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Të nderuar, 

Para jush keni Raportin e shtatë me radhë vjetor të Avokatit 
të popullit – Mekanizmit kombëtarë parandalues, i cili i konfirmon 
përpjekjet e vazhdueshme për një luftë gjithëpërfshirëse kundër 
torturës dhe zero tolerancën në raste të manifestimit të saj.  

Raporti përfshin një prezantim të gjendjeve në vendet e 
privimit nga lira dhe të kufizimit të lirisë së lëvizjes dhe anali-
zat e aktiviteteve të ndërmarra për parandalim të torturës dhe 
veprimeve ose dënimeve të tjera të vrazhda, jo njerëzore ose 
nënçmuese në këto vende.

Gjendjet e konstatuara dhe rekomandimet e dhëna pranë 
autoriteteve kompetente me qëllim të tejkalimit të mangësive të konstatuara, janë si rezultat 
i gjithsej 48 vizitave parandaluese, të cilat ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues i realizoi 
gjatë vitit 2017. Praktika e zbatuar për angazhim të ekspertëve nga profilet dhe institucionet 
e ndryshme gjatë këtyre vizitave, kontribuoi për sigurimin e qasjes multi – profesionale në 
punën e Mekanizmit kombëtarë parandalues dhe për forcimin plotësues të kapaciteteve. 

Megjithatë, duhet të theksoj faktin se realizimi i programit të paraparë të punës së 
Mekanizmit kombëtarë parandalues edhe gjatë vitit 2017, kryesisht u realizua për shkak të 
bashkëpunimit të cilin Avokati i popullit e ka themeluar me organizatat ndërkombëtare, para 
se gjithash me Zyrën e Komisariatit të Lartë për refugjatë në Shkup (UNHCR), e cila në suaza 
të Memorandumit të nënshkruar për bashkëpunim edhe gjatë këtij viti raportues siguroi mjete 
për angazhim të përkohshëm të më shumë personave që morën pjesë në realizimin e kompe-
tencave të Avokatit të popullit – Mekanizmit kombëtarë parandalues.

                                                                           AVOKATI I POPULLIT 
                                                                                  Ixhet Memeti
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AUTORIZIMET DHE AKTIVITE-
TET E MEKANIZMIT KOMBËTARË 

PARANDALUES

Autorizimet dhe 
mandati i Me-
kanizmit kom-
bëtarë paranda-
lues

Konventa e KB kundër torturës dhe llojeve tjera të veprimeve 
ose dënimeve të vrazhda, jo njerëzore ose nënçmuese e vitit 1984, 
parashikon ndalesë absolute të torturës dhe të formave tjera të 
veprimeve të vrazhda dhe jo njerëzore. Duke vlerësuar se janë të 
domosdoshme masa plotësuese që të arrihen qëllimet e Konventës 
dhe me qëllim të fuqizimit të mbrojtjes së personave të privuar 
nga liria përmes zbatimit të mjeteve jashtë gjyqësore me karakter 
parandalues, nga ana e Kuvendit të përgjithshëm të KB, në mënyrë 
plotësuese u miratua Protokolli fakultativ ndaj Konventës së KB 
kundër torturës (OPKAT) i cili hyri në fuqi në vitin 2006.

Kah fundi i vitit 2008, Protokolli fakultativ përcjellës i Konventës 
kundër torturës (OPKAT), u ratifikua nga ana e Kuvendit të Repub-
likës së Maqedonisë, dhe me këtë Avokati i popullit u emërua që të 
veproj si Mekanizëm kombëtarë parandalues dhe me këtë të marrë 
obligimin për respektimin e përpjekjeve të shteteve – anëtare të KB 
për luftë gjithëpërfshirëse kundër torturës dhe zero tolerancë në 
raste të manifestimit të saj.

Në vitin 2009, me ndryshimet e Ligjit për avokatin e popul-
lit, në suaza të Avokatit të popullit u formua seksioni i posaçëm 
i Mekanizimit kombëtarë parandalues, detyra themelore e të cilit 
është parandalimi i torturës dhe llojeve tjera të trajtimit brutal, jo 
njerëzorë ose degradues ose ndëshkues.

Në pajtim me Protokollin Fakultativ dhe Ligjin për Avokatin 
e popullit, Mekanizmi kombëtarë parandalues ka kompetenca që 
rregullisht të kontrolloj veprimet ndaj personave të privuar nga 
liria, të jep rekomandime deri te organet relevante, me qëllim të 

1
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pengimit të torturës ose të formave tjera të veprimit jo- human, si 
dhe të parashtroj propozime dhe shqyrtime në lidhje me legjisla-
tivin ekzistues ose legjislativin në fazë të draftit. 

Mekanizmi kombëtarë parandalues posedon autorizime për 
qasje të pa penguar deri te të gjitha vendet ku realizohet privimi 
nga liria, qasje deri te të gjitha informacionet që kanë të bëjnë 
me numrin e personave të privuar nga liria, si dhe qasje deri te 
informacionet që kanë të bëjnë me veprimin me personat dhe me 
kushtet e privimit të tyre nga liria. 

Mekanizmi kombëtarë parandalues, realizon vizita në vendet 
ku realizohet privimi nga liria sipas përzgjedhjes së lirë, me qëllim 
të realizimit të bisedimeve personale ose me përkthyes, me cilindo 
person sipas përzgjedhjes së lirë, po ashtu gëzon të drejtën që të 
kontaktoj me Nënkomitetin për parandalim të torturës, t’i dërgoj 
informacione atij dhe me të realizojë mbajtjen e takimeve.

Mekanizmi kombëtarë parandalues ka përpiluar edhe Rregul-
lore të posaçme për mënyrën e realizimit të parandalimit të tor-
turës si dhe Metodologjinë për mënyrën e realizimit të vizitave të 
rregullta dhe të vizitave pasuese në vendet ku gjenden ose në 
vendet ku mund të akomodohen personat e privuar nga liria. 

Mekanizmi kombëtarë parandalues gjithashtu vepron në pa-
jtim me standardet ndërkombëtare, të drejtën e zakonshme dhe 
praktikën gjyqësore të gjykatave dhe organeve ndërkombëtare, në 
pjesën e mbrojtjes nga tortura dhe veprimin me personat e privuar 
nga liria.

Struktura or-
ganizative dhe 
buxheti i Me-
kanizmit kom-
bëtarë paran-
dalues

Ligji për avokatin e popullit parashikon që Mekanizmi kom-
bëtarë parandalues të funksionojë në suaza të institucionit Avokati 
i popullit, si njësi e posaçme organizative. 

Republika e Maqedonisë, si shtet që ka ratifikuar Protokollin 
Fakultativ të Konventës kundër torturës, merr përsipër obligimin 
që të siguroj mjetet financiare për ekipimin kadrovik të Mekanizmit 
kombëtarë parandalues, si një prej parakushteve për funksionimin 
e tij të pa penguar dhe të suksesshëm. 

Prapëseprapë, tani më tre vite me radhë shteti nuk i siguron 
mjetet e nevojshme materiale për punësimin e personave në ven-
det e zbrazura të punës, dhe me këtë vuri në pyetje ekzistimin e 
Mekanizmit kombëtarë parandalues si dhe zbatimin e kompeten-
cave të parapara. 

Mekanizmi kombëtarë parandalues edhe gjatë vitit 2017 vazh-
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doi që të funksionojë me ndihmën e personave me angazhim të 
përkohshëm punues dhe me mjetet financiare të siguruara nga 
Komisariati i Lartë për refugjatët pranë KB – UNHCR.

Edhe pse, në pajtim me Memorandumin e nënshkruar për 
bashkëpunim me Komisariatin e Lartë për refugjatët pranë KB – 
UNHCR, detyra themelore e personave të angazhuar ishte moni-
torimi i kushteve, veprimit dhe trajtimit të migrantëve/refugjatëve 
në kapacitetet strehuese, personat me angazhim të përkohshëm 
punues ia dolën që ta realizojnë planin e paraparë në Programin 
vjetor dhe të realizojnë vizitat edhe në vendet tjera të përcaktuara 
për privim nga liria.

Në këtë kuptim, gjatë vitit 2017 u realizuan 18 vizita paran-
daluese në vendet e përcaktuara për privim nga liria, përkatësisht 
vende të përcaktuara për kufizim të lirisë së lëvizjes dhe 30 vizita 
në vendet ku janë të akomoduar/ndaluar migrantët/refugjatët. 

Edhe më tej, mbetet në fuqi qëndrimi i Avokatit të popullit se 
për realizimin e kompetencave të Mekanizmit kombëtarë paranda-
lues, nevojiten mjetet e nevojshme kadrovike, materiale dhe finan-
ciare, të cilat do të duhet të sigurohen nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë dhe se shteti nuk guxon të lejojë që Mekanizmi kom-
bëtarë parandalues të funksionojë me mjetet financiare të fituara 
përmes donacioneve.

Mekanizmi kombëtarë parandalues edhe në vitin raportues 
disponoi me një buxhet me të cilin u përfshinë mjetet për an-
gazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm dhe mjetet e dedikuara 
për shpenzimet që kanë të bëjnë me publikimin e raportit vjetor.

Megjithatë, MKP përskaj realizimit të vizitave parandaluese në 
vendet e përcaktuara për privim nga liria, posedon edhe mandatin 
që të realizoj aktivitetet promovuese, edukative dhe ndërkombë-
tare, për të cilat aktivitete në Buxhetin e përcaktuar për Mekanizmin 
kombëtarë parandalues nuk janë të parapara mjetet. 

Mjetet e parapara buxhetore janë të pamjaftueshme edhe në 
pjesën e mbulimit të shpenzimeve për realizimin e vizitave dhe për 
pjesëmarrje në aktivitetet me karakter ndërkombëtarë në suaza 
të rrjeteve dhe organeve në të cilat është anëtar Mekanizmi kom-
bëtarë parandalues.

