

punuese në suaza të institucionit. 

Konstatime: Rekomandime: 

 Një numër i vogël i personave të dënuar 
të angazhuar me aktivitete pune në 
suaza të ENP “Idrizovë” dhe mos 
funksionimi i ekonomisë dhe i 
punëtorive zejtare. 

 Mungesa e angazhimit me punë i 
personave të dënuar në korrelacion me 
mos organizimin e kohës së lirë, shpesh 
herë shfaqet si shkak për manifestimin e 
dukurisë së anksiozitetit, depresionit 
dhe agresivitetit te personat e dënuar, 
që nga ana tjetër ndikon edhe mbi 
krijimin e atmosferës së tensionuar e 
cila më shpesh dinë të eskaloj me 
incidente të dhunshme, përkatësisht 
përleshje të ndërsjella verbale dhe fizike 
mes personave të dënuar. 

 Të përtërihen punëtoritë, të krijohen 
kushte për angazhim me punë për një 
numër sa më të madh të personave, gjë 
që do të kontribuojë për organizim më 
të mirë të kohës së lirë të tyre, dhe me 
këtë do të ndikohet për zvogëlimin e 
gjendjeve të anksiozitetit, depresionit 
dhe agresivitetit te personat e dënuar. 
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9. TË DREJTA TJERA 

Gjatë kohës së vizitës, lëndë e monitorimit ishte edhe niveli i realizimit të drejtave tjera 

personave të dënuar të cilët vuajnë dënimet e burgut në INP – ENP “Idrizovë”. 

 Nga kontrollet e realizuara në kapacitetet e vendosjes, si dhe nga bisedimet e 

zhvilluara me personat e dënuar, u regjistrua se këta persona nuk i gëzojnë të gjitha të drejtat 

e parapara në Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve dhe në Rendin shtëpiak për personat e 

dënuar që vuajnë dënimin e burgimit në institucionet ndëshkuese – korrektuese. 

 

9.1. Ushqimi dhe të ushqyerit 

Në kuzhinë janë të angazhuar me punë 5 femra të dënuara, 1 instruktorë dhe 2 

ndihmës. Sipas të punësuarve në kuzhinë, të gjithë të punësuarve u janë kryer kontrollimet 

sanitare, megjithatë në çastin e vizitës, librezat sanitare nuk iu dhanë në kontrollim shikimi 

ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional, me arsyetimet se akoma nuk u janë dorëzuar nga 

institucioni ku është realizuar kontrolli. 

Në pajtim me nenin 109 të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve, personave të dënuar u 

sigurohet ushqimi i cili në ditë duhet të posedoj 12.500 xhul për një person të dënuar. Ushqimi 

duhet të jetë përkatës me njohuritë shkencore të furnizimit me ushqim dhe ai duhet të jetë i 

llojllojshëm dhe i përgatitur me shije, të ndahet me servim në mënyrë të njerëzishme në tre 

vakte ushqimi në ditë, në terminë të zakonshme. 

Në vend të dukshëm në kuzhinë duhet të theksohet ekzemplarë nga Lista e ushqimeve 

për 15 ditë më parë, me vlerë kalorike prej 12.808 xhul në ditë, listë kjo e lejuar dhe e 

nënshkruar nga drejtori dhe mjeku. 

Rregullorja për normativat për përgatitjen e ushqimit të personave të dënuar, në nenin 

4, paragrafi 1 parashikohet që: “menynë e lejon drejtori i institucionit, dhe të njëjtin e përpilon 

komision i përbërë nga mjeku ose ndonjë punonjës tjetër i shëndetësisë, gjellëbërësi, 

përfaqësuesi i personave të dënuar si dhe i punësuari i cili kryen furnizimin e ushqimit“. 
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Në kundërshtim me dispozitat e tilla, menyja në këtë Institucion nuk përpilohet nga 

komisioni, por këtë gjë e bëjnë instruktorët pa kurrfarë konsultimi me personat e dënuar. 

Nëse merret parasysh fakti se përpilimi i menysë realizohet në pajtim me produktet e 

disponueshme ushqimore, kurse instruktorët dhe gjellëbërësit theksuan se mungon dhe se 

shumë rrallë ofrohen pemët e freskëta, qartë mund të sajohet konkludimi se nuk mund të 

respektohet vlera ditore kalorike e ushqimit të paraparë me Listën e ushqimeve. 

Konstatime: Rekomandime: 

 Ushqimi nuk i përmbush vlerat e 
nevojshme kalorike dhe në porcionet 
ushqimore që u ndahen personave të 
burgosur, mungojnë pemët dhe perimet 
e freskëta. 

 Lista e ushqimeve të përpilohet nga ana 
e komisionit dhe ushqimi duhet të 
përmbaj vlerat e nevojshme kalorike 
duke përfshirë edhe pemët dhe perimet 
në porcionet ushqimore. 

 

Nga bisedimet me një pjesë të personave të dënuar, Ekipi i Mekanizmit  Parandalues 

Nacional, fitoi informacionin se vetëm një përqindje e vogël e personave të dënuar e 

konsumojnë ushqimin që përgatitet në kuzhinë dhe se pothuajse nuk ka asnjë person i dënuar 

i cili është i kënaqur nga cilësia dhe sasia e ushqimit. Më shpesh, personat e dënuar 

konsumojnë ushqimin  të cilin ata vetë e sigurojnë dhe i njëjti u sillet nga jashtë, dhe të njëjtin e 

përgatisin në Repartet në të cilat janë vendosur. 

Në kundërshtim me nenin 110, paragrafi 3 të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve, sipas 

të cilit personat e dënuar të sëmurë, gratë shtatzëne dhe gratë lehone, para dhe pas lindjes 

fitojnë ushqime në pajtim me llojin dhe sasinë të cilën e përcakton mjeku në kuzhinën e burgut, 

Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton se një periudhë të gjatë kohore, nga ana e mjekut 

të këtij enti nuk është dorëzuar kërkesa për regjim të posaçëm të ushqimit për ndonjë person 

të dënuar.  
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Konstatime: Rekomandime: 

 Nuk mbahet llogari dhe nuk sigurohet 
ushqimi përkatës për personat të cilët 
kanë nevojë për regjim të posaçëm të të 
ushqyerit. 

 Të përpilohet lista e posaçme e 
ushqimeve dhe të përgatiten porcione 
ushqimore në pajtim me nevojat e 
personave që kanë regjim të posaçëm 
të të ushqyerit. 

 

Rregullorja për normativat e përgatitjes së ushqimit të personave të dënuar, në nenin 9 

parashikon që: “për shkak të sigurimit të kushteve higjienike në kuzhinë, magazinat e ushqimit, 

pjatat dhe takëmi për ushqime, si dhe higjiena e të punësuarve dhe e personave të dënuar të 

cilëve u janë përcaktuar detyrat punuese për përgatitjen dhe servimin e ushqimit, si dhe për 

vlefshmërinë e librezave të tyre sanitare, mjeku kryen kontrolle së paku dy herë në javë dhe 

pas kësaj drejtori i institucionit i mënjanon mangësitë dhe parregullsitë”. 

Duke pasur parasysh nivelin e lartë të mungesës së higjienës në kuzhinë, si dhe 

mungesën e kontrollimeve nga ana e mjekut, Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton se 

ka bllokim të tërësishëm të shërbimit mjekësorë për nga aspekti i përmbushjes së obligimeve 

të tyre të parapara në Rregulloren për normativat e përgatitjes së ushqimit të personave të 

dënuar, dhe për këtë arsye seriozisht vihet në pyetje cilësia dhe sasia e ushqimit që u ndahet 

personave të dënuar. 

Konstatim: Rekomandime: 

 Mjeku i institucionit nuk vepron në 
pajtim me obligimet e parapara në 
Rregulloren për përgatitjen e ushqimit të 
personave të dënuar. 

 Mjeku i institucionit duhet ta kontrolloj 
vlefshmërinë e librezave sanitare dhe të 
kryej kontrolle të rregullta të higjienës 
në kuzhinë, magazinat e ushqimit, pjatat 
dhe takëmin e ushqimit, si dhe të kryej 
kontrolle të rregullta të higjienës së të 
punësuarve dhe personave të dënuar të 
cilëve u janë përcaktuar detyra pune për 
përgatitjen dhe servimin e ushqimit. 
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9.2. E drejta e mjeteve për higjienë personale 

Në pajtim me nenin 108 të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve: “Personat e dënuar 

janë të detyruar që të mirëmbajnë higjienën personale dhe për këtë nevojitet që atyre tu 

sigurohet uji dhe seti i higjienës, të domosdoshme për mirëmbajtjen e higjienës dhe për 

ruajtjen e shëndetit”. 

Mekanizimi Parandalues Nacional, konstatoi se në Repartet e godinës kryesore të 

Repartit të mbyllur (në veçanti ato që gjenden në katet përkatëse), presioni i ujit është shumë i 

dobët, dhe shpesh herë ndodh që edhe fare të mungoj uji gjatë disa periudhave të ditës, dhe 

me këtë personave të dënuar iu kufizohet qasja deri te uji për pije si dhe atyre u vështirësohet 

mirëmbajtja e higjienës personale. 

Po ashtu, u konstatua se personave të dënuar me rregull nuk u ndahen pako të 

higjienës, për këtë arsye pjesa më e madhe e tyre janë të detyruar që vetë ti realizojnë 

furnizimet e tyre. Brengos gjendja me ata persona të dënuar të cilët nuk janë në gjendje që 

vetvetiu ti realizojnë këto furnizime me mjete pronësore, gjë që cenon mundësinë që këta 

persona të mirëmbajnë higjienën e tyre personale dhe ruajtjen e shëndetit. 

Konstatime: Rekomandime: 

 Personat e dënuar të cilët janë të 
vendosur në Repartet e godinës 
kryesore të Repartit të mbyllur, nuk kanë 
qasje të vazhdueshme deri te uji, dhe 
mirëmbajtja e higjienës personale është 
e vështirësuar për ato persona të cilët 
nuk janë në gjendje që ti furnizojnë 
mjetet higjienike me mjete të tyre 
pronësore. 

 Të ndërmerren masa urgjente dhe 
aktivitete për zgjidhjen e problemit me 
furnizimin me ujë si dhe me rregull të 
sigurohen mjetet higjienike për 
personat e dënuar të cilët nuk janë në 
gjendje që të kryejnë furnizimet me 
mjetet e tyre pronësore. 
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9.3. E drejta e kontakteve me botën e jashtme 

Personave të dënuar u sigurohet e drejta e kontaktit me botën e jashtme përmes 

formave të ndryshme të shkresave43, telefonatave44,vizitave45 dhe pranimit të dërgesave46. 

Mbajtja e kontakteve me botën e jashtme ka një rëndësi tejet të madhe për personat e dënuar 

për shkak të ruajtjes së raporteve me familjen dhe me miqtë e afërt, dhe përskaj garantimit të 

këtyre të drejtave përmes rregullimit të tyre në legjislativin vendor, të njëjtit janë të 

rekomanduara edhe me Standardet e Komitetit Evropian për Parandalim të Torturës dhe 

veprimit ose dënimit jo njerëzorë ose nënçmues. 

Mekanizimi Parandalues Nacional, nga bisedat e zhvilluara me personat e dënuar, 
si dhe nga bisedat me personat zyrtarë në suaza të institucionit, konstaton se e drejta e 
kontakteve me botën e jashtme në INP – ENP “Idrizovë”, respektohet. 

Përkatësisht, asnjëri prej personave të dënuar me të cilët u zhvilluan biseda nuk u 

ankua për pengimin e këtyre të drejtave. 

Po ashtu, nga bisedat me personat e dënuar dhe me personat zyrtarë në suaza të 

Institucionit, u konstatua se personave të dënuar pa pengesë u mundësohen si vizitat ashtu 

edhe pranimi i dërgesave, si pjesë e të drejtave të garantuara me Ligjin për ekzekutimin e 

sanksioneve dhe me Rendin shtëpiak për personat e dënuar që vuajnë dënimin e burgimit në 

institucionin ndëshkues – korrektues. 

 

9.4. E drejta e shëtitjes 

E drejta e shëtitjes për personat e dënuar është e drejtë e garantuar me nenin 34 të 

Rendit shtëpiak për personat e dënuar. Në pajtim me Rendin shtëpiak:„personave të dënuar të 

                                                           
43Ligji për përmbarim të sanksioneve, neni 142; Rendi shtëpiak për personat e dënuar të cilët vuajnë dënimin e burgimit në 
institucionin ndëshkues – korrektues, neni 62; 
44Ligji për përmbarim të sanksioneve, neni 143; Rendi shtëpiak për personat e dënuar të cilët vuajnë dënimin e burgimit në 
institucionin ndëshkues – korrektues, neni 63; 
45Ligji për përmbarim të sanksioneve, neni 144; Rendi shtëpiak për personat e dënuar të cilët vuajnë dënimin e burgimit në 
institucionin ndëshkues – korrektues, neni 64; 
46Ligji për përmbarim të sanksioneve, neni 151; Rendi shtëpiak për personat e dënuar të cilët vuajnë dënimin e burgimit në 
institucionin ndëshkues – korrektues, neni 76; 
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cilët vuajnë dënimin e burgimit në Repartin e mbyllur të institucionit, u sigurohet shëtitja ditore 

prej së paku dy orëve në ditë, jashtë hapësirave të mbyllura të institucionit“. 

Mekanizmi Parandalues nacional konstatoi se personat e dënuar në INP – ENP 

“Idrizovë”, pa pengesë e realizojnë të drejtën e tyre për shëtitje ditore, me minimumin e kohës 

së lejuar të kohës prej dy orëve në ditë. 

Në këtë drejtim, të dënuarit nga repartet e ndryshme, e shfrytëzojnë të drejtën e 

shëtitjes ditore disa orëshe në ajër të pastër, gjatë periudhave të ndryshme të ditës. 

Përkatësisht, personat e dënuar nga Reparti “Pranues” dalin në shëtitje ditore në 

oborrin e institucionit nga ora 08:00 deri në ora 10:00, personat e dënuar nga Reparti - D, 

Reparti - I, ata nga Reparti “Shkollorë”, nga Reparti “i të moshuarve”, nga Reparti “i ri i të 

moshuarve” dhe nga “ambulanca”, dalin në shëtitje ditore nga ora 10:00 deri në ora 12:30, 

kurse personat e dënuar nga “Kati përdhese”, pavijonet A, B dhe C gëzojnë të drejtën e 

shfrytëzimit të shëtitjes ditore në periudhën nga ora 13:30 deri në ora 16:30. 

 

9.5. E drejta e krevatit dhe mbulesës së posaçme 

Rregullat minimale standarde për veprim me të burgosurit (të njohur si rregullat 

Mandella)47, si dhe Rekomandimet e Komitetit të Ministrave të Shteteve Anëtare të Këshillit të 

Evropës në lidhje me Rregullat Evropiane të Burgjeve, parashikojnë që: “çdo i burgosur gëzon 

të drejtën e krevatit të posaçëm...” 48 , dhe në këtë kuptim edhe Ligji për ekzekutimin e 

sanksioneve përcakton që “çdo person i dënuar duhet të posedoj mbulesë të posaçme”. 

Mos respektimi i këtij parimi themelor dhe mos sigurimi i krevatit të posaçëm për çdo 

person të dënuar, përskaj faktit që është në kundërshtim me dispozitat e lartpërmendura dhe 

me standardet e parapara minimale, por edhe në mënyrë të drejtpërdrejtë udhëzon drejtë 

konkludimit të zbatimit të tretmanit nënçmues dhe degradues.  
                                                           
47А/RES/70/175 Resolution adopted by the General Assembly od 17 December 2015 (United Nartions Standard Minimum 
Rules for the treatment of Prisoners (the Mandela Rules)) Rule 21: 
“Çdo i burgosur, në pajtim me standardet lokale ose ndërkombëtare, duhet të sigurohet me krevat personal dhe me mbulesë 
pronësore dhe të mjaftueshme e cila duhet të jetë e pastër gjatë dorëzimit, të mirëmbahet në gjendje të mirë dhe të 
zëvendësohet mjaftë shpesh që të mirëmbahet pastërtia.“ 
48Rekomandimi 21 i Rregullave Evropiane për burgjet. 
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Gjatë kohës së vizitës, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional hasi në më shumë 

persona të dënuar nëpër Repartet e ndryshme të Institucionit, të cilëve nuk u ishte siguruar 

krevati i posaçëm, për këtë arsye ata ishin të detyruar që të flenë në dyshek ose në jastëkë në 

vetë dyshemenë ose, të presin që ndonjë person tjetër i dënuar të largohet dhe ta liroj krevatin 

e tij. Në Repartin ku haset numri i tepërt i të burgosurve si dhe mungesa e krevateve, personat 

e dënuar theksuan se janë të detyruar që të “flenë në ndërrime”. 

Në veçanti brengos fakti se mungesa e krevateve në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon 

edhe mbi rritjen e korrupsionit në suaza të Institucionit, duke pasur parasysh faktin se numri 

më i madh i personave të dënuar me të cilët u zhvilluan biseda, theksuan se janë të detyruar 

që të paguajnë një shumë të caktuar të parave që atyre të sigurohet krevati i posaçëm. 

Konstatime: Rekomandime: 

 Në INP – ENP “Idrizovë” ka mungesë të 
krevateve të posaçme për personat e 
dënuar. 

 Institucioni në afat më të shkurtër 
kohorë duhet të siguroj krevate të 
posaçme për person të dënuar. 

 

 Përskaj të drejtës për posedim të krevatit të posaçëm për çdo person të dënuar, 

standardet ndërkombëtare 49  dhe legjislativi vendor juridik 50 parashikojnë që çdo person i 

dënuar duhet të sigurohet edhe me„...mbulesë përkatëse, e cila do të mirëmbahet në gjendje 

të rregullt dhe do të zëvendësohet mjaftueshëm shpesh që të jetë e pastër.“ Përkatësisht edhe 

neni 19 i Rendit shtëpiak për personat e dënuar, të cilët vuajnë dënimin e burgimit në ENP 

qartë përcakton se :„Personave të dënuar u sigurohet mbulesa që është përkatëse me kushtet 

                                                           
49А/RES/70/175 Resolution adopted by the General Assembly od 17 December 2015 (United Nartions Standard Minimum 
Rules for the treatment of Prisoners (the Mandela Rules)) Rule 21: 
“Çdo person i burgosur, në pajtim me standardet lokale ose kombëtare, duhet të furnizohet me krevatin e tij dhe me 
mbulesën e tij personale dhe të mjaftueshme e cila duhet të jetë e pastër gjatë dhënies, të mirëmbahet në gjendje të mirë 
dhe të zëvendësohet mjaftueshëm shpesh që të mirëmbahet në gjendje të pastër.”, Rekomandimi 21 i Rregullave 
Evropiane për burgjet: “Çdo personi të burgosur i sigurohet krevat i posaçëm dhe mbulesë e posaçme dhe përkatëse, e cila 
mirëmbahet në gjendje të mirë dhe e cila zëvendësohet mjaftueshëm shpesh që të jetë e pastër.” 
50Neni 107, paragrafi 4 i Ligjit për përmbarim të sanksioneve parashikon që (1) Personit të dënuar duhet ti sigurohet 
mbulesë përkatëse e cila do ti përshtatet kushteve klimaterike. (2) Mbulesa duhet të mirëmbahet në gjendje të mirë dhe të 
zëvendësohet po aq shpesh sa nevojitet që ajo çdoherë të jetë e pastër. 
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klimaterike.“, si dhe që: „Mirëmbajtja e mbulesës dhe larja e saj realizohet në mënyrë të 

organizuar në suaza të larëses së institucionit “.51 

 Megjithatë, edhe krahas dispozitave të tilla, pjesa më e madhe e personave të dënuar 

theksuan se mbulesën e sigurojnë nga mjetet e tyre, kurse për larjen e mbulesës ndonjëherë 

janë të detyruar që të paguajnë një shumë të caktuar të parave. 