Duke vepruar sipas rekomandimit të dhënë nga Asociata për 
parandalim të torturës për përfshirjen e personave nga profesionet 
tjera të cilët me ekspertizën e tyre do të ndihmojnë në drejtim 
të përpilimit të analizës gjithëpërfshirëse në lidhje me rreziqet e 
mundshme të manifestimit të torturës dhe të llojeve tjera të vep-
rimeve johumane, Mekanizmi kombëtarë parandalues gjatë vitit 
2017 sërish nënshkroi memorandume për bashkëpunim me më 
shumë shoqata profesionale.

Në këtë kuptim u nënshkruan memorandume për bashkëpunim 



AVOKATI I POPULLIT-
MEKANIZMI KOMBËTARË PARANDALUES

17www. ombudsman.mk

me: Shoqatën e psikiatërve, Shoqatën e punonjësve social të Qytetit 
të Shkupit, Odën e psikologëve, Lidhjen e defektologëve të Repub-
likës së Maqedonisë, Shoqatën e forenzikëve (ekspertëve të mjekë-
sisë ligjore) pranë Institutit për mjekësi gjyqësore të Fakultetit të 
mjekësisë – Shkup, Shoqatën e infermiereve, teknikëve dhe akush-
erëve të RM-së, Shoqatën për drejtësi penale dhe kriminologji, si 
dhe Shoqatën maqedonase të juristëve të rinj, Shoqatën civile “Le-
gis”, Komitetin e Helsinkit për të drejtat e njeriut” dhe Shoqatën për 
aksion kundër dhunës dhe tregëtisë me njerëzit “Porta e hapur – La 
strada”. 

Bashkëpunëtorët e jashtëm siguruan qasjen eksperte dhe pro-
fesionale gjatë analizës së gjendjeve, veprimit dhe kushteve në 
vendet e përcaktuara për privim nga liria ose për kufizim të lirisë 
së lëvizjes, kurse analizat e tyre eksperte u regjistruan në raportet 
e posaçme të cilat MKP i dorëzoi deri te organet dhe institucionet 
kompetente.

Bashkëpunimi 
me organet 
dhe institucio-
net

Ligji për avokatin e popullit, në nenin 31 – b parashikon se 
të gjithë nëpunësit udhëheqës dhe personat e autorizuar zyrtarë 
në suaza të organeve, organizatave dhe institucioneve në të cilat 
personat privohen nga liria, janë të detyruar që Avokatit të popul-
lit – Mekanizmit kombëtarë parandalues t’i mundësojnë qasje të pa 
penguar deri te të gjitha dokumentet dhe informacionet që kanë të 
bëjnë me personat e privuar nga liria, si dhe qasje të pa penguar 
deri te vendet e përcaktuara për privim nga liria dhe në objektet 
e tyre.

Në të njëjtën kohë, këta persona janë të detyruar që ti shqyr-
tojnë vërejtjet dhe rekomandimet e dhëna nga Avokati i popullit 
– Mekanizmi kombëtarë parandalues dhe ta njoftojnë të njëjtin në 
një afat jo më gjatë se 30 ditë nga dita e pranimit të raportit të 
posaçëm, për masat e mundshme të zbatimit dhe të udhëzimeve të 
dhëna për veprim dhe procedim.

Gjatë vitit raportues, Mekanizmi kombëtarë parandalues re-
alizoi bashkëpunim konstruktiv me autoritetet zyrtare në suaza të 
institucioneve dhe enteve në të cilat u realizuan vizitat e rregullta 
dhe pasuese parandaluese. 

Gjatë kësaj, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues realizoi 
kontroll të pa penguar në kushtet materiale në vendet ku qëndro-
jnë ose janë të ndaluar personat e privuar nga liria si dhe realizoi 
bisedime me një numër të madh të autoriteteve dhe të personave 
të privuar nga liria sipas zgjedhjes së lirë, pa mbikëqyrje dhe pa 
dëshmitarë. Ekipeve të Mekanizmit kombëtarë parandalues në asn-
jë ent, përkatësisht institucion nuk iu kufizua as liria e përzgjedhjes 
së personave, e as vendi i realizimit të bisedave. 
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Njësoj sikur edhe gjatë vitit të kaluar, ashtu edhe këtë vit për 
një pjesë të raporteve të posaçme të dorëzuara, MKP në afatet e 
përcaktuara me ligj pranoi përgjigjet përkatëse, por në disa raste 
të posaçme për shkak të mungesës së përgjigjes, deri te disa in-
stitucione, ente dhe ministri kompetente dorëzoi edhe urgjenca me 
shkrim. 

Por, edhe përskaj urgjencave të dorëzuara, disa ministri të cak-
tuara nuk vepruan në pajtim me kërkesat e Avokatit të popullit. 
Në këtë kuptim, Ministria e shëndetësisë nuk dorëzoi përgjigjen në 
lidhje me raportin e dorëzuar nga vizita e IPSH Spitali i psikiatrisë 
“Negorcë”, kurse Ministria për punë dhe politikë sociale nuk dorëzoi 
përgjigjen në lidhje me raportin e përpiluar për Qendrën pranuese 
të azilkërkuesve “Vizbeg”.

Gjithashtu, Qendra për menaxhim me krizat nuk dorëzoi 
përgjigjen e kërkuar për QPT “Tabanoc”, kurse Avokati i popullit nuk 
pranoi përgjigjen në lidhje me raportin e dorëzuar deri te Qendra 
për pranimin e shtetasve të huaj. 

Iniciativa dhe 
mendime

Aktivitetet 
ndërkom-
bëtare dhe 
bashkëpunimi 
i Mekanizmit 
kombëtarë 
parandalues 
me organet 
ndërkombëtare

Mekanizmi kombëtarë parandalues, morri pjesë në takimin me 
përfaqësuesit e Ministrisë për punë të brendshme dhe gjatë kësaj u 
shqyrtua Pasqyra e Procedurave standarde operative në lidhje me 
veprimin me personat e privuar nga liria, të përpiluara nga konsul-
tuesi ndërkombëtarë. Në këtë takim, përfaqësuesit e MKP patën 
rastin që të japin mendimet dhe propozimet e tyre në lidhje me 
Pasqyrën e lartpërmendur.

Pas takimit, u përpilua edhe Versioni i reviduar i Procedurave 
standarde operative, të cilat sërish u dorëzuan në shqyrtim dhe për 
dhënie të mendimit deri te Mekanizmi kombëtarë parandalues.

Mendimi në lidhje me Versionin e reviduar të Procedurave 
standarde operative, është pjesë përbërëse e këtij raporti, dhe 
është prezantuar në Aneksin 1.

Për nga aspekti i aktiviteteve ndërkombëtare gjatë vitit 2017, 
përfaqësuesit e Avokatit të popullit – Mekanizmit kombëtarë paran-
dalues realizuan pjesëmarrje aktive në më shumë konferenca dhe 
punëtori që u mbajtën në lidhje me përmbajtjet e ndryshme tema-
tike.

Përfaqësuesit e Mekanizmit kombëtarë parandalues, morën 
pjesë në takimet në suaza të rrjetit të MKP të Evropës Juglindore 
që u mbajtën në Beograd – Serbi dhe në Podgoricë – Mal të Zi, në 
këto takime u diskutua në lidhje me përmbajtjet tematike që janë 
me interes të realizimit të mandatit të mekanizmave kombëtare 
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parandaluese në suaza të rajonit.
Gjithashtu, Mekanizmi kombëtarë parandalues morri pjesë në 

disa takime pune në Bruksel – Belgjikë, të organizuara në suaza 
të aktiviteteve të Rrjetit Evropian të institucioneve kombëtare për 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe në Kazablankë, në Marok, 
u organizua sesioni i trajnimeve në temën: “Deontologjia e forcave 
të sigurisë dhe të drejtat e migrantëve gjatë kohës së lëvizjeve 
migruese: roli i Institucioneve të Ombudsmanëve”.

Në Konferencën e mbajtur në Sarajevë, në temën: “Të drejtat 
ekonomike dhe sociale të personave të migruar me dhunë nga kon-
flikti në ish Jugosllavi”, që u organizua nga Këshilli i Evropës, për-
faqësuesi i MKP e prezantoi gjendjen e refugjatëve nga Kosova si 
dhe gjendjen e personave të migruar në Republikën e Maqedonisë.

Kah fundi i vitit, në ftesë të Institucionit të Ombudsmanit të 
Spanjës, përfaqësuesi i MKP morri pjesë edhe në vizitën studimore 
si pjesë e grupit të punës të fëmijëve migrantë në suaza të Asoci-
atës së Ombudsmanëve nga Mediterani, në Madrid – Spanjë. 

MKP, gjithashtu morri pjesë edhe në Forumin Evropian të me-
kanizmave kombëtare parandaluese, të mbajtur në Pragë – R. e 
Çekisë, të organizuar nga ana e Ombudsmanit nga Çekia.

Në muajin nëntor të vitit 2017, Avokati i popullit – Mekanizmi 
kombëtarë parandalues në bashkëpunim me Komisariatin e Lartë 
për refugjatët pranë Kombeve të Bashkuara, organizoi Konferencën 
Rajonale në temën: “Integrimi i refugjatëve nga Kosova, zgjidhjet 
afatgjate dhe kthimi vullnetarë”.

Në këtë konferencë, përskaj Mekanizmit kombëtarë paranda-
lues të Republikës së Maqedonisë, morën pjesë edhe përfaqësuesit 
rajonal të Institucioneve të Ombudsmanit nga R. e Shqipërisë, R. 
së Malit të Zi dhe të R. së Kosovës, si dhe përfaqësuesit e organeve 
shtetërore, organizatat jo qeveritare dhe organizatat ndërkombë-
tare të cilat i prezantuan përvojat e tyre në lidhje me veprimet në 
drejtim të zgjidhjes së problemeve me të cilat ballafaqohen refug-
jatët nga Kriza e Kosovës.

Gjatë kësaj, në drejtim të gjetjes më të lehtë të zgjidhjeve në 
lidhje me problemin e lartpërmendur, u prezantua edhe hulumtimi 
që u realizua nga eksperti i angazhuar nga shtetet e jashtme, i cili 
ofroi një qasje gjithëpërfshirëse të gjendjeve dhe problemeve me 
të cilat ballafaqohen refugjatët nga Kosova, me konstatimet dhe 
rekomandimet përkatëse në lidhje me mënyrën e zgjidhjes së tyre.
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Vizita e 
Nënkomitetit 
për parandalim 
të torturës 
(SPT)

Aktivitetet e 
Mekanizmit 
kombëtarë 
parandalues 
në nivel kom-
bëtarë

Nënkomiteti për parandalim të torturës, në pajtim me man-
datin dhe kompetencat e përcaktuara në Protokollin ndaj Konventës 
kundër torturës, në periudhën nga 23-29të prill realizoi vizitën në 
Republikën e Maqedonisë. 