 Kjo paraqet problem për personat e dënuar të cilët nuk janë në gjendje që të sigurojnë 

mbulesën e tyre ose që “të paguajnë që mbulesat të lahet në lavanderi (vendim për larje).  

Konstatime: Rekomandime: 

 Personat e dënuar, mbulesën e 
sigurojnë nga mjetet e tyre pronësore, 
kurse për larjen e saj në larësen e 
institucionit, shumë shpesh janë të 
detyruar që të paguajnë një shumë të 
caktuar të parave. 

 Institucioni pa prolongime duhet tu 
siguroj mbulesa të gjithë personave të 
dënuar, në pajtim me standardet e 
përcaktuara dhe të ndërmarrë masat 
dhe aktivitetet konkrete, me të cilat do 
të sigurohet mirëmbajtja e rregullt dhe 
larja e tyre, pa kompensime financiare. 

 

  

                                                           
51Neni 19 i Rendit shtëpiak për personat e dënuar, të cilët vuajnë dënimin e burgimit në ENP, parashikon që: “Personave të 
dënuar u sigurohet mbulesa përkatëse me kushtet klimaterike. Çdo person i dënuar, detyrohet me një takëm të mbulesave, 
edhe atë: dy çarçaf (çarçafi dhe mbi çarçafi); - jastëk; - mbulesë e jastëkut; - dy batanije. Në raste të kushteve të pavolitshme 
klimaterike (gjatë temperaturave të ulëta) mund të lejohet edhe një numër më i madh i batanijeve. Mbulesa duhet të 
zëvendësohet gjatë çdo 14 ditëve. Batanijet duhet të lahen një herë në vit, dhe çdo të shtune realizohet shkundja dhe ajrosja 
e tyre. Mirëmbajtja e mbulesave dhe larja e tyre, realizohet në mënyrë të organizuar në suaza të larëses së institucionit”. 
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10. KONTROLLI NË REGJISTRAT 

Gjatë vizitës, Mekanizimi Parandalues Nacional realizoi kontroll edhe në regjistrat që 

udhëhiqen për raportet e shqiptuara, përkatësisht dënimet disiplinore dhe për përdorimin e 

mjeteve detyruese. 

 Përkatësisht, nga kontrolli i Librit raportues, Mekanizimi Parandalues Nacional 

konstaton se nga fillimi i vitit 2016 deri më datën 15.09.2016 janë parashtruar raporte dhe janë 

shqiptuar dënime disiplinore për gjithsej 513 raste.  

 Si masa disiplinore që janë shqiptuar më shpesh janë: udhëzimi në qeli nga 3 deri në 15 

ditë, kufizimi i benefiteve deri në 3 muaj dhe vërejtja publike. 

 Në Librin raportues, gjatë periudhës nga 01.01.2016 deri më 28.07.2016 nuk janë 

theksuar shkaqet për parashtrimin e raportit dhe për dënimet e shqiptuara disiplinore, dhe nga 

data 09.08.2016 është implementuar praktika që të regjistrohen edhe kundërvajtjet për të cilat 

shqiptohet masa disiplinore.  

 Në këtë drejtim, ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional konstaton se në periudhën 

nga 09.08.2016 deri më 15.09.2016, pjesa më e madhe e raporteve të parashtruara dhe të 

masave të shqiptuara disiplinore janë për ikje, rrahje fizike, përkatësisht rrahje në mes 

personave të dënuar dhe për shkak të shfrytëzimi të celularëve. 

 Fakti që gjatë periudhës prej vetëm një muaji, janë shqiptuar 24 dënime disiplinore për 

rrahje fizike, përkatësisht për rrahje në mes personave të dënuar, flet qartë për nivelin e lartë 

të dhunës së regjistruar në mes personave të dënuar, gjë që gjithsesi paraqet një fenomen 

brengosës që udhëzon për nevojën që të ndërmerren masa urgjente për zvogëlimin e kësaj 

dukurie. 

 Në të njëjtën kohë, numri i madh i dënimeve të shqiptuara disiplinore për shfrytëzim të 

celularit, në mënyrë plotësues flet për faktin se personat e dënuar shumë lehtë furnizohet me 
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celularë edhe atë më shpesh përmes involvimit të personave zyrtarë në aktivitetet korruptive 

lidhur me furnizimin e tyre.52 

 Nga kontrolli në Fletoren për evidencë të mjeteve për lidhje dhe shkopinjtë e 
gomës, ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, konstatoi se nga data 15.09.2016 janë 

regjistruar 14 raste të përdorimit të mjeteve të detyrimit (mjetet për lidhje ose shkopinjtë e 

gomës). 

 Duke pasur parasysh faktin se në këtë Regjistër (fletore) nuk theksohet se cilat mjete të 

detyrimit janë shfrytëzuar në çdo rast konkret, ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, nga 

kontrollimi i këtij regjistri nuk mund të konstatoj se në cilat raste janë shfrytëzuar shkopinjtë e 

gomës si mjete të detyrimit, dhe në cilat raste janë shfrytëzuar mjetet e lidhjes. 

 Në këtë kuptim, dhe duke pasur parasysh dispozitat nga “Udhëzimi për kushtet dhe 

mënyrën e shfrytëzimit të mjeteve të detyrimit nga ana e punëtorëve në sektorin e sigurimit të 

institucioneve ndëshkuese – korrektuese”, ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional 

rekomandon që në vend të “Fletores për evidencë të mjeteve për lidhje dhe të shkopinjve nga 

goma”, të drejtohet Libri për shfrytëzim të mjeteve të detyrimit, në të cilin përskaj të 
dhënave tjera, do të theksohet për çdo rast konkret cilat mjete të detyrimit janë 
shfrytëzuar (kategorizimi, shfrytëzimi i forcës fizike dhe i shkopinjve të gomës, lidhja, 

spërkatja me ujë, mjete kimike, qenë të trajnuar). 

 Në të njëjtën kohë, Mekanizimi Parandalues Nacional rekomandon që shfrytëzimi i 

mjeteve të detyrimit të evidentohet edhe në Librin raportues, në mënyrën siç është paraparë 

në “Udhëzimin për kushtet dhe mënyrën e shfrytëzimit të mjeteve për detyrim nga ana 

nëpunësve në sektorin e sigurimit në institucionet ndëshkuese – korrektuese”53. 

 

 

                                                           
52Pohimet për involvimin e personave zyrtarë në aktivitete korruptuese lidhur me celularët u theksuan nga pjesa më e 
madhe e personave të dënuar me të cilët u zhvilluan bisedimet. 
53Neni. 35 paragrafi. 5 i Udhëzimit për kushtet dhe mënyrën e shfrytëzimit të mjeteve të detyrimit nga ana e përkatësve 
pranë sektorit për sigurim në institucionet ndëshkuese – korrektuese, parashikon që: “Shfrytëzimi i mjeteve të detyrimit, 
detyrimisht duhet të evidentohet në Librin raportues, si dhe në librin për përdorimin e mjeteve të detyrimit”. 
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Konstatime: Rekomandime: 

 Në INP – ENP “Idrizovë” udhëhiqet 
“Fletore për evidencën e mjeteve për 
lidhje dhe për shkopinjtë e gomës”, por 
nga kontrollimi i saj nuk mund të 
konstatohet me siguri se cilat mjete të 
detyrimit janë shfrytëzuar në çdo rast 
konkret. 

 Institucioni duhet të udhëheq Librin për 
shfrytëzimin e mjeteve të detyrimit, në 
të cilën përskaj të dhënave tjera, do të 
theksohet për çdo rast konkret cili mjet i 
detyrimit është shfrytëzuar dhe çdo 
përdorim mjeteve të detyrimit të 
regjistrohet në Librin raportues. 

 

Ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, gjithashtu realizoi kontrolle edhe në 

evidencat që drejtohen nga personat të cilët vendosen në qelitë e institucionit, përkatësisht në: 

 Evidencën e personave të dënuar të hyjnë dhe dalin nga qelitë; 

 Evidencën për personat e veçuar, dhe  

 Evidencën e ngjarjeve gjatë ditës. 

Nga kontrolli i realizuar u konstatua përputhje e ndërsjellë e të dhënave të regjistruara 

në këto regjistra. 

Në Regjistrin për evidencën e personave të dënuar që hyjnë dhe dalin nga qelitë, 
ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional konstaton se në grafën “përdorimi i mjeteve të 

detyrimit” në asnjë rast nuk është theksuar shfrytëzimi i mjeteve të detyrimit, edhe pse në disa 

prej “informacioneve zyrtare”, që përpilohen nga personat zyrtarë gjatë shfrytëzimit të 

shkopinjve nga goma ose të mjeteve për lidhje, është regjistruar shfrytëzimi i mjeteve të 

detyrimit. 

Në të njëjtën kohë, grafat “i veçuar më datën” dhe “personi zyrtarë i cili ka zbatuar 

veçimin”, në pjesën më të madhe të rasteve fare nuk janë plotësuar, gjë që lë hapur dilemën 

se vallë këtyre personave kundër cilëve është parashtruar raporti dhe u është shqiptuar dënimi 

disiplinorë – udhëzime në qeli, fare kanë qenë të veçuar dhe nëse është ashtu, cilët persona 

zyrtarë e kanë zbatuar veçimin e tyre.  
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Në të njëjtën kohë, Mekanizimi Parandalues Nacional rekomandon që të mos 

shfrytëzohet korrigjuesi për korrigjimin e gabimeve në librat dhe regjistrat zyrtarë, nëse merret 

parasysh fakti se në disa vende në evidencat u konstatua shfrytëzimi i saj. 

Konstatime: Rekomandime: 

 Regjistrim i parregullt dhe i të dhënave 
në regjistrat e caktuar. 

 Tërësisht dhe saktë të plotësohen të 
gjitha grafat e regjistrave, me qëllim të 
ofrimit të pasqyrës së qartë dhe të plotë 
në lidhje me masat e ndërmarra dhe 
radhitjen e ndodhive. 
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REKOMANDIME TË SISTEMATIZUARA: 

 

Deri te Ministria për financa dhe Qeveria e RM-së 

1. Ministria për financa dhe Qeveria e RM-së të fillojnë me shqyrtimin e sërishëm të 
kërkesave për punësime në INP – ENP “Idrizovë” me Repartin e hapur në Veles dhe 
në afat sa më të shkurtër kohorë të jepet pëlqim për realizimin e punësimeve të 
nevojshme. 

 

Deri te Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve 

 
1. Marrja e masave dhe aktiviteteve urgjente me qëllim të adaptimit, përkatësisht 

transferimit dhe vendosjes së personave të dënuar në objektet e reja të ndërtuara 
të vendosjes.  

2. Për shkak të kushteve tejet të pavolitshme materiale, Reparti i pranimit të 

dislokohet në hapësira tjera, të cilat do t’i përmbushin standardet minimale për 

vendosjen e personave të dënuar. 
3. Të sigurohen mjetet për furnizim përkatës të hapësirave ku do të vendosen 

personat e dënuar, me inventarin e nevojshëm (karrige, tryeza, ormanë për ruajtjen 
e sendeve personale). 

4. Sanacion urgjent i konstruksionit të çatisë në Repartet të cilat kanë probleme 
serioze me depërtimin e ujit. (në veçanti në Repartin – D, dhe në “Shkollarët”). 

5. Të sigurohen mjete për renovime urgjente të nyjave sanitare në të gjitha Repartet e 
Institucionit, me prioritete në hapësirat e Repartit të pranimit, në Ambulancën, 
Shkollarët, Repartin 2 dhe në Repartin gjysmë të hapur. 

6. Të instalohet sistemi për thirrjen e personave zyrtarë në rastet e urgjencës me 
qëllim të parandalimit dhe pengimit të eskalimit të incidenteve të dhunshme. 

7. Të ndërmerren masa konkrete me të cilat do të nxitet paraqitja e akteve të 
korrupsionit, si dhe të parashikohen veprime për mbrojtjen e personave që kanë 
shkaktuar aktivitete të tilla. 
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Deri te INP – ENP “Idrizovë” 

1. Personeli i burgut duhet të jetë i aftë, profesional dhe i njoftuar me procedurat 
dhe standardet për veprim me personat e privuar nga liria dhe të drejtat e tyre. 
Gjatë çdo transferimi të kuadrove nga institucionet tjera, duhet ti paraprijnë 
trajnimet përkatëse për përvetësim të aftësive të punës me personat e privuar nga 
liria. 

2. Personat e dënuar në Repartin e pranimit, të mos qëndrojnë më shumë se 30 ditë. 
3. Për çdo person të dënuar, të sigurohet krevat i posaçëm, dyshek përkatës dhe 

mbulesa përkatëse, të cilat rregullisht do të mirëmbahen në gjendje të pastër dhe 
të rregullt. 

4. Numri i personave të dënuar dhe të vendosur në një hapësirë të jetë në pajtim me 
standardet e përcaktuara minimale për sipërfaqen e paraparë për një person 
(4m2për një person) dhe në pajtim me dispozitat e Ligjit për ekzekutimin e 
sanksioneve (në një hapësirë të vendosen më shumë 5 persona, përkatësisht për 
çdo person të sigurohet hapësira prej së paku 9m3. 

5. Të ndërmerren masa urgjente për sanim të konstruksionit të çatisë në repartet që 
kanë probleme serioze me depërtimin e ujit. (në veçanti në Repartin „D“ dhe te 
“Shkollarët”). 

6. Të ndërmerren masat e domosdoshme për përmirësim të kushteve materiale dhe 
të higjienës dhe të realizohet renovimi urgjent i nyjave sanitare në të gjitha 
repartet e Institucionit, me prioritet në hapësirat e këtyre reparteve: Pranuese, 
Ambulanca, Shkollarët, Reparti 2 dhe Reparti Gjysmë i hapur. 

7. Të realizohet dezinfektimi urgjent, dezinsektimi dhe deratizimi në të gjitha 
hapësirat e Institucionit. 

8. Mirëmbajtja e rregullt e higjienës në kuzhinë dhe furnizimi i takëmeve të reja të 
kuzhinës dhe i enëve për transport të ushqimit. 

9. Terapia e medikamenteve të ndahet nga personat mjekësore, dhe në situata të 
jashtëzakonshme nga nëpunësit në Sektorit për sigurim. 

10. Të ndërpritet vendosje e personave të dënuar në hapësirat me kapacitet të madh, 
kurse këto hapësira të adaptohen për vendosjen e një numri më të vogël të 
personave, në pajtim me standardet e përcaktuara. 
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11. Personat e dënuar me dënime të larta të burgut (më shumë se 10 vite), të mos 
vendosen me personat e dënuar me dënime të ulëta të burgimit dhe tu sigurohet 
përkrahja përkatëse psiko – sociale. 

12. Të fuqizohet mbikëqyrja nga ana e nëpunësve në Sektorit për sigurim në të gjitha 
repartet ku evidentohet tejkalimi i numrit të të burgosurve, me qëllim të zvogëlimit 
të incidenteve të dhunshme në mes të burgosurve. 

13. Të fuqizohet mbikëqyrja nga ana e të punësuarve në Sektorin për sigurime dhe të 
ndërmerren masa konkrete për sigurinë e personave të dënuar për keqpërdorime 
seksuale dhe për të burgosurit dhe shfrytëzuesit e drogave dhe substancave 
psikotrope. 

14. Në hapësirat e personave të dënuar, të instalohet sistemi për thirrjen e zyrtarëve 
në raste të urgjencës me qëllim të parandalimit dhe pengimit të eskalimeve të 
incidenteve të dhunshme. 

15. Të ndërmerren masa konkrete për parandalimin e dukurive të veprimeve 
nënçmuese, jo njerëzore dhe johumane ndaj personave të dënuar. 

16. Seriozisht të fillohet me hulumtimin e të gjitha pohimeve për dhunë psikike dhe 
fizike mbi personat e dënuar, të zbatohen hetime efikase dhe të sanksionohen të 
gjitha rastet e dëshmuara. 

17. Të realizohen kontrollime të detajuara të të gjithë personave që realizojnë 
kontakte të drejtpërdrejta me personat e dënuar, dhe në veçanti të fuqizohen 
kontrollet e personave zyrtarë. 

18. Të ndërmerren masa konkrete me të cilat do të nxitet paraqitja e akteve të 
korrupsionit, si dhe të parashikohen dhe ndërmerren veprime për mbrojtjen e 
personave që kanë paraqitur aktivitete të tilla. 

19. Të zmadhohet numri i personave në Sektorin për risocializim që tu mundësohet 
nëpunësve në të këtë Sektor që t’i ndërmarrin aktivitetet për zbatimin e 
programeve për trajtim individual të personave të dënuar dhe t’i ndërmarrin 
masat për zbatimin e masave specifike trajtuese për / që: personat e dënuar që 
keqpërdorin drogat dhe substancat tjera psikotrope, për personat e dënuar që 
keqpërdorin alkoolin, për personat e dënuar shkaktarë të delikteve seksuale, për 
personat e dënuar të dhunshëm, personave të dënuar të moshës së pjekur të re, 
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personave të dënuar të gjinisë femërore dhe të personave të dënuar me burgim të 
përjetshëm. 

20. Në afatin më të shkurtër kohorë, të sigurohet prania tërë ditore dhe e 
vazhdueshme e personelit mjekësorë në suaza të institucionit, i cili personave të 
dënuar do t’u siguroj mbrojtje permanente shëndetësore pa prolongime të 
panevojshme të rasteve urgjente. 

21. Menjëherë pas pranimit në institucion, të gjithë personat e dënuar pa prolongime 
të kontrollohen nga personi mjekësorë. 

22. Në çdo Repart, në vend të qasshëm të vendosen sëndukë për dorëzimin e 
kërkesave për ndihmë mjekësore, dhe për shkak të besueshmërisë dhe sekretit të 
kërkesave, të punësuarit në Sektorin për sigurim të mos u mundësohet qasja deri 
te të njëjtit. 

23. Në të gjitha rastet kur personat e dënuar do të kërkojnë ndihmën mjekësore, atyre 
t’u mundësohet e drejta e qasjes deri te mjeku dhe me rregull të realizohen 
kontrollet sistematike mjekësore mbi personat e rinj të moshës së pjekur.  

24. Personi mjekësor, në të gjitha rastet kur te personat e dënuar do të konstatoj 
çfarëdo lloj të lëndimeve të shkaktuara përmes përdorimit të forcës fizike ose 
përmes mjeteve të detyrimit ose shenja tjera të dhunës fizike dhe psikike, 
detyrimisht të përpilohet procesverbali dhe informacioni zyrtarë, me përshkrim të 
detajuar të lëndimeve dhe konstatimi për mënyrën dhe mjetet me të cilat janë 
shkaktuar lëndimet e konstatuara. Informacionet zyrtare, të dorëzohen deri te 
drejtori i Institucionit, kurse personi mjekësor të mbaj evidencë të detajuar për 
informacionet dorëzuara të shkruara të zyrtare. 

25. Kërkesat për kontrolle specialistike, përkatësisht kërkesat për qasje deri te 
shërbimet e mbrojtjes sekondare dhe terciare shëndetësore të kontrollohen në 
kohë, kurse në rastet kur mjeku i Institucionit nuk ka përcaktuar kontrolle të tilla, 
drejtori të lejojë që personat e dënuar të kryejnë kontrolle specialistike në llogari 
të tyre. 

26. Të përtërihen punëtoritë dhe të krijohen kushte për angazhimin me punë të një 
numri sa më të madh të personave, me këtë do të kontribuohet për organizim më 
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të mirë të kohës së lirë të tyre dhe me këtë do të ndikohet për zvogëlimin e 
gjendjeve të anksiozitetit, depresionit dhe të agresivitetit të personave të dënuar. 

27. Lista e ushqimeve të përpilohet përmes komisionit dhe ushqimi të përfshij vlerat 
e nevojshme kalorike dhe sasitë optimale, duke përfshirë pemët dhe perimet në 
porcionet ushqimore. 