Gjatë vizitës, përskaj takimeve me përfaqësuesit e pushtetit 
dhe të organeve dhe organizatave tjera, Nënkomiteti realizoi edhe 
takime me Avokatin e popullit dhe me përfaqësuesit e Mekanizmit 
kombëtarë parandalues.

Në takimet u diskutua për mandatin, organizimin dhe 
mënyrën e veprimit të Mekanizmit kombëtarë parandalues si dhe 
për mundësitë e forcimit dhe përmirësimit të kapaciteteve të me-
kanizmit.

Me qëllim të njoftimit më të mirë me punën e MKP në praktikë, 
përfaqësuesit e Nënkomitetit realizuan vizitën e përbashkët me Me-
kanizmin kombëtarë parandalues në Seksionin e Paraburgimit në 
Burgun “Shkup”.

Pas vizitës së realizuar, Nënkomiteti për parandalim të torturës 
përpiloi Raportin e posaçëm deri te Mekanizmi kombëtarë paranda-
lues me konstatime dhe rekomandime konkrete, për të cilin Avokati 
i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues vendosi që të jep 
lejen që i njëjti të publikohet para opinionit.

Linku nga raporti i publikuar:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyex-

ternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fOP%2fMKD%
2f2&Lang=en

Mekanizmi kombëtarë parandalues, morri pjesë në një numër 
të madh të punëtorive dhe trajnimeve të cilat u organizuan në shte-
tin tonë, së bashku me institucionet dhe organet shtetërore, për-
faqësuesit e sektorit civil dhe me organizatat ndërkombëtare.

Në këtë drejtim, përfaqësuesi i MKP morri pjesë në konfer-
encën që u mbajt në Strumicë në temën: “Roli i komunave në pro-
cesin e integrimit të refugjatëve në Republikën e Maqedonisë”, të 
organizuar nga ana e Shoqatës maqedonase të juristëve të rinj, me 
ç’rast prezantuan sfidat me të cilat po ballafaqohen komunat gjatë 
procesit të integrimit të refugjatëve.

Me konferencën e mbajtur në Ohër, në të cilën morën pjesë 
edhe përfaqësuesit e MKP u shënua dhe rrumbullaksua faza për-
fundimtare e projektit: “Forcimi i aktorëve lokal në procesin e in-
tegrimit të refugjatëve në Maqedoni” me ç’rast u prezantua edhe 
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Promovimi i 
Mekanizmit 
kombëtarë 
parandalues 
dhe forcimi i 
kapaciteteve

Në suaza të aktiviteteve promovuese, përfaqësuesi i MKP morri 
pjesë në trajnimin – shkollën verore me titull: “Zbatimi i Rregul-
lave standarde minimale të Kombeve të Bashkuara për trajtimin e 
personave të dënuar – Rregullat Mandella – gjatë monitorimit të 
institucioneve ndëshkuese – përmirësuese”, që u realizua në Bristol, 
Britani e Madhe.

Në ftesë të Komisariatit të Lartë për refugjatë pranë Kombeve 
të Bashkuara, dhe në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, për-
faqësuesit e MKP morën pjesë në trajnimin që u mbajt në Bejrut 
– Liban, në temën: “Monitorimi i paraburgimit imigrues”, gjithashtu 
morën pjesë edhe në trajnimin në temën: “Alternativat e ndryshme 
të paraburgimit në kontekst të krizës globale të refugjatëve”, që u 
mbajt në Bruksel – Belgjikë. 

Mekanizmi kombëtarë parandalues, gjithashtu morri pjesë 
edhe në më shumë punëtori dhe trajnime të cilat u organizuan në 
shtetin tonë, së bashku me institucionet dhe organet shtetërore, 
me përfaqësuesit e sektorit civil dhe të organizatave ndërkombë-
tare.

Në gjysmën e parë të vitit 2017, Mekanizmi kombëtarë paran-
dalues organizoi punëtorinë në temën: “Gjendjet e refugjatëve të 
hasur në RM-së nga periudha e Krizës Kosovare”, në të cilën morën 
pjesë aktive edhe përfaqësuesit e Ministrisë për punë të brend-
shme, Ministrisë për punë dhe politikë sociale, Ministrisë së drejtë-
sisë, përfaqësues të pushtetit gjyqësorë, përfaqësues të sektorit jo 
qeveritarë dhe organizatat ndërkombëtare, të cilat në mënyrë të 
drejtpërdrejtë janë të përfshirë në procesin e zgjidhjes së proble-
meve të refugjatëve nga Kriza e Kosovës.

Në këtë punëtori u prezantuan edhe konkluzionet e përbashkë-
ta që pasuan nga puna në grupe e të gjithë pjesëmarrësve, përmes 
të cilave u propozuan zgjidhjet e mundshme për tejkalimin dhe 
zgjidhjen e një pjese të problemeve me të cilat ballafaqohen refug-
jatët nga Kosova. 

Rezultatet që pasuan nga kjo punëtori, më tutje u ndanë dhe u 
diskutuan në takimet e punës të cilat Mekanizmi kombëtarë paran-
dalues i mbajti me përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, si dhe 

hulumtimi i përgatitur në suaza të projektit të lartpërmendur. 
Përfaqësuesi i Zyrës së Avokatit të popullit – Mekanizmit kom-

bëtarë parandalues morri pjesë në Punëtorinë konsultative për 
Strategjinë për integrimin e refugjatëve dhe shtetasve të huaj 2017 
– 2027, në organizim të Ministrisë për punë dhe politikë sociale, me 
përkrahjen e Komisariatit të Lartë për refugjatët pranë Kombeve të 
Bashkuara.
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me organizatat vendore dhe ndërkombëtare të cilat janë faktorë 
aktiv në mbarë procesin e zgjidhjes së këtij problemi shumëvjeçar 
me të cilin po ballafaqohen këta persona.

Përfaqësuesi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, morri pjesë 
në përgatitjen e Dokumentit për politikat publike: “Përmirësimi i 
qasjes deri te të drejtat dhe mbrojtja e refugjatëve dhe migrantëve 
me fokus në grupet vulnerabile”, që u përpilua nga Shoqata civile 
“Legis”, i njëjti u prezantua dhe u botua para opinionit të gjerë kah 
fundi i vitit 2017.

Në suaza të aktiviteteve promovuese, MKP përpiloi edhe bro-
shurën që u dedikohet refugjatëve nga Kriza e Kosovës, me titullin: 
“Zgjidhjet afatgjate dhe kthimi vullnetar”.

Dukshmëria 
dhe transpar-
enca gjatë 
funksionimit

Gjatë vitit 2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues në mënyrë 
të vazhdueshme e njoftoi opinionin e gjerë me kumtesa të shkurtra 
të publikuara në ueb – faqen për të gjitha aktivitetet në lidhje me 
vizitat e rregullta dhe vizitat pasuese si dhe për aktivitetet tjera të 
realizuara në planin ndërkombëtarë dhe atë kombëtarë.

h t t p : w w w . o m b u d s m a n . m k / o m b u d s m a n /
MK.nacionalen_preventiven_mehanizam

Të gjitha artikujt e publikuar në ueb – faqen janë në qasje 
në gjuhën maqedonase, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, 
dhe me këtë është mundësuar një transparencë më e madhe e të 
dhënave dhe informacioneve.

Prezantimi dhe 
promovimi i 
Raportit vjetor

Avokati i popullit, në pres konferencën e mbajtur më datën 
18.07.2017 e prezantoi Raportin vjetor të Mekanizmit kombëtarë 
parandalues për vitin 2016.

Në pajtim me praktikën e përcaktuar nga vitet e mëparshme 
edhe ky raport u dorëzua deri te Qeveria e Republikës së Maqedon-
isë, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, ministritë kompetente si 
dhe deri te organet tjera, institucionet dhe entet në të cilat realizo-
het privimi nga liria ose kufizimi i lirisë së lëvizjes.

Gjithashtu, Raporti vjetor u dorëzua deri te Nënkomiteti për 
parandalim të torturës pranë Kombeve të Bashkuara (SPT), deri te 
Komiteti Evropian për parandalim të torturës dhe veprimeve ose 
dënimeve jo njerëzore dhe nënçmuese (CPT), deri te Asociacioni 
për parandalim të torturës (APT), Komisariati i Lartë për refugjatë 
pranë Kombeve të Bashkuara (UNHCR), si dhe deri te institucio-
net dhe organizatat tjera ndërkombëtare, që punojnë në fushën e 
parandalimit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut. 
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VIZITAT E REALIZUARA NË 
STACIONET E POLICISË DHE 
GJENDJET E KONSTATUARA

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues në suaza të mandatit dhe kom-
petencave të tij, gjatë vitit 2017 vazhdoi me zbatimin dhe realizimin e obligimeve të cilat 
pasojnë nga Protokolli fakultativ i Konventës kundër torturës të Kombeve të Bashkuara 
dhe me orvatjet për luftën kundër torturës dhe zero tolerancë në rastet e manifestimit të 
saj.

Vizitat e stacioneve të policisë gjatë vitit 2017 u realizuan pa paralajmërime para-
prake nga ana e ekipit të MKP, në pajtim me Programin vjetor prej më parë të përcaktuar 
për realizimin e vizitave parandaluese. 

Pjesën më të madhe të vizitave, MKP i realizoi në bashkëpunim me bashkëpunëtorët 
e jashtëm nga më shumë shoqata me të cilat Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë 
parandalues ka nënshkruar Memorandum për bashkëpunim, dhe të cilët më parë janë të 
njoftuar me metodologjinë e monitorimit dhe me mënyrën e procedimit të Mekanizmit 
kombëtarë parandalues. 