28. Të përpilohet lista e posaçme e ushqimeve dhe të përgatiten porcione ushqimore 
në pajtim me nevojat e personave që kanë regjim të posaçëm të ushqimit. 

29. Mjeku i Institucionit të kryej kontrollin e librezave sanitare dhe të kryej kontrolle të 
rregullta të higjienës në kuzhinë, në magazinat e ushqimit, pjatat dhe takëmi i 
ushqimit, si dhe të kryej kontrolle të higjienës së të punësuarve dhe personave të 
dënuar që kryejnë detyra pune në kuzhinë. 

30. Të ndërmerren masa dhe aktivitete urgjente për zgjidhjen e problemit lidhur me 
furnizimit me ujë dhe me rregull të sigurohen mjetet higjienike për personat e 
dënuar, të cilët nuk janë në gjendje që t’i furnizojnë të njëjtit me mjetet e tyre 
pronësore. 

31. Institucioni pa prolongime personave të dënuar tu siguroj mbulesat, në pajtim me 
standardet e përcaktuara dhe t’i ndërmarrë masat dhe aktivitetet konkrete për 
mirëmbajtje të rregullt dhe të larjes së tyre, pa kompensime financiare. 

32. Institucioni të udhëheq Librin e përdorimit të mjeteve të detyrimit, në të cilin 
përskaj të dhënave tjera, do të theksohet në çdo rast konkret cili mjet i detyrimit 
është shfrytëzuar dhe çdo përdorim i mjetit për detyrim të regjistrohet në Librin 
raportues.  

33. Tërësisht dhe saktë të plotësohen të gjitha grafët e regjistrit, me qëllim të ofrimit 
të pasqyrës së plotë dhe të saktë të masave të ndërmarra si dhe radhitja e 
ndodhive. 

            

 AVOKATI I POPULLIT 
        Ixhet Memeti 
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SHTOJCA: 
Analiza e trajtimit dhe kujdesit të personave që janë të varur  

nga drogat në INP – ENP “Idrizovë” 

 Mekanizimi Parandalues Nacional, në bashkëpunim me përfaqësuesin e Shoqatës së 

Psikiatërve, gjatë vizitës së INP – ENP “Idrizovë” vëmendje të posaçme i kushtoi kontrollit të 

gjendjeve, trajtimit dhe kujdesit që u kushtohet personave të dënuar që janë shfrytëzues të 

substancave psik-otrope. 

 Në suaza të metodologjisë së përcaktuar, u realizuan disa intervista me nëpunësit 

zyrtarë dhe me personat e dënuar, të përzgjedhur sipas grupeve të fokusit, u realizua 

observimi si dhe analiza e ordinancës mjekësore – ambulancës dhe e më shumë reparteve ku 

janë të akomoduar personat e dënuar që keqpërdorin drogat dhe substancat psiko-trope (në 

ambulancë, shkollarët, të moshuarit, krahët e burgut 2,3,5 dhe 8, si dhe Reparti i femrave). 

Intervistat individuale u realizuan me 14 persona të privuar nga liria (9 meshkuj dhe 5 

femra), kurse bisedimet me grupet e fokusit u realizuan me 2 – 1- persona të privuar nga liria, 

që u realizuan në suaza të tetë reparteve. Intervista u realizua edhe me të punësuarit e 

sigurimit, psikiatrin, të punësuarit nga Reparti për rehabilitim si dhe me personat e privuar nga 

liria të cilët shërohen me metadon ose buprenorfin, personat që abstenojnë dhe personat që 

shfrytëzojnë substanca psiko-trope. 

Biseda me të punësuarit 

 Nga biseda me personat zyrtarë, si dhe nga kontrollet në evidencën që drejtohet për 

personat e dënuar që keqpërdorin droga dhe substanca tjera psiko-aktive, u konstatua se 

numri i përgjithshëm i personave të dënuar në suaza të Institucionit është 221 persona që janë 

të përfshirë në terapi me agonist opoid, prej tyre 214 meshkuj dhe 7 femra.  

 Prapëseprapë, numri i supozuar real i personave të cilët keqpërdorin substancat psiko-

aktive është shumë më i madh, dhe vlerësimet dallohen në varësi prej faktit se vallë këto 

vlerësime janë kryer nga personat zyrtarë ose nga ana e personave të dënuar, ashtu që ky 

numër sillet nga 700 deri në 1000 persona. 
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 Numri më i madh i personave të varur nga drogat, në raport me kapacitetin e Repartit 

ku janë të vendosur këto persona, të cilët gjenden në Repartin e quajtur “Shkollarët”, ku janë të 

vendosur 80 persona të varur, prej tyre pjesa më e madhe janë të popullatës rome, të cilët 

janë me nivel të ulët të arsimimit ose pa kurrfarë përgatitje arsimore. 

 Brengos fakti që për këta persona fare nuk realizohet procesi arsimor, përkatësisht nuk 

ekziston kurrfarë sistemi të organizuar të edukimit dhe arsimimit të personave që nuk kanë 

përfunduar as arsimin fillor. 

Konstatime: Rekomandime: 

 Nuk ekziston sistemi për edukimin dhe 
arsimimin të personave të privuar nga 
liria, të cilëve u mungon edhe arsimimi 
fillor. 

 

 Sigurimi i kushteve për arsimim / 
kualifikim të patjetërsuar. 

 

 Rezultati i pritur: 
- Përvetësimi i aftësive arsimore / kualifikuese që mund të rezultojë me zvogëlimin e 

recidiviteteve në burg.. 
 

 Intervista me edukatorët 

 Nga bisedimet e realizuara me edukatorët, u fituan informacione se në suaza të 

Institucionit fare nuk ofrohet përkrahja psiko-sociale në formë të trajtimit për personat që 

ballafaqohen me çrregullime psikike nga keqpërdorimi i drogave, si dhe edukatorët nuk janë të 

trajnuar për trajtime psiko – sociale. 

 Në këtë drejtim, përskaj faktit që edukatorët mjaftueshëm nuk janë të kualifikuar dhe të 

edukuar për të punuar me personat të cilat janë të varur nga droga dhe nga substancat tjera 

psiko-aktive, edukatorët u ankuan edhe për mungesën e literaturës së shkruar për këtë 

problematikë, në trajtë të doracakëve dhe udhëheqësve. Në të njëjtën kohë, u theksua fakti i 

numrit të vogël dhe të pa mjaftueshëm të të punësuarve në këtë sektor, që ballafaqohen me 

pamundësinë praktike që t’i përgjigjen vëllimit tejet të madh të aktiviteteve të punës dhe në 

këtë mënyrë t’i përmbush nevojat e të gjithë personave të dënuar. 
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Konstatime: Rekomandime: 

 Mungesa e kualifikimeve të punës dhe 
edukimi i pamjaftueshëm profesional i 
personelit, si dhe mungesa e literaturës 
së shkruar në trajtë të doracakëve dhe 
udhëheqësve. 

 Trajnime të personelit, atrektivizimi i 
kuadrove mjekësore dhe të kuadrove 
tjera për angazhim me pune në burgun 
dhe parandalimi i sindromës së djegies 
së të punësuarve në suaza të burgut 
(sigurimi i vendit të shëndoshë dhe të 
sigurt të punës); 

 Realizimi i trajnimeve për parandalim të 
predozimit, përgatitjet para lëshimit nga 
burgu, dhe në bazë vullnetare edhe ri 
intoksifikimi eventual me terapi 
substitutive te personat te të cilët 
ekziston rreziku i lartë për recidivitet. 

 Rezultati i pritur: 
- Cilësi më e mirë e trajtimit të personave të privuar nga lira që ballafaqohen me 

çrregullime psikike të shkaktuara nga përdorimi i drogave; 
- Zvogëlimi i vdekshmërisë nga predozimi pas daljes nga burgu. 

 

 Edukatorët theksuan edhe faktin se personat me çrregullime psikike nga keqpërdorimi i 

drogave kanë mundësi minimale për angazhim me punë dhe me këtë edhe gjasa më të vogla 

për fitimin dhe shfrytëzimin e favoreve të parapara me Rendin shtëpiak. Përkatësisht, praktika 

e themeluar udhëzon në faktin se këta persona kanë mundësinë që të angazhohen me punë 

vetëm për mirëmbajtjen e higjienës në hapësirat dhe rrethin e afërt, por në asnjë rast në 

kuzhinë ose në furrë, me arsyetimet se te këta persona janë të pranishme edhe sëmundjet 

tjera komorbide siç janë hepatiti B, C, TBC, HIV dhe etj. 

Konstatime: Rekomandime: 

 Mungon angazhimi me punë për të 
gjithë personat e privuar nga liria, dhe 
në veçanti për personat që ballafaqohen 
me çrregullime psikike nga 
keqpërdorimi i drogave. 

 Sigurimi i terapisë punuese, okupuese 
për personat e varur nga drogat. 

 Rezultati i pritur: 
- Përgjigje më të mirë krahas trajtimit të varësive, të drejta të barabarta për shfrytëzim 

të pushimit dhe kompensimit financiarë. 
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Intervista me psikiatrin 

Nga bisedimet e realizuara me psikiatrin e Institucionit, u fituan informacione se çdo 

person i dënuar, përkatësisht çdo pacient i cili do të kërkojë trajtime me metadon, dhe nëse 

për këtë ekzistojnë indikacione, i njëjti menjëherë është në qasje dhe se për këtë fare nuk ka 

lista të pritjes. 

Informacione në lidhje me trajtimin mund të fitohen në ambulancën nga ana e mjekut, 

nga edukatorët dhe nga punonjësit tjerë të burgut. 

Trajtimi me buprenorfinë është në qasje për shërim dhe të njëjtin e pranojnë vetëm ata 

persona të dënuar të cilët në Institucion kanë ardhur me trajtim të filluar prej më parë në 

Klinikën për toksikologji dhe mjekësi urgjente, ku në fakt edhe vazhdon trajtimi i tyre. 

Përkatësisht, për këta persona merret për analizë materiali biologjik – urina në prani të 

personave të sigurimit dhe mostra dërgohet në Klinikën për toksikologji dhe mjekësi urgjente 

ku bëhen analiza toksikologjike për praninë e drogave të caktuara dhe më pas merren sasi të 

caktuara të buprenorfinës. 