Gjatë vitit 2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues – MKP realizoi gjithsej 13 vizita 
parandaluese në stacionet policore, prej tyre 12 ishin vizita të rregullta dhe 1 vizitë pas-
uese, e realizuar në Stacionin e policisë “Ohër”. MKP realizoi edhe vizita të rregullta në 
stacionet e policisë me kompetenca të përgjithshme edhe atë në: SP “Draçevë”, SP “Aero-
drom”, SP “Kumanovë”, SP “Shën Nikollë”, SP “Makedonski Brod”, SP “Veles”, SP “Valland-
ovë”, SP “Manastir”, SP “Vinicë”, SP “Kërçovë”, SP “Strumicë” gjithashtu u realizua edhe një 
vizitë e rregullt në Stacionin e policisë për mbikëqyrje kufitare “Sopot”. 

Gjatë të gjitha vizitave të realizuara, ekipi i MKP hasi në një bashkëpunim efikas dhe 
konstruktiv nga ana e nëpunësve zyrtarë dhe nga personat e përcaktuar si udhëheqës në 
këto stacione të policisë, gjatë kësaj MKP iu mundësua kontrollimi i pa penguar në doku-
mentacionin e tërësishëm, kontrollimi në të gjitha hapësirat dhe kapacitetet materiale me 
të cilat disponojnë të njëjtit si dhe bisedime me të gjithë personat sipas zgjedhjes së lirë, 
në besueshmëri të plotë pa kurrfarë pranie dhe mbikëqyrje nga ana e personave zyrtarë. 

2
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Gjatë kësaj, MKP konstatoi se në 9 nga gjithsej 12 stacionet e policisë, hapësirat e 
përcaktuara për ndalesë të personave nuk i përmbushin as standardet minimale ndërkom-
bëtare të parapara për ndalimin e personave. 

Në të njëjtën kohë, u konstatua se në asnjë stacion të policisë nuk janë paraparë e 
as që janë siguruar hapësira të veçanta për marrjen në pyetje dhe për realizimin e bisedi-
meve me personat e privuar nga liria, personat e paraburgosur dhe të ndaluar, dhe vetëm 
2 stacione të policisë (SP “Manastir” dhe SP “Strumicë”) posedojnë hapësira të adaptuara 
për realizimin e bisedimeve me personat e moshës së mitur, në pajtim me dispozitat e 
Ligjit për drejtësi për fëmijët. 

Në stacionet e vizituara policore, MKP i konstatoi këto probleme dhe mangësi të 
natyrës më serioze: në 6 prej stacioneve të vizituara të policisë u konstatua mungesa e 
platformave të pjerëta për qasje të personave që ballafaqohen me pengesa të lëvizjes 
fizike, hasen mungesa të tualeteve të posaçme për personat zyrtarë dhe për personat e 
ndaluar në stacionet e policisë, si dhe u detektua problemi lidhur me mjetet teknike – ma-
teriale, dhe për këtë u ankuan pothuajse të gjithë komandantët e stacioneve të vizituara 
policore. 

Edhe pse MKP pranoi përgjigjet nga Ministria për punë të brendshme dhe nga koman-
dantët e stacioneve të policisë, me rastin e raporteve të dorëzuara nga vizitat e realizuara, 
prapëseprapë mbetet evident problemi lidhur me implementimin e rekomandimeve dhe 
udhëzimeve të dhëna për përmirësim të gjendjeve negative. 

Në këtë kuptim, në përgjigjet të cilat u dorëzuan nga Ministria për punë të brendshme 
dhe nga kryeshefat e stacioneve të policisë, ishte evidente se po bëhen përpjekje që të 
përmirësohen disa prej lëshimeve dhe mangësive që varen nga vetë stacioni i policisë. 

Prapëseprapë, në lidhje me vërejtjet dhe rekomandimet e dhëna nga MKP për reno-
vim dhe adaptim të hapësirave për bisedime dhe marrjen në pyetje të personave të priv-
uar nga liria, personave të paraburgosur ose të ndaluar, si dhe të hapësirave të posaçme 
për bisedime me personat e moshës së mitur, Ministria për punë të brendshme dorëzoi 
përgjigjen se për vitin 2017 nuk janë planifikuar mjetet financiare për renovim të objek-
teve, përkatësisht nuk janë ndarë mjete financiare për këtë qëllim.

Mekanizmi kombëtarë parandalues, shpreh brengosje serioze për shkakun se edhe 
përskaj faktit se me vite të tëra në të kaluarën ka alarmuar dhe ka rekomanduar për 
përmirësimin e kushteve materiale në stacionet e policisë, edhe më tej gjendjet mbeten 
të pa ndryshuara.

Është evidente se rekomandimet e dhëna nga Avokati i popullit - Mekanizmi kom-
bëtarë parandalues, realizimi i të cilave varet nga sigurimi i mjeteve të konsiderueshme 
financiare, mbeten të pa realizuara me arsyetimet se mjetet nuk mund të sigurohen.

Megjithatë, gëzon fakti se në Buxhetin e Ministrisë për punë të brendshme për vitin 
2018 janë të parapara mjetet financiare për sanimin e 15 stacioneve të policisë, gjë që u 
paralajmërua edhe nga ministri për punë të brendshme. 

Në këtë kuptim, në lidhje me rekomandimet për furnizim përkatës të hapësirave në 
të cilat realizohet marrja në pyetjet e personave të privuar nga liria, me audio ose video 
mbikëqyrje, Ministria për punë të brendshme u përgjigj se në Planin për Furnizime publike 
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për vitin 2018 janë të parapara furnizime për adaptim dhe përshtatje të hapësirave për 
marrjen në pyetje të personave të privuar nga liria dhe për personat e ndaluar.

Mbetet, që gjatë mandatit të tij, Avokati i popullit - Mekanizmi kombëtarë paranda-
lues përmes realizimit të vizitave pasuese në stacionet e policisë dhe në vendet tjera ku 
qëndrojnë personat e privuar nga lira ose personat me liri të kufizuar të lëvizjes, vazhdim-
isht të përcjell gjendjen në këto vende, si dhe nivelin e implementimit të rekomandimeve 
tashmë të dhëna. 

STACIONI I POLICISË ME KOMPETEN-
CA TË PËRGJITHSHME “AERODROM”

Më datën 21.03.2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi vizitë të rregullt të 
pa paralajmëruar në Stacionin e policisë “Aerodrom”.

Stacioni i policisë “Aerodrom” për 
nga aspekti organizativ bën pjesë në për-
bërjen e Sektorit për punë të brendshme 
Shkup, kurse kompetencat e tij vendore 
për realizimin e aktiviteteve punuese poli-
core e përfshin territorin e komunës së 
Aerodromit. 

Stacioni i policisë “Aerodrom” është 
i vendosur në një barakë të vjetër (e cila 
fillimisht ka pasur qëllimin që të funk-
sionojë vetëm si objekt i përkohshëm i 
policisë) në komunën e Aerodromit dhe 
është stacion i policisë me kompetenca të 
përgjithshme.

Kryeshefi i Stacionit të policisë 
informoi se numri i nëpunësve të uni-
formuar të policisë është shumë i ulët 
krahas numrit të paraparë me Aktin 
për sistematizim dhe organizim të 
vendeve të punës dhe se është ky një 
numër i pamjaftueshëm për funksion-
imin efikas të SP “Aerodrom”.

Në hyrje të Stacionit të policisë 
ekzistojnë shkallët, por jo edhe plat-
forma e pjerët për qasje të personave 
me pengesa të caktuara fizike.

2.1
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2.1.1. Kushtet materiale

Hapësirat për marrjen në pyetje dhe për realizimin e bisedave me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e moshës së mitur

Hapësirat për ndalime

Nga bisedimet e zhvilluara me kryeshefin e stacionit të policisë u fitua informacioni 
se po realizohen trajnime të rregullta dhe të vazhdueshme për të punësuarit edhe atë me 
përmbajtje të ndryshme tematike.

Duke pasur parasysh faktin se në sta-
cionin e policisë nuk ekziston ndonjë hapë-
sirë e përcaktuar në mënyrë të veçantë dhe 
e adaptuar për realizimin e bisedimeve, dhe 
bisedimet me personat e arrestuar dhe me 
personat e privuar nga liria, më shpesh real-
izohen në hapësirat zyrtare të inspektorëve 
të Seksionit për deliktet pronësore dhe për 
delikuencë të personave të mitur, Ekipi i Me-
kanizmit kombëtarë parandalues realizoi kon-
troll edhe në këto hapësira dhe konstatoi se 
në të njëjtat nuk janë theksuar të drejtat e 
këtyre personave.

Saktë mungesa e një hapësire të veçantë 
për realizimin e bisedimeve me personat e mi-
tur, imponon që në SP “Aerodrom” me fëmijët 
bisedimet të zhvillohen në hapësirën e inspektorëve për delikuencë të personave të mitur, 
në prani të prindit të fëmijës dhe në prani të profesionistit – punonjësit social. 

Gjatë vizitës së realizuar në vitin 
2011, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues dha rekomandime që 
hapësira për ndalesa në atë kohë 
në suaza të SP “Aerodrom” të mos 
shfrytëzohen për ndalesa afatgjate, 
për shkak të mos përmbushjes së 
standardeve themelore minimale për 
ndalimin e personave të privuar nga 
liria.

Stacioni i policisë “Aerodrom” nuk 
disponon me hapësirë të posaçme për 
ndalimin e personave të arrestuar, të per-
sonave të privuar nga liria, dhe në këtë 
mënyrë në çdo situatë kur do të shfaqet 
nevoja për ndalim të ndonjë personi, 
menjëherë ai dërgohet në stacionet tjera 
të policisë, të cilat posedojnë kushtet për-
katëse për ndalimin e personave (SP “Ki-
sella Voda” dhe SP “Gazi Babë”).

Stacioni i policisë me kom-
petenca të përgjithshme “Aero-
drom” nuk disponon me hapësirë 
të posaçme për bisedime dhe 
marrjen në pyetjet të personave 
të privuar nga liria si dhe për per-
sonat e ndaluar dhe të arrestuar.

Në stacionin e policisë “Aer-
odrom” nuk ekziston as hapë-
sira për realizimin e bisedave me 
personat e moshës së mitur, në 
pajtim me dispozitat e Ligjit për 
drejtësi për fëmijët.
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Nyjat sanitare

Në SP “Aerodrom” ekziston vetëm një tualet të cilin e shfrytëzojnë personat zyrtarë 
dhe personat e privuar nga liria/personat e ndaluar. Kjo pa mëdyshje imponon nevojën për 
tualete të posaçme për personat e privuar nga liria dhe për palët, të cilat do të rregullohen 
në pajtim me parimet e sigurisë për mbrojtjen e kësaj kategorie të personave. 

Gjatë kontrollit të realizuar pas vizitës së rregullt të pa paralajmëruar më datën 
21.03.2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues konstatoi se rekomandimi i lartpërmendur 
është implementuar, ashtu që hapësira e mëparshme për ndalesa afatshkurtra është e ri 
përcaktuar në një hapësirë e cila shfrytëzohet për kopjime të materialeve zyrtare në suaza 
të SP “Aerodrom”.

2.1.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Nga kontrollimet e realizuara në stacionin e policisë “Aerodrom”, Mekanizmi kom-
bëtarë parandalues konstatoi se të drejtat e qytetarëve dhe kodi i etikës policore janë të 
theksuara në vendet e dukshme edhe atë në korridorin para hyrjes në hapësirën e kujde-
starisë, si dhe në zyrën e udhëheqësit të ndërrimit. Njëri prej posterëve është përpiluar në 
3 gjuhët (maqedonisht, shqip dhe anglisht), kurse posteri i dytë në 7 gjuhët (maqedon-
isht, shqip, anglisht, turqisht, në gjuhën rome, vllehe dhe në gjuhën serbe).

Në momentin e vizitës në SP “Aerodrom”, Mekanizmi kombëtarë parandalues hasi dy 
persona të privuar nga liria të cilët ishin të ndaluar në stacionin e policisë dhe të njëjtit 
ishin të akomoduar në hapësirat për marrje në pyetje, që shfrytëzohet nga ana e inspek-
torëve për delikte pronësore dhe për delikuencë të personave të mitur.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues realizoi bisedime me këta persona për nga 
aspekti i trajtimit nga ana e nëpunësve të policisë dhe për nga aspekti i nivelit të realizimit 
të të drejtave të tyre.

Nga biseda e realizuar, u konstatua se këta persona janë zënë gjatë kryerjes së 
veprës penale (vjedhje e rëndë) në orët e hershme – në ora 04:00 dhe këta persona men-
jëherë janë privuar nga liria nga ana e nëpunësve të uniformuar të policisë, të cilët i kanë 
dërguar deri te stacioni i policisë.

Personat e informuan Ekipin e Mekanizmit kombëtarë parandalues se raporti i nëpu-
nësve të policisë në çastin e privimit nga liria, si dhe gjatë tërë kohës së ndalimit ka qenë 
korrekt dhe menjëherë ata kanë qenë të informuar për të drejtën e mbrojtjes, ndihmës 
mjekësore dhe të drejtën që të njoftojnë ndonjë person të tretë për privimin e tyre nga 
liria dhe për ndalimin e tyre. Gjithashtu, atyre u është siguruar ushqimi nga mjetet e tyre 
pronësore, në pajtim me procedurat standarde operative të MPB-së, që parashikojnë së 
paku një porcion ushqimi gjatë periudhës së ndalimit (nëse personi ndalohet më gjatë se 
6 orë).
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2.1.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Nga kontrollimi i librave për evidenca, mund të konstatohet se të njëjtit drejtohen 
në mënyrë të rregullt, në të njëjtit mund të vërehet rrjedhoja kronologjike e ngjarjeve të 
evidentuara, dhe me përjashtime minimale, nuk vërehen rubrikat e pa plotësuara, e as 
shfrytëzimi i korrektorit.

Gjatë kontrollimit të përputhjes së ngjarjeve të regjistruara në Regjistrin për ndodhitë 
ditore me librat tjera të evidentimit, mund të detektohet kronologjia dhe lidhshmëria e 
ngjarjeve të evidentuara. 

Nga kontrollimet e realizuara në Regjis-
trin për evidencë të personave të privuar nga 
liria dhe të personave të ndaluar në stacionin 
e policisë “Aerodrom” mund të konstatohet se 
nga fillimi i vitit 2017 deri në ditën e realizimit të 
vizitës, kanë qenë të privuar nga liria gjithsej 43 
persona, dhe prej tyre vetëm një rast kur sipas 
ngjarjes së evidentuar, personi ka qenë i ndaluar 
më gjatë se 6 orë dhe i njëjti ka qenë i trans-
feruar në stacionin e policisë “Kisella Voda” (për 
shkakun se në SP “Aerodrom” fare nuk ndalohen 
personat).

Është simptomatik fakti 
se në evidencën e tërësishme 
mund të vërehet se personat 
e privuar nga liria “ndalohen” 
me nga disa orë (jo më gjatë 
se 3 deri më 4 orë), dhe saktë 
personat e privuar nga liria, 
të hasur në ditën e vizitës nga 
ana e ekipit të MKP, ishin të 
ndaluar më gjatë se 8 orë në 
vetë Stacionin e policisë.

2.1.4. Rekomandimet dhe veprimet sipas re-
komandimeve të dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues në lidhje me gjendjet e kon-
statuara përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konkrete, të cilin e dorëzoi deri te 
Ministria për punë të brendshme, si dhe deri te kryeshefi i stacionit të policisë “Aerodrom”.

Në këtë kuptim, këto janë një pjesë e rekomandimeve të dorëzuara dhe të përgjigje-
ve të pranuara nga Ministria për punë të brendshme. Avokati i popullit – Mekanizmi kom-
bëtarë parandalues nuk pranoi kurrfarë përgjigje në lidhje me rekomandimet e dhëna nga 
kryeshefi i SP “Aerodrom” edhe përskaj Urgjencave të dorëzuara.

Megjithatë, Mekanizmi kombëtarë parandalues shpreh brengosjen serioze për shkak 
të faktit se këta persona kanë qenë të ndaluar në hapësirën e dedikuar për inspektorët 8 
orë, në një hapësirë e cila nuk guxon që të shfrytëzohet për ndalime afatgjate. Saktë për 
shkak të faktit se SP “Aerodrom” nuk disponon me hapësirën për ndalime, këta persona 
dhe të gjithë personat të cilët me Aktvendimin për ndalim duhet të ndalohen më gjatë 
se 6 orë, duhet të transferohen në SP “Kisella Voda” ose në SP “Gazi Babë” si stacione të 
policisë të cilët posedojnë hapësira përkatëse për ndalime.



AVOKATI I POPULLIT-
MEKANIZMI KOMBËTARË PARANDALUES

29www. ombudsman.mk

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Ministria për punë të brendshme 
të siguroj punësimin e kuadrove 
plotësuese në SP KP “Aerodrom”, në 
pajtim me aktin për sistematizim 
dhe organizim të vendeve të punës.

ОNga ana e SPB Shkup do të shqyrtohet mundë-
sia për plotësimin e vendeve të punës në pajtim 
me aktin për sistematizim me nëpunës të policisë 
nga stacionet tjera të policisë me qëllim të realizi-
mit të rekomandimit të dhënë.

Të sigurohet ose adaptohet një 
hapësirë e posaçme për marrjen në 
pyetje të personave të arrestuar dhe 
të personave të privuar nga liria 
ose të personave të ndaluar, si dhe 
hapësira e posaçme për realizimin 
e bisedimeve me personat e moshës 
së mitur.

Në propozim llogarinë buxhetore për vitin 2018 
do të parashikohen mjete financiare për renovim 
të hapësirave për ndalesë, si dhe adaptimi i hapë-
sirave të posaçme për bisedime dhe marrjen në 
pyetje të personave të arrestuar dhe të personave 
të privuar nga liria ose të personave të ndaluar, 
si dhe hapësira për realizimin e bisedimeve me 
personat e moshës së mitur.

Të zmadhohet numri i automjeteve 
zyrtare në stacionin e policisë 
“Aerodrom”.

Në propozim llogarinë buxhetore për vitin 2018 
janë të parapara mjetet për furnizim të autom-
jeteve zyrtare për nevojat e SP KP “Aerodrom”.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Aerodrom”

Rekomandime Përgjigjet në lidhje me re-
komandimet e dhëna

Në hyrje të SP “Aerodrom” të ndërtohet platforma e 
pjerët për qasjen e personave me pengesa të caktuara 
fizike

Nga stacioni i policisë “Aero-
drom”, deri në çastin e përpilimit 
të Raportit vjetor nuk u pranua 
kurrfarë përgjigje në lidhje me 
rekomandimet e dhëna edhe 
përskaj urgjencës së dhënë nga 
ana e Avokatit të popullit – 
Mekanizmit kombëtarë paran-
dalues.

Stacioni i policisë “Aerodrom” urgjentisht të ndër-
presë praktikën e ndalimit të personave në hapësirat 
e stacionit të policisë;
Të adaptohen tualetet e posaçme për personat e ar-
restuar dhe për personat e privuar nga liria, të cilat 
do të rregullohen në pajtim me parimet e sigurisë 
për mbrojtjen e kësaj kategorie të personave;

Tabela nr.1

Tabela nr.2
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STACIONI I POLICISË ME KOMPETEN-
CA TË PËRGJITHSHME “DRAÇEVË”

Më 23.03.2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi vizitën e rregullt të pa 
paralajmëruar në Stacionin e policisë “Draçevë”.

Stacioni i policisë “Draçevë” për nga përbërja organizative është në përbërjen e Sek-
torit për punë të brendshme – Shkup, kurse kompetencat vendore të këtij stacioni për re-
alizimin e punëve policore e përfshijnë territorin e vendbanimeve Zelenikovë, Studeniçan, 
fsh. Draçevë dhe vendbanimi Draçevë.

Stacioni i policisë “Draçevë” është i akomoduar në një barakë të vjetër dhe të skad-
uar, e cila në të kaluarën është shfrytëzuar 
si ambulancë dhe e njëjta gjendet në vend-
banimin “Draçevë”, komuna e Kisella Vodës.