Ngarkimi i tepërt me punë, nevoja që të pritet me nga 5 – 10 minuta që tableta 

sublinguale e buprenorfinës të shkrihet nën gjuhën e çdo pacienti si dhe mundësia e 

keqpërdorimit të tabletave të buprenorfinës, përkatësisht mundësia që të njëjtit të shiten nga 

ana e personave të privuar nga lira, theksohen si shkaqe për të cilat buprenorfina nuk duhet të 

ordinohet në suaza të Institucionit.  

Në këtë drejtim, psikiatri thekson faktin se buprenorfina është më atraktive në mesin e 

personave të dënuar, për këtë arsye ekziston edhe mundësia për shitje të sërishme nga ana e 

të burgosurve me çrregullime psikike nga keqpërdorimi i drogave, të cilët do ta shfrytëzonin të 

njëjtën, është shumë e madhe.  

Në INP – ENP “Idrizovë” nuk ekziston repart i posaçëm për detoksifikim, për këtë arsye 

reduktimi i metadonit në rastet kur atë e kërkon pacienti realizohet në kushte të ambulancës, 

pa përcjelljen e përkrahjes psiko – sociale gjatë kohës së zvogëlimit të dozës. 

Barërat për trajtim të komorbiditetit psikiatrik janë në qasje në suaza të burgut, por edhe 

përskaj faktit se këto barëra u janë përcaktuar disa prej klientëve, mund të ndodh që ata të 
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mos e fitojnë këtë terapi për arsye se barërat atyre ua sjellin personat e dënuar, dhe personi 

mjekësor.   

Disa prej pacientëve, barërat i pinë nën mbikëqyrje, por kjo nuk ndodh çdo herë. 

Numrin e madh të pacientëve, dhe nga ana tjetër numri i vogël i mjekëve dhe i kuadrove 

mjekësore, psikiatri e karakterizon si shkak për pamundësinë që të shfrytëzohet instrumenti i 

standardizuar për vlerësim të statusit të pacientit, si dhe për qasjen e evidencës së pacientit 

deri te personat jo mjekësorë, të cilat ndonjëherë i bartin kartonët mjekësorë deri te mjeku. 

 Shërbimet në ambulancën nuk janë të fokusuara drejtë përmbushjes së nevojave të 

pacientëve me gjendje komorbide somatike, edhe pse numri më i madh i personave të varur 

nga substancat psiko – aktive lëngojnë nga hepatiti C, të njëjtit nuk i nënshtrohen trajtimit të 

posaçëm për kurim. 

Te disa prej pacientëve zbatohet trajtimi për shkak të trombozës dhe ndezjes së 

venave, dhe gjithashtu është në qasje edhe trajtimi për TBC dhe SIDA. Prapëseprapë, si një 

prej problemeve në këtë drejtim u theksua edhe mungesa e vaksinave. 

Përskaj kësaj, personat e privuar nga liria shfrytëzojnë heroinën, marihuanën, barëra 

psikotrope, dhe shumë më rrallë stimulues. 

Gjatë bisedimeve, psikiatri theksoi se ka pasur raste të predozimit nga heroina, 

metadoni, tabletat dhe situata të ngjashme, por se nuk ka evidenca për incidencën dhe 

prevalencën e kësaj dukurie, e as që është i sigurt se vallë në barnatoren ekziston antidoti për 

predozim.  

Personat që janë të predozuar, udhëzohen në Klinikën për toksikologji dhe mjekësi 

urgjente. 

Psikiatri theksoi se nuk ka ndodhur predozimi i personave që kanë pranuar 

buprenorfinës, duke pasur parasysh se i njëjti kualifikohet si ilaç i sigurt dhe se nuk shkakton 

predozime nëse nuk kombinohet me substanca tjera psikoaktive. 
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Para daljes nga Institucioni, personat e dënuar që ballafaqohen me çrregullime psikike 

nga përdorimi i drogave, nuk trajnohen për parandalim të predozimit, e as që ekzistojnë 

përgatitje të caktuara ose ri - intoksifikim eventual në bazë vullnetare, me terapi substitutive. 

Mungesa e kuadrove multi profesionale në suaza të institucionit është më se evidente, 

për këtë arsye dhe personeli aktual mjekësorë gjatë ballafaqimit me këtë problematikë ndeshet 

me ndjenjën se “u janë braktisur vetes”. Kjo në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon që edhe në 

ambulancë shumë shpesh të mungoj mjeku me muaj të tërë, gjë që rezulton me sindromën e 

djegies së kuadrove mjekësore. 

Trajtimi i personave që ballafaqohen me çrregullime psikike nga keqpërdorimi i drogave, 

realizohet sipas protokollit për përdorim të metadonit, dhe monitorimin e trajtimeve të tilla e 

kryen Ministria e drejtësisë – Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve dhe nga Ministria e 

shëndetësisë, përmes njoftimeve deri te këto ministri dhe përmes raporteve nga supervizionet 

e realizuara.  

Konstatime: Rekomandime: 

 Nuk zbatohet terapia për personat që 
keqpërdorin drogat, dhe në veçanti 
brengos mungesa e një terapie të tillë 
gjatë reduktimit të dozës dhe gjatë 
detoksifikimit të personave. 

 Sigurimi i përkrahjes psiko – sociale 
(terapisë) për personat të keqpërdorin 
drogat, në veçanti gjatë reduktimit të 
dozës dhe gjatë detoksifikimit të 
personave që shërohen me agonist 
opoid (detoksifikimi pa vazhdimin e 
trajtimit dhe kujdesit për këta persona, 
më pas vetëm e zmadhon rrezikun nga 
predozimi gjatë recidivitetit të sërishëm 
që ndodh te pjesa më e madhe e 
personave të varur nga keqpërdorimi i 
drogave, për shkak të natyrës së 
sëmundjes). 

 Rezultati i pritur: 
- Efikasiteti më i mirë nga farmako terapia, përkatësisht rezultate më të mira nga 

shërimi me agonistin opoid, dhe gjatë reduktimit të plotë të dozës, zvogëlimi i 
rrezikut nga recidiviteti dhe zvogëlimi i vdekshmërisë nga predozimi gjatë 
recidivitetit. 
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Intervista me personat nga sigurimi 

Sektori për sigurim në INP – ENP “Idrizovë” një kohë të gjatë ballafaqohet me mungesë 

të madhe të kuadrove, kurse aktivitetet punuese të personave zyrtarë nga ky sektor janë të 

fokusuar drejtë mirëmbajtjes së paqes dhe sigurisë së personave të dënuar në këtë institucion, 

pengimin e ikjeve, si dhe detektimin e drogës, celularëve dhe sendeve dhe mjeteve tjera të 

ndaluara. 

Zyrtarët nga ky sektor, theksuan faktin se shumë të shpeshta janë rastet e dhunës në 

mes personave të dënuar, në të cilat raste janë të involvuar personat e dënuar të cilët 

keqpërdorin drogat dhe substancat tjera psiko – aktive dhe se si masa më të shpeshta 

parandaluese që ndërmerren për pengimin e kësaj dukurie janë izolimi, përkatësisht ndarja 

dhe vendosja e këtyre personave në reparte të ndryshme. 

Zyrtarët nga ky sektor, theksuan edhe shembuj nga e kaluara, kur ndonjëri prej 

personave të dënuar duke u ankuar se nuk ndjehet mirë dhe se është i pre dozuar është sjellë 

në spital, dhe atje nëpunësit e sektorit për sigurim janë ndeshur me një grup më të madh të 

meshkujve të cilët i kanë ndihmuar dhe i kanë mundësuar ikjen e personit të dënuar. 

Përvojat e tilla të hidhura që kanë pasur të punësuarit në Sektorin për sigurim i kanë 

detyruar që të bëhen shumë të kujdesshëm për nga aspekti i besimit të pohimeve nga 

personat e dënuar, dhe në veçanti nga personat e varur nga keqpërdorimi i drogave në rastet 

kur ata kërkojnë që tu ofrohet ndihma mjekësore. 

 

Vrojtimi  

Monitorimi i realizuar mbi kushtet materiale në kapacitetet e vendosjes, në mënyrë të 

drejtpërdrejtë sajojnë faktin se hapësirat në të cilat janë vendosur personat e dënuar të varur 

nga drogat dhe nga substancat psiko – aktive gjenden në gjendje tejet të pavolitshme. 

Pothuajse të gjitha hapësirat janë me numër tejet të madh të personave të dënuar, të pa 

pastra, me aromë të pakëndshme, me dritare të thyera, me elemente të thyera sanitare, dhe 

në veçanti brengos fakti se disa prej personave bëjnë gjumin nëpër dyshekë të vendosur 

përdhe dhe nëpër korridoret. 
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Konstatime: Rekomandime: 

 Kushte materiale të këqija dhe 
jonjerëzore, të pa pranueshme për 
vendosjen e personave. 

 Përmirësimi i kushteve të jetës dhe 
përmirësimi i higjienës (të zvogëlohet 
grumbullimi i tepër, të jenë të qasje 
krevatet, dysheku dhe hapësira e 
mjaftueshme për të gjithë, mjetet e 
higjienës, mirëmbajtja e higjienës dhe 
etj.). 

 Rezultati i pritur: 
- Cilësi më e mirë e jetës dhe parandalimi i përhapjes së infeksioneve të ndryshme. 

 

 

 Intervista individuale me grupe të fokusit me personat që ballafaqohen me 
çrregullime psikike nga keqpërdorimi i drogave 

 Bisedat e realizuara individuale me personat e dënuar dhe me grupet e fokusit me 

personat që ballafaqohen me çrregullime psikike nga keqpërdorimi i drogave, kishin për qëllim 

tubimin e më shumë informacioneve lidhur me trajtimin e tyre, qasjen deri te drogat, barërat 

dhe informacione të ngjashme. 