Nga bisedimet e realizuara me kryeshe-
fin e stacionit të policisë, u fitua informacio-
ni se po realizohen trajnime të rregullta dhe 
të vazhdueshme për të punësuarit edhe atë 
në përmbajtje të ndryshme tematike. 

Në hyrjen e stacionit të poli-
cisë, është ndërtuar platforma e 
pjerët për qasje dhe me këtë u 
mundësohet qasje e lehtësuar deri 
te të gjitha hapësirat zyrtare për të 
gjithë personat me pengesa të cak-
tuara fizike.

2.2
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2.2.1. Kushtet materiale 

Hapësirat për marrjen në pyetje dhe për realizimin  e bisedave me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e moshës së mitur

Hapësirat për ndalime

Duke pasur parasysh faktin se në 
stacionin e policisë nuk ekziston ndonjë 
hapësirë e posaçme dhe e adaptuar për 
realizimin e bisedimeve, kurse bisedimet 
me personat e arrestuar dhe me per-
sonat e privuar na liria, më shpesh real-
izohen në hapësirat zyrtare të dedikuara 
për inspektorët, ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues realizoi kontrollimet 
edhe në këto hapësira dhe konstatoi se 
në të njëjtat nuk janë të theksuara të 
drejtat e këtyre personave.

Saktë, mungesa e hapësirës së 
posaçme për realizimin e bisedimeve me 
personat e moshës së mitur, imponon 
që në SP “Draçevë”, bisedimet me per-
sonat e moshës së mitur të realizohen 
në hapësirën e inspektorit për delikue-
ncë të të miturve, në praninë e prindit të 
fëmijës dhe personit profesional – pu-
nonjësit social.

Gjatë kontrollimit të realizuar në 
këto hapësira, ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues hasi në shenja dhe 
indikatorë të cilët sajojnë konkludimin 
se në këto hapësira është e mundur 
që të realizohen ndalesat e personave 
(njëri prej krevateve ishte i furnizuar 
me mbulesë përkatëse). Vetë fakti se 
këto hapësira nuk janë të bllokuara 
ose të ri destinuara për ndonjë qëllim 
tjetër, udhëzon që të sajohet konklu-
dimi i ekzistimit të mundësisë, për-
katësisht rrezikut që të njëjtit të jenë 

Stacioni i policisë me kompetenca 
të përgjithshme “Draçevë” nuk dispon-
on me hapësirë të posaçme për realizi-
min e bisedave dhe për marrjen në py-
etje të personave të privuar nga liria, 
personave të ndaluar dhe të arrestuar.

Në suaza të Stacionit të policisë 
“Draçevë” nuk ekziston asnjë hapësirë 
e posaçme për realizimin e bisedimeve 
me personat e moshës së mitur, në pa-
jtim me dispozitat e Ligjit për drejtësi të 
fëmijëve.

Mekanizmi kombëtarë paranda-
lues, konstaton se objekti në të cilin 
është i vendosur stacioni i policisë është 
shumë i vjetër dhe i skaduar. Në korri-
doret dhe në hapësirat zyrtare u vërejt 
prania e lagështisë, derdhjet e llaçit 
nga muret si dhe dëmtimet e konstruk-
sionit të çatisë.

Stacioni i policisë “Draçevë” dis-
ponon me dy hapësira të dedikuara për 
ndalime individuale, të cilat për shkak 
të mos përmbushjes së normave dhe të 
standardeve të përgjithshme të para-
para për ndalimin e personave, nga 
data 20.09.2012 nuk shfrytëzohen për 
ndalimin e personave, për këtë edhe 
deri te Avokati i popullit – Mekanizmi 
kombëtarë parandalues u dorëzua in-
formacioni me nr. 28-4624/2 i datës 
20.09.2012, nga ana e SPB – Shkup.
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Nyja sanitare

Në tualetin gjenden pasqyra dhe dri-
tare të vogle, gjë që lë mundësinë e vetë 
lëndimit të personave të privuar nga liria 
në këtë stacion të policisë, për këtë arsye 
edhe Mekanizmi kombëtarë parandalues 
rekomandon që të ndërtohen tualete të 
posaçme për personat zyrtarë dhe për 
personat e arrestuar, përkatësisht për per-
sonat e privuar nga liria.

2.2.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Afishet, e përkthyera në më shumë gjuhë e që kanë të bëjnë me të drejtat e person-
ave të arrestuar dhe të personave të privuar nga liria gjenden edhe në zyrën e drejtuesit 
të ndërrimeve, ku më shpesh realizohen bisedimet fillestare me këta persona.

Në këtë kuptim, Mekanizmi kombëtarë 
parandalues rekomandon që posterët me udhë-
zimet për të drejtat e personave të lartpërmendur 
të theksohen në vende të dukshme në të gjitha 
hapësirat në të cilat realizohen bisedimet me per-
sonat e ftuar, personat e arrestuar ose me per-
sonat e privuar nga liria.

Në stacionin e policisë “Draçevë” fare nuk 
realizohet monitorimi audio – vizual në brendinë 
ose në pjesët e jashtme të objektit (në oborrin e 
stacionit), gjithashtu ky stacion i policisë nuk dis-
ponon me mjete për mbikëqyrje audio – vizuale 

në hapësirat e dedikuara për marrjen në pyetje të personave.
Me qëllim të parandalimit të torturës ose të veprimeve tjera jo përkatëse 

me personat e arrestuar ose me personat e privuar nga liria gjatë kohës së mar-
rjes në pyetje, Mekanizmi kombëtarë parandalues rekomandon që hapësirat në 
të cilat realizohet marrja në pyetje e këtyre personave të furnizohen me mjetet 
përkatëse për mbikëqyrje audio – vizuale.

Në suaza të stacionit të policisë 
ekziston një tualet (për meshkuj dhe 
për femra), i cili në të njëjtën kohë 
shfrytëzohet edhe nga personat zyr-
tarë edhe nga personat e arrestuar, 
përkatësisht nga personat e privuar 
nga liria. Tualetet gjenden në një 
gjendje tejet të keqe materiale dhe 
nga të njëjtit përhapet një erë e pa-
durueshme e urinës dhe e fekaleve. 

Ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues nuk vëre-
jti se janë theksuar udhëzimet 
për të drejtat e personave të 
arrestuar dhe për personat e 
privuar nga liria, në hapësirat 
në të cilat realizohen bised-
imet me këta persona nga 
ana e inspektorëve.

shfrytëzuar ose që edhe më tej të mund të shfrytëzohen për ndalime.
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2.2.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

2.2.4. Rekomandimet dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Nga kontrollimi i realizuar në regjistrat e theksuar, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues konstatoi se të njëjtit drejtohen në mënyrë kronologjike dhe se fare nuk 
shfrytëzohet korrektori, gjithashtu me përjashtime të vogla evidentohet lidhshmëria nu-
merike e Regjistrit për ngjarjet ditore krahas me regjistrat e tjerë. 

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues gjatë kontrollimit të njërës nga dosjet, 
që drejtohen për personat e ndaluar, gjithashtu vërejti një informacion zyrtarë në të cilin 
theksohet përdorimi i mjeteve të detyrimit, dhe për këtë rast në mënyrë përkatëse është 
përpiluar dosja e veçantë në të cilën është përfshirë edhe vlerësimi i qëndrueshmërisë, 
arsyeshmërisë dhe rregullsisë së përdorimit të mjetit për detyrim, por prapëseprapë në 
Regjistrin për përdorimin e mjeteve të detyrimit, ky rast dhe faktet e tilla fare nuk ishin të 
regjistruara dhe të dokumentuara.

Nëse merret parasysh fakti se këto janë evidenca zyrtare në të cilat të dhënat dhe in-
formacionet duhet në mënyrë të përpiktë ta reflektojnë gjendjen faktike, Mekanizmi kom-
bëtarë parandalues shpreh brengosjen serioze për mënyrën në të cilën drejtohen të njëjtit 
dhe rekomandon që në të ardhmen të mbahet llogari më e madhe gjatë dokumentimit 
të ngjarjeve në regjistrat zyrtarë, të cilët duhet të përputhen dhe të jenë në harmoni me 
gjendjen faktike dhe me të dhënat e përfshira në dosjet e veçanta të lëndëve përkatëse.

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues në lidhje me gjendjet e kon-
statuara nga kjo vizitë përpiloi Raportin e posaçëm me rekomandimet konkrete, të cilin e 
dorëzoi deri te Ministria për punë të brendshme dhe deri te kryeshefi i Stacionit të policisë 
“Draçevë”. 

Në këtë kuptim, këto janë një pjesë e rekomandimeve të dorëzuara dhe të përgjigje-
ve të pranuara nga Ministria për punë të brendshme dhe nga kryeshefi i SP “Draçevë”.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Draçevë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të vulosen hapësirat për ndalesa për të 
cilat është miratuar vendimi që të mos 
shfrytëzohen për këtë qëllim dhe të 
njëjtat të ri përcaktohen në hapësira të 
magazinës ose për ndonjë qëllim tjetër.

Hapësirat për ndalime janë tërësisht të ri 
përcaktuara dhe të njëjtat shfrytëzohen 
nga ana e udhëheqësit për mjetet teknike 
materiale ku janë të akomoduara evidencat 
e ndryshme nga vitet e mëparshme.

Në të gjitha hapësirat në të cilat zhvil-
lohen bisedimet me personat e arrestuar 
ose me personat e privuar nga liria, të 
theksohen udhëzimet përkatëse për të 
drejtat e tyre në më shumë gjuhë.

Në të gjitha zyrat në vende të dukshme janë 
të theksuara të drejtat, përkatësisht në muret 
e hapësirave të SP KP “Kisella Voda”, SP 
“Aerodrom” dhe në SP “Draçevë” si dhe në 
hapësirën e cila është në formim e sipër për 
bisedimet me personat.

Tabela nr.4

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me re-
komandimet e dhëna

Të dislokohet SP “Draçevë” në një ndërtesë të 
ndërtimit të fortë, dhe me këtë të përmirësohen 
kushtet e punës për të punësuarit si dhe kushtet 
për akomodim të personave të privuar nga liria, 
ose në një afat të shkurtër kohorë të ndërmerren 
aktivitete konkrete lidhur me rikonstruksionin e 
kompletuar të kapaciteteve ekzistuese;

Byroja për siguri publike ka 
përpiluar Planin e veprimit për 
realizimin e strategjisë së theksuar, 
në të njëjtin si çështje prioritare 
është paraparë ndërtimi i ndërtesës 
së re për SP KP “Draçevë” deri në 
vitin 2020.

Të funksionalizohet një hapësirë e posaçme për 
realizimin e bisedave me personat e arrestuar 
dhe me personat e privuar nga liria, si dhe një 
hapësirë e posaçme për marrjen në pyetje dhe 
për bisedime me personat e moshës së mitur, në 
pajtim me Ligjin për drejtësi të fëmijëve.

Në lidhje me këtë rekoman-
dim konkret, nuk është pranuar 
përgjigje nga Ministria për punë të 
brendshme.

Tabela nr.3
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Draçevë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të adaptohen tualete të posaçme për 
personat e arrestuar dhe për personat e 
privuar nga liria, të cilat do të rregullo-
hen në pajtim me parimet e sigurisë për 
mbrojtjen e kësaj kategorie të personave.

Disa herë janë dorëzuar kërkesat dhe infor-
matat problematike deri në SHPB Shkup, 
në lidhje me gjendjen e tualeteve, dhe në 
përgjithësi për gjendjet e përgjithshme në 
objektin e SP KP “Draçevë” për renovimin 
e tyre.

STACIONI I POLICISË ME KOMPETEN-
CA TË PËRGJITHSHME “KUMANOVË”

Më datën 29.03.2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi vizitë të rregullt 
dhe të pa paralajmëruar në stacionin e poli-
cisë “Kumanovë”.

Stacioni i policisë “Kumanovë” është sta-
cioni më i madh i policisë, në përbërjen e të 
cilit bëjnë pjesë edhe Zyra policore në Nagoriç 
të Vjetër dhe Seksioni policor në Mateç, kurse 
kompetenca e saj vendore për realizimin e pu-
nëve policore e përfshin territorin e komunave të 
Kumanovës, Likovës dhe të Nagoriçit.

2.3

Në hyrjen e Stacionit të 
policisë është ndërtuar plat-
forma e pjerët për qasje me 
të cilin u mundësohet qasje 
e lehtësuar deri te hapësirat 
zyrtare edhe personave me 
pengesa të caktuara fizike.
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2.3.1. Kushtet materiale

Hapësirat për marrjen në pyetje dhe për realizimin e bisedave me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e moshës së mitur

Nga bisedimi me udhëheqësin e ndërrimit dhe me inspektorin për delikuencë të per-
sonave të mitur, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues u njoftua se nuk realizohen 
ndalime të personave të moshës së mitur 
në hapësirat për ndalime, por vetëm në 
raste të rralla kur shfaqet nevoja e ndalim-
it, personat e moshës së mitur akomodo-
hen në njërën prej hapësirave të dedikuara 
për mbledhje, e cila gjendet në afërsi të 
drejtpërdrejtë me hapësirën e udhëheqësit 
të ndërrimit. 

Gjatë çdo arresti, përkatësisht privimi 
nga liria ose në rastet e ndalimit të person-
ave të moshës së mitur, menjëherë njofto-
hen dhe thirren prindërit e tyre dhe siguro-
het mbrojtja juridike. Në këtë kuptim, nga 
biseda e realizuar me personat zyrtarë, 
Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues 
konstaton se autoritetet policore ballafaqo-
hen me probleme gjatë sigurimit të për-
faqësuesve nga Qendra për punë sociale, 
kur shfaqet kjo nevojë.

Mekanizmi kombëtarë paran-
dalues, konstaton se stacioni i poli-
cisë “Kumanovë” nuk disponon me 
hapësirë të posaçme për realizimin 
e bisedimeve me personat e priv-
uar nga liria, me personat e arres-
tuar dhe të ndaluar e as hapësirë të 
posaçme për bisedime me personat 
e moshës së mitur.

Mekanizmi kombëtarë paran-
dalues konstaton se në hapësirat në 
të cilat realizohet marrja në pyetje e 
personave të arrestuar, përkatësisht 
e personave të privuar nga liria dhe 
e personave të ndaluar, nuk është 
instaluar monitorimi audio/vizual.

Stacioni i policisë “Kumanovë” është i akomoduar në vet qytetin në një ndërtesë të 
vjetër e cila është e ndërtuar në vitin 1911 dhe në të cilën në të njëjtën kohë janë të ako-
moduar edhe zyrat e Sektorit për punë të brendshme “Kumanovë”. 

Nga bisedimet me kryeshefin e stacionit të policisë, u fituan informacione se po real-
izohen trajnime të rregullta dhe të vazhdueshme për të punësuarit edhe atë me përmba-
jtje të ndryshme tematike. 
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Hapësirat për ndalime

Hapësirat gjenden në pjesën e 
majtë të katit përdhes të stacionit të 
policisë, kurse nga hapësirat tjera 
zyrtare të njëjtat janë të ndara me 
dyer të hekurta me grila, deri te të 
cilat depërtohet përmes një korridori 
të pa ndriçuar.

Përkatësisht, standardet e për-
caktuara parashohin që hapësirat e 
policisë të cilat shfrytëzohen për një 
person për qëndrim prej disa orëve, 
duhet të jenë me madhësi prej 7m2, 
2m distancë në mes mureve dhe 
2.5m distancë në mes dyshemesë 
dhe tavanit.1

1 Standardet e Komitetit të Evropës për parandalimin e torturës: Pjesë nga Raporti i dytë i përgjithshëm 
(SRT/inf (92) 3):43)

Stacioni i policisë “Kumanovë” dis-
ponon me 5 hapësira për ndalesa, të cilat 
shfrytëzohen për akomodim kolektiv të 
personave të ndaluar, ashtu që në dy prej 
këtyre hapësirave gjenden me nga tre kre-
vate, kurse në tre hapësirat tjera hasen 
me nga dy krevate.

Në hapësirat për ndalime në të cilat 
janë të vendosura me nga tre krevate u 
mat një sipërfaqe prej 10.26m2, kurse në 
hapësirat me nga dy krevate u mat hapë-
sira prej 6.7m2, gjë që çon drejt faktit se 
këto hapësira nuk i përmbushin standar-
det e parapara ndërkombëtare.

Nyja sanitare

Në suaza të stacionit të policisë “Kumanovë” hasen tualete të veçanta për personat e 
ndaluar në SP “Kumanovë” dhe tualetet e dedikuara për personat e punësuar, përkatësisht 
për autoritetet zyrtare.

Në pjesën ku gjenden hapësirat e dedikuara për ndalesa, hasen tualete të posaçme 
të cilët shfrytëzohen enkas nga personat e ndaluar. Në çastin e vizitës nga kontrollimi i 
tualeteve, MKP konstatoi se të njëjtit janë në gjendje funksionale, me 1 çezme dhe 2 nyje 
sanitare, por prapëseprapë ato nuk janë në gjendje të rregullt, përkatësisht vërehet një 
sasi e madhe e lagështisë.

2.3.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se posterët në më shumë gjuhë lidhur 
me të drejtat e personave të arrestuar, personave të privuar nga liria dhe të personave 
të ndaluar, përveç në korridorin, në vend të dukshëm janë theksuar edhe në zyrën e ud-
hëheqësit të ndërrimit si dhe në korridorin e katit të epërm ku janë të vendosura hapësirat 
tjera zyrtare.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstatoi se qytetarët mund të parashtrojnë par-
ashtresat dhe ankesat e tyre kundër veprimeve të autoriteteve policore drejtpërdrejtë në 
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2.3.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Konstatimi i përgjithshëm i Ekipit të Mekanizmit kombëtarë parandalues është se 
regjistrat plotësohen në mënyrë të rregullt dhe të lexueshme dhe se në librat haset një 
rrjedhojë logjike e përcjelljes së ngjarjeve, pa shlyerje të cilësdo nga rubrikat. Ajo që u 
konstatua si praktikë pozitive, është fakti se në këtë stacion të policisë udhëhiqet edhe 
përmbledhja e ngjarjeve në nivel mujorë, gjë që mundëson një kontrollim më të mirë për 
nga aspekti i ngjarjeve të evidentuara.

Nga kontrollimi i realizuar në Evidencën për përdorimin e mjeteve të detyrimit, është 
konstatuar se gjatë vitit 2017, deri në ditën e vizitës janë evidentuar gjithsej 8 raste të 
përdorimit të mjetit të detyrimit nga ana e nëpunësit të policisë.

Në këtë evidencë, që ka një rëndësi të madhe për detektim të rreziqeve eventuale 
nga manifestimi i torturës dhe veprimeve ose dënimeve tjera jo njerëzore, mund të kon-
statohet se në të gjitha rastet nga ana e autoriteteve policore janë përdorur mjetet për 
prangosje dhe se në të gjitha rastet përdorimi i këtyre mjeteve ka qenë i vlerësuar si i 
arsyeshëm nga ana e kryeshefit të stacionit të policisë. 

2.3.4. Rekomandimet dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues në lidhje me gjendjet e kon-
statuara nga vizita e realizuar, përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konkrete, të 
cilat i dorëzoi deri te Ministria për punë të brendshme si dhe deri te komandanti i stacionit 
të policisë “Kumanovë”.

Në këtë kuptim, këto janë një pjesë e rekomandimeve të dorëzuara dhe të përgjigjeve 
të dhëna nga ana e Ministrisë për punë të brendshme dhe nga kryeshefi i SP “Kumanovë”.