 

 Qasja deri te barërat sipas mjekësisë së bazuar në dëshmi për trajtim të 
varësisë nga opiatet 

Personave të dënuar të varur nga drogat dhe nga substancat psiko – aktive në INP – 

ENP “Idrizovë” u është në qasje terapia e metadonit, përkatësisht trajtimi je metadon. 

Një pjesë e personave që kanë çrregullime psikike nga keqpërdorimi i drogave, të cilët 

nuk abstenojnë nga përdorimi i drogave, u vërejt bindja se nga metadoni mund tu prishen 

dhëmbët, se kjo lëndë depërton në eshtra dhe se është i dëmshëm, për këtë arsye ata 

përcaktohen që të vazhdojnë me shfrytëzimin e drogave ilegale edhe atë më shpesh heroinën. 

Mungesa e buprenorfinës në Institucion, luan rol të rëndësishëm që një pjesë e 

personave të dënuar të vazhdojnë me përdorimin e drogave ilegale ose të orvaten që këtë 
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barë ta sigurojnë “në të zezë”. Përkatësisht, duke pasur parasysh faktin se metadoni është 

shumë më tepër i stigmatizuar krahas buprenorfina, një pjesë e personave të dënuar që 

ballafaqohen me çrregullime psikike nga keqpërdorimi i drogave tentojnë dhe më shpesh ia 

dalin që të arrijnë deri te buprenorfina, e cila “në të zezë” kushton prej 300 deri më 400 denarë 

për 8 mg. 

Gjatë bisedimeve me personat e dënuar u theksua “praktika pozitive” e vetë iniciativës 

së suksesshme të detoksifikimit me buprenorfinë te një person, i cili gjatë kohës së vuajtjes së 

dënimit me burgim, në mënyrë ilegale ka furnizuar buprenorfinën me çmim prej 350 mg për 8 

mg dhe me sukses është detoksifikuar, përkatësisht ia ka dal që të abstenoj nga përdorimi i 

drogës. 

Një pjesë e personave të dënuar theksuan se edhe përskaj dëshirës që atyre t’u 

mundësohet trajtimi me buprenorfinë, i njëjti nuk u mundësohet në suaza të Institucionit dhe u 

theksua edhe rasti kur një person i dënuar si masë ndëshkuese për tentativën për ikje, atij pas 

kthimit i është dhënë doza më e vogël e buprenorfinës. 

Konstatime: Rekomandime: 

 Stigmatizimi i metadonit nga ana e 
personave të varur nga drogat dhe qasja 
e vështirë deri te buprenorfina, në 
mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon mbi 
hapjen e të a.q. “tregu i zi” me 
buprenorfinën. 

 Qasja e medikamentit buprenorfinë deri 
te të gjithë personat e varur nga drogat, 
për të cilët do të përcaktohet nevoja për 
trajtim me buprenorfinë; 

 Përfshirja e një numri sa më të madh të 
personave që përdorin drogat dhe kanë 
zhvilluar varësi nga këto lëndë në 
programin për trajtim me agonistin 
opoid (metadon ose buprenorfinë). 

 Rezultati i pritur: 
- Rritja e i numrit të personave të cilët përdorin drogat në suaza të programeve për 

trajtime (rekomandimi 1) (me buprenorfinë do të përfshihen personat të cilët përdorin 
drogat, për të cilët metadona nuk është atraktive ose nuk ofron rezultate të mira); 

- Zvogëlimi i tregut të zi me buprenorfinë, zvogëlimi i dhunës për shkak të borxheve, 
zvogëlimi i rrezikut nga predozimi dhe vdekja nga predozimi (medikamenti është 
agonist parcial dhe është më i sigurt se metadoni në kuptim të predozimit); 

- Zvogëlimi i përdorimit të drogave ilegale dhe i substancave psiko – trope të 
furnizuara në të zezë; zvogëlimi i dhunës dhe i aktiviteteve tjera ilegale në suaza të 
burgut; zvogëlimi i shfrytëzimit të gjilpërave; përmirësimi i shëndetit somatik; 
zvogëlimi i infeksioneve që përhapen përmes gjakut. 
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 Në INP – ENP “Idrizovë” nuk është në qasje antipoda opiate, e cila shfrytëzohet në 

rastet e predozimit nga opiatet. Në pajtim me informacionet e fituara nga bisedat e zhvilluara, 

personat që janë predozuar, udhëzohen në Klinikën për toksikologji, por prapëseprapë rruga 

deri në klinikë në disa raste urgjente mund të dëshmohet si tejet e gjatë që të shpëtohet jeta e 

personit të varur nga drogat. 

Konstatime: Rekomandime: 

 Mungesa e antidotit mund të shkaktoj 
pasoja të rënda, bile edhe vdekjen nga 
predozimi. 

 Të sigurohet antidota opiate në 
Institucion, me qëllim të sanimit në 
kohën e duhur të pasojave nga 
predozimi. 

 Rezultati i pritur: 
- Zvogëlimi dhe parandalimi i pasojave të rënda ose i vdekshmërisë eventuale nga 

predozimi. 
 

Në institucion, gjithashtu nuk kanë qasje as antagonistët për opiatet, të cilët 

shfrytëzohen për parandalim të recidivitetit nga opiatet te personat me motivime të fuqishme 

për abstinencë.  

Në veçanti brengos fakti që në INP – ENP “Idrizovë” nuk zbatohen programet për  

detoksifikim, e as programet speciale për kujdesin pas detoksifikimit të realizuar. 

 

 Qasja deri te drogat ilegale dhe substancat psiko - aktive 

Nga bisedimet e zhvilluara me personat e dënuar, Mekanizimi Parandalues Nacional 

konstatoi përhapjen e gjerë të llojeve të ndryshme të drogave dhe të substancave psiko – 

aktive në suaza të Institucionit me “çmime shumë të volitshme”. 

Përkatësisht, të gjithë personat e dënuar me të cilët u zhvilluan biseda theksuan se 

qasja deri te drogat në suaza të Institucionit është shumë më e lehtë se sa jashtë tij (mendojnë 

jashtë Institucionit) dhe se duke pasur parasysh qasjen e lehtë dhe përhapjen e gjerë, çmimi i 

drogave është shumë i volitshëm, përkatësisht ato bile janë më të lira se sa jashtë institucionit. 
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Objekt i tregtisë është edhe buprenorfina, çmimi i së cilës “në të zezë” sillet nga 300 

deri më 400 denarë për 8 mg ose 100 denarë për një tabletë prej 2 mg. Për shkak të qasjes së 

lehtë, metadoni është me çmim shumë më të lirë dhe i njëjti “në të zezë” kushton 10 denarë 

për një miligram. Shumë shpesh ndodh që të shiten edhe tableta për qetësim, si dhe barëra 

tjera, dhe kështu një tabletë e diazepamit kushton 10 deri më 20 denarë. 

Në veçanti brengos fakti që një numër i madh i personave që kanë kaluar fazën e 

abstinencës me sukses, kanë filluar sërish të përdorin drogat në ENP “Idrizovë”, dhe janë të 

njohura edhe rastet e personave të dënuar që për herë të parë kanë filluar të shfrytëzojnë 

drogat në këtë institucion. 

Mekanizimi Parandalues Nacional fitoi informacionin nga një person i cili në çastin e 

vizitës abstenonte, se në fakt është shumë vështirë që të abstenohet në një repart ku prej 11 

persona, 10 “stonojnë” (janë nën veprime intensive të drogave) dhe se shumë herë është 

drejtuar deri te drejtoria me kërkesën për zhvendosje në Repart tjetër, por nga Drejtoria akoma 

nuk ka pranuar përgjigje. Një pjesë e të burgosurve theksuan se për shkaqe të njëjta, shumë 

herë (disa theksonin se me nga 40 herë) kanë parashtruar kërkesa të shkruara deri te drejtori i 

burgut për transferime në repartet tjera të institucionit, por për fat të keq, kërkesat e tilla nuk 

kanë pasur përgjigje pozitive. 

 

 Dhuna dhe maltretimi 

Keqpërdorimi i drogës në Institucion, në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon mbi shfaqjen e 

dukurisë së raporteve të ndërsjella kreditor – debitor në mes personave të dënuar me norma 

shumë të larta të interesit të a.q. „norma fajdexhinjsh“, të cilat norma shumë shpesh shfaqen si 

shkak për incidente të dhunshme. 

Përkatësisht, nga bisedimet e zhvilluara me personat e dënuar u konstatua se personat 

e varur nga drogat, shumë shpesh përcaktohen që të “huazojnë” para me norma shumë të 

larta të interesit që të vijnë deri te furnizimi i drogës, dhe saktë pamundësia që të kthehen 

paratë e marra borxh, rezulton me dhunë fizike mbi “borxhliun”, më pas deri te marrja e pakove 

me ushqime që u dërgohen nga jashtë ose deri te ri shitja e sendeve të ndryshme personale. 



125 

Njëri prej personave me të cilin u realizuan bisedime individuale, theksoi shembullin 

konkret kur janë huazuar 300 denarë, për një javë personi është dashur që të kthej 1000 

denarë, ose për huazimin e 500 denarëve, është dashur të kthej 2000 denarë për një javë, dhe 

nëse paratë e huazuara nuk janë kthyer në afatin e përcaktuar, borxhliut i janë kërcënuar me 

dhunë fizike. 

Mekanizimi Parandalues Nacional, konstaton se për shkak të përhapjes së gjerë të 

dukurisë së “huazimit” të parave me norma të larta të interesit, borxhlinjtë të cilët në të 

shumtën e rasteve janë persona të varur nga keqpërdorimi i drogave, vazhdimisht janë të 

ekspozuar maltretimeve psikike dhe fizike, po ashtu u theksuan edhe pohime edhe të 

shqetësimeve dhe dhunës seksuale. 

Në veçanti brengos fakti se nëpunësit nga Sektori për sigurim edhe përskaj faktit se në 

disa prej situatave janë edhe dëshmitarë të drejtpërdrejtë të maltretimeve të tilla, vetëm për 

shkak të faktit se bëhet fjalë për persona që keqpërdorin drogat, në kundërshtim me detyrimet 

e tyre të punës, nuk ndërmarrin asgjë dhe nuk i dokumentojnë incidentet e tilla. 

 

 Shfrytëzimi intravenoz 

Sipas pohimeve nga personat e dënuar, në ENP “Idrizovë” mund të furnizohet shiringa 

dhe gjilpëra e pastër për 500 – 600 denarë, por shumë shpesh shfrytëzohen shiringa dhe 

gjilpëra të shfrytëzuara prej më parë (të ndotura). 

Personat e varur nga keqpërdorimi i drogave, kumtojnë se ka shembuj të injektimeve të 

metadonit me ujë, si dhe persona të varur të cilët edhe përskaj faktit se konsumojnë me nga 

12 ml metadon, ata injektojnë edhe substanca tjera psiko - trope.  

Numri i supozuar i personave që injektohen në suaza të Institucionit, sipas personave 

që kanë çrregullime psikike nga keqpërdorimi i drogave në burg, është rreth 3 % nga numri i 

përgjithshëm i personave që vuajnë nga çrregullimet psikike nga keqpërdorimi i drogave. 
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 Gjendjet somatike komorbide 

Te një pjesë e personave të dënuar, të cilët u hasën gjatë vizitës u vërejtën ndezje të 

venave dhe plagë të hapura nëpër duar dhe këmbë, të cilët për shkak të qasjes së vështirë të 

kujdesit mjekësorë fare nuk janë kontrolluar, e as të sanuar. 

Një pjesë e personave të dënuar, theksuan se shfrytëzimi i veglave të ndotura për 

injektime, shkakton shfaqjen e tromboflebiteve (trombozës dhe ndezjes së venave), kurse 

kushtet e pavolitshme jo higjienike dhe materiale, kontribuojnë që pothuajse çdo të dytën ditë 

ndonjë person i dënuar të manifestojë diare ose vjellje. 

Personat e dënuar, theksuan se gjatë pranimit të tyre në Institucion fare nuk u bëhen 

skrining testime për HIV, hepatit B ose C, si dhe për shkak të faktit se edhe përskaj numrit të 

madh të personave që kanë hepatitin C, ata fare nuk u nënshtrohen ndonjë trajtimi mjekësorë.   

Konstatime: Rekomandime: 

 Mungesa e testeve dhe kontrolleve për 
HIV, hepatit C dhe B, si dhe mungesa e 
vaksinës për hepatit B, që janë të 
domosdoshme për shkak të zvogëlimit 
të rrezikut për përhapjen e sëmundjeve 
dhe zvogëlimin e vdekshmërisë nga 
këto sëmundje.  Gjithashtu, mungesa e 
trajtimit të gjendjeve somatike 
komorbide të shkaktuara dhe që janë në 
lidhje me përdorimin e drogave. 

 Këshillime vullnetare dhe të besueshme 
si dhe testime për HIV, hepatit C dhe B 
dhe qasjen e trajtimit për hepatit C për 
ata persona të cilëve u nevojitet trajtimi 
i tillë (nëse dënimi i burgimit zgjatë 
gjatë kohë, sëmundja avancon deri në 
fazën kur më tej nuk mund të trajtohet 
dhe mund të ketë prognozë të 
padëshiruar, ashtu që, me mos 
ndërmarrjen e trajtimit në burg, personi 
mund të sillet në gjendje ireverzibile 
dhe të pashërueshme pas daljes nga 
burgu); 

 Sigurimi i vaksinës për hepatit B për 
testime vullnetare të personave të cilët 
keqpërdorin drogat; 

 Trajtimi i të gjitha gjendjeve somatike 
komorbide, të shkaktuara dhe që janë 
në lidhje me keqpërdorimin e drogave 
(ndezja e venave, plagë në lëkurë, 
apcese, B hepatit), si dhe i gjendjeve që 
nuk janë të lidhura me përdorimin e 
drogës. 



127 

 Rezultati i pritur: 
- Rreziku i zvogëluar për përhapjen e sëmundjeve dhe zvogëlimi i vdekshmërisë nga 

sëmundjet; 
- Parandalimi i hepatitit B; 
- Përmirësimi i shëndetit të personave të privuar nga liria, zvogëlimi i rrezikut nga 

përhapja e infeksioneve, zvogëlimi i morbiditetit dhe zvogëlimi i vdekshmërisë. 
 

 

 Gjendje komorbide psikike 

Numri i pamjaftueshëm i personelit mjekësorë nga njëra anë, dhe numri i madh i 

personave të dënuar nga ana tjetër, rezulton që një numër i madh i personave të dënuar që 

kanë nevojë të mbeten pa ndihmën e domosdoshme psikiatrike. 

Numri i madh i personave të dënuar, theksuan se personat që vuajnë nga çrregullimet 

psikike nga keqpërdorimi i drogave, ballafaqohen me probleme serioze psikike, gjë që shpesh 

rezulton edhe me dukurinë e qëllimeve suicide dhe me raste konkrete të vetë lëndimeve. 

Konstatime: Rekomandime: 

 Mungon diagnostifikimi dhe trajtimi i 
gjendjeve komorbide psikike te personat 
e dënuar, për shkak të përmirësimit të 
shëndetit psikik dhe për zvogëlimin e 
numrit të vetë vrasjeve. 

 Vetë lëndimet, mendimet, qëllimet dhe 
tendencat vetëvrasëse, depresioni si 
dhe gjendjet tjera komorbide psikike 
duhet të diagnostifikohen, trajtohen 
(duke përfshirë edhe sigurimin e  
terapisë së përcaktuar që duhet të 
dorëzohet deri te personi të cilit i është 
përcaktuar e njëjta) dhe të përcillen me 
vëmendje të madhe. 

 Rezultati i pritur: 
- Përmirësimi i shëndetit psikik dhe zvogëlimi i numrit të vetëvrasjeve me ose pa 

përfundime fatale. 
 

 Kushtet në të cilat qëndrojnë personat e privuar nga lira, të cilët janë të varur 
nga substancat psiko - trope 
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Kushtet materiale në kapacitetet e vendosjes në suaza të Institucionit, marrë në 

përgjithësi janë të pavolitshme, por seriozisht shqetësojnë kushtet katastrofale në hapësirat në 

të cilat janë vendosur personat e varur nga drogat ose nga substancat tjera psiko – trope. 

Përkatësisht, në një hapësirë janë vendosur edhe me nga 20 persona të dënuar në 

krevate me nga dy, bile edhe me nga tre kate. Disa prej personave të dënuar, flenë me nga dy 

veta në një shtrat, disa nëpër dyshekë të vendosur nëpër korridoret, kurse disa në dysheme. 

Në reparte përhapet aromë e pakëndshme nga tualetet. Personat e dënuar ankohen nga 

insektet që i kafshojnë, nuk posedojnë poçe elektrike, mungojnë mjetet e higjienës, enët i lajnë 

ndonjëherë me sapun ose shampon, pranojnë një sfungjer dhe një detergjent për larje të 

enëve për 3 – 4 muaj për të gjithë personat në një dhomë (21 – 23 persona). Në tualetet hasen 

guaca të thyera të WC-ve, në dhomat ka miza, myk, mure të ndotura, dritare të thyera, dhe 

bukën e përshkojnë insektet. 

Si rezultat i gjendjeve të tilla, personat e dënuar u ankuan se vuajnë nga sëmundje dhe 

probleme të shpeshta të stomakut. Po ashtu, ata u ankuan se në tualetin nuk ekzistojnë çezme 

funksionale, shpesh ndodh të bllokohet kanalizimi dhe të ecin nëpër fekale. Mundësia e 

mirëmbajtjes së higjienës personale është tejet e vogël, dhe për shkak të mungesës së ujit të 

ngrohtë, atyre rrallë herë u jepet mundësia që të lahen dhe pastrohen. 

 

 Stigmatizimi 
 

Pjesa më e madhe e personave të dënuar të cilët janë të varur nga keqpërdorimi i 

drogave theksuan se janë të stigmatizuar dhe të nënçmuar nga ana e të burgosurve të tjerë që 

i quajnë me emra fyes (më shpesh i emërojnë si ZOMBI). 

Përskaj frikës nga stigma e tillë e imponuar, një pjesë e personave të dënuar, fshehin 

se janë persona që vuajnë nga çrregullimet e keqpërdorimit të drogave dhe për shkak të 

praktikës së zbatuar që personat e varur shumë rrallë të angazhohen me aktivitete pune. 
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 Trajtimi i femrave që janë të varura nga keqpërdorimi i drogave e që janë të 
privuara nga liria 

 

Femrat e dënuara, që janë të varura nga keqpërdorimi i drogës dhe i substancave psiko 

– trope, theksuan se kanë qasje të lehtë deri te llojet e ndryshme të drogave edhe në Repartin 

e femrave, në mesin e tyre edhe deri te heroina si drogë tejet e vështirë. 

Nga bisedat e zhvilluara me personat e varur nga keqpërdorimi i drogave e që i 

përkasin gjinisë femërore, u fituan informacione se akoma ndodh që ndonjëra prej personave 

të varura të injektojë drogën, dhe kjo zakonisht realizohet me gjilpëra të vjetra – të 

shfrytëzuara. 

Një pjesë e personave të dënuar të gjinisë femërore u ankuan se metadonin nuk e 

pranojnë në kohë, përkatësisht mund të ndodh që atë ta presin edhe deri në ora 14, dhe 

gjithashtu theksuan se ato nuk kanë qasje as deri te terapia me buprenorfinë. 

Në lidhje me angazhimin me punë të femrave që ballafaqohen me çrregullime psikike 

nga keqpërdorimi i drogave, ankohen njësoj si të burgosurit e gjinisë mashkullore, se për të 

njëjtit nuk ka ose shumë rrallë gjendet ndonjë aktivitet pune. 

Kushtet në Repartin e femrave janë më të mira krahasuar me kushtet e Reparteve tjera 

dhe për këtë, mes tjerash, ndikon edhe numri më i vogël i personave femra të varura nga 

keqpërdorimi i drogave krahas numrit të personave të dënuar të cilët i përkasin gjinisë 

mashkullore. 

 

        AVOKATI I POPULLIT 

Ixhet Memeti 
 