Sektorin për punë të brendshme, përmes kutive të veçantë për këtë qëllim, të vendosur 
në hyrjen e stacionit të policisë.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, gjithashtu u njoftua se stacioni i policisë 
nuk disponon me buxhet të posaçëm për sigurimin e ushqimit për personat e arrestuar, 
përkatësisht për personat e privuar nga liria dhe për personat e ndaluar, edhe pse në pa-
jtim me Procedurat standarde operative për veprim me personat e ndaluar është paraparë 
se çdo personi të ndaluar më gjatë se 6 orë, i takon një porcion ushqimi.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të furnizohen hapësirat në të cilat 
realizohet marrja në pyetje e perso-
nave të privuar nga liria ose e perso-
nave të arrestuar dhe të ndaluar me 
mbikëqyrje audio ose me mbikëqyrje 
vizuale;

Në Planin për furnizime publike për vitin 
2018 të MPB-së janë të parapara furnizime 
për këtë qëllim (adaptimi dhe përshtatja e 
hapësirave për marrjen në pyetje të personave 
të privuar nga liria dhe të personave të nda-
luar në Stacionet e policisë).

Të adaptohet një hapësirë e posaçme 
për marrjen në pyetje të personave të 
moshës së mitur, në pajtim me Ligjin 
për drejtësi të fëmijëve.

Ministria për punë të brendshme në buxhetin 
e vitit të kaluar, për mirëmbajtjen e objekteve 
nuk dispononte me mjetet financiare për 
rikonstruksion dhe sanacion të hapësirave për 
arrestime dhe për ndalesë në suaza të stacion-
eve të policisë.

Tabela nr.5

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Kumanovë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Hapësirat për ndalesa me sipërfaqe prej 
10.26m2, të mos shfrytëzohen për ndalimin 
e më shumë se dy personave në të njëjtën 
kohë, kurse hapësirat me sipërfaqe prej 
6.7m2 të ri përcaktohen për ndalesa indi-
viduale të këtyre personave;

Hapësirat për ndalesa janë me sipërfaqe 
prej 10.26m2. Në të njëjtat nuk ndalohen  
më shumë se dy persona, kurse në hapë-
sirat me sipërfaqe prej 6.7m2 ndalohet 
nga një person dhe po veprohet në pajtim 
me rekomandimet e dhëna

Të drejtohet evidentimi preciz dhe i deta-
juar i orës dhe i kohëzgjatjes së bisedimeve 
të realizuara me personat e ndaluar, në 
procesverbalin për ndalesat.

Në procesverbalin për ndalesat drejtohet 
evidentimi preciz dhe i detajuar i orës dhe 
i kohëzgjatjes së bisedave të realizuara 
dhe po veprohet në pajtim me rekoman-
dimin e dhënë.

Tabela nr.6
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STACIONI I POLICISË ME KOM-
PETENCA TË PËRGJITHSHME 

“MAKEDONSKI BROD”

Më datën 11.04.2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi vizitën e rregullt 
dhe të pa paralajmëruar në stacionin e policisë “Makedonski Brod”.

Stacioni i policisë “Makedonski Brod” 
është stacion i policisë me kompetenca të 
përgjithshme pranë Sektorit për punë të 
brendshme – Manastir, me zyrën e policisë 
në fshatin Samokov. Kompetenca vendore 
për realizimin e aktiviteteve punuese poli-
core e përfshin territorin e komunave të 
Makedonski Brodit dhe të Pllasnicës.

Stacioni i policisë “Makedonski Brod” 
është i akomoduar në një ndërtesë të ndër-
timit të fortë, që posedon hapësira të pod-
rumit, katin përdhes dhe një kat më sipër. 
Ndërtesa është e ndarë në dy pjesë edhe atë: në pjesën e djathtë ose të a.q “pjesa e 
vjetër” dhe në pjesën e majtë, e a.q. “pjesa e re”.

Nga bisedimet e realizuara me kryeshefin e stacionit të policisë u fitua informacioni se 
atje realizohen trajnimet e rregullta dhe të vazhdueshme për të punësuarit edhe atë me 
përmbajtje të ndryshme tematike. 

2.4

Në hyrjen kryesore të SP 
“Makedonski Brod” nuk është 
siguruar qasja për personat me 
pengesa të caktuara fizike por kjo 
platformë e pjerët për qasje është 
vendosur në pjesën e pasme të këtij 
stacioni, prej nga njësoj ekziston 
qasje deri te të gjitha hapësirat e 
brendshme të këtij stacioni policor.
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2.4.1. Kushtet materiale

Hapësirat për marrje në pyetje dhe për realizimin e bisedave me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e moshës së mitur

Në këtë stacion të policisë nuk është i emëruar inspektor i posaçëm për delikuenca të 
personave të moshës së mitur, kurse bisedimet me personat e moshës së mitur realizohen 

nga ana e inspektorëve për kriminal-
itet të përgjithshëm të cilët më pas 
kanë kaluar trajnimet për veprim me 
personat e moshës së mitur.

Mekanizmi kombëtarë paran-
dalues u informua se bisedimet me 
personat e moshës së mitur më 
shpesh realizohen në hapësirat e 
Qendrës për punë sociale ose në 
ndonjë shkollë lokale në Makedonski 
Brod, dhe në raste të jashtëzakon-
shme këto bisedime realizohen edhe 
në suaza të stacionit të policisë, në 
hapësirat e inspektorëve.

Mekanizmi kombëtarë parandalues 
konstaton se stacioni i policisë “Makedon-
ski Brod” nuk disponon me hapësirë të 
posaçme për realizimin e bisedimeve me 
personat e privuar nga liria, me personat 
e arrestuar dhe me personat e ndaluar.

Mekanizmi kombëtarë parandalues 
konstaton se stacioni i policisë “Makedon-
ski Brod” nuk disponon me hapësirë të 
posaçme për realizimin e bisedimeve me 
personat e moshës së mitur, e as që pose-
don hapësirë të posaçme për ndalimin e 
personave të moshës së mitur.

Hapësirat për ndalesa

Përkatësisht, prej gjithsej katër hapësirave, qëllimi primarë i të cilave ka qenë i dedi-
kuar për ndalimin e personave, autoritetet zyrtare na njoftuan se vetëm njëra prej kë-
tyre hapësirave shfrytëzohet për ndalimin e personave, njëra prej hapësirave që posedon 
dy krevate nuk shfrytëzohet për shkak të mos përmbushjes së standardeve minimale të 
parapara për ndalime, kurse dy hapësirat tjera janë të ri përcaktuara, njëra për ruajtjen e 
gjësendeve të konfiskuara, kurse tjetra për deponim të materialeve të arkivit.

Nga matjet e realizuara të hapësirës, Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se 
nuk janë të përmbushura standardet minimale të parapara ndërkombëtare për nga aspekti 
i sipërfaqes në metra katrorë, mungon sistemi i ngrohjes, kurse në muret u hasën edhe 
gjurmët e lagështisë. Në hapësirën e dedikuar për ndalime mungon instalimi i sistemit 
për thirrje ose për komunikim me zyrtarin për pranime ose me drejtuesin e ndërrimit, 
gjithashtu mungojnë edhe kamerat për video mbikëqyrje.

Hapësira e dytë në të cilën kishte dy krevate është e pozicionuar në afërsi të drejt-
përdrejtë të hapësirës për ndalime, nga ana e djathtë e saj dhe sipas informacioneve të 
autoriteteve zyrtare, kjo hapësirë nuk shfrytëzohet për ndalimin e personave për shkakun 
se ajo nuk i përmbush kushtet e nevojshme. 
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Nyja sanitare

Në suaza të stacionit të policisë “Makedonski Brod” hasen tualete të posaçme për per-
sonat e ndaluar dhe për autoritetet zyrtare. Tualeti i përcaktuar për shfrytëzim nga ana e 
personave të punësuar, personave zyrtarë gjendet në katin përdhes të stacionit të policisë, 
kurse tualeti i përcaktuar enkas për shfrytëzim nga ana e personave të ndaluar gjendet në 
pjesën e bodrumit, në afërsi të hapësirave të dedikuara për ndalesë të personave.

Dera e tualetit të dedikuar për personat e ndaluar është e shkurtuar me qëllim që të 
siguroj kontrollimin dhe në të njëjtën kohë edhe privatësinë e personit të ndaluar.

2.4.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Mekanizmi kombëtarë parandalues, konstaton se posterët në më shumë gjuhë në 
lidhje me të drejtat e personave të arrestuar, personave të privuar nga liria dhe të person-
ave të ndaluar, përveç në zyrën e drejtuesit të ndërrimit, janë të vendosura edhe në zyrën 
e ndihmës kryeshefit të SPP dhe për parandalime, ku gjithashtu zhvillohen bisedimet me 
këta persona, si dhe në më shumë vende të dukshme në korridoret e stacionit. 

Prapëseprapë, udhëzimet në lidhje me të drejtat e personave të arrestuar, personave 
të privuar nga liria dhe të personave të ndaluar, nuk u vërejtën në zyrat e inspektorëve, 

Hapësirat për ndalesa gjenden në 
pjesën e podrumit të stacionit të policisë, 
dhe sipas informacioneve të fituara nga 
autoritetet zyrtare, vetëm njëra prej këtyre 
hapësirave shfrytëzohet për ndalime indi-
viduale të personave.

Në të njëjtën kohë, Ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues shpreh brengosje 
edhe për shkak të faktit se në afërsi të drejt-
përdrejtë të hapësirës që shfrytëzohet për 
ndalime, nga ana e majtë gjendet hapësira 
e cila është e ri përcaktuar si magazinë për 
ruajtjen e gjësendeve të konfiskuara, në të 
cilën në çastin e vizitës u hasën gjësende të 
ndryshme të rrezikshme: sëpata, lopata, 
shatë dhe etj., të cilat mund të shfrytëzo-
hen për frikësim eventual të personave të 
ndaluar.

Megjithatë, duke pasur para-
sysh faktin se në këtë hapësirë në 
krevatet kishte mbulesa përkatëse 
dhe ishin të theksuara udhëzimet 
për të drejtat e personave të nda-
luar në murin e pjesës së brend-
shme, kurse në derën e hyrjes nga 
ana e jashtme ishte e vendosur lista 
për evidentimin e kohës së kontrol-
limeve të realizuara, përkatësisht 
kontrollimeve nga ana e personave 
zyrtarë, Ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues konsideron se 
është e mundur që në këtë hapë-
sirë, edhe përskaj informacioneve 
të dhëna nga autoritetet zyrtare, 
prapëseprapë të shfrytëzohet për 
ndalimin e personave.
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2.4.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Në Regjistrin për ngjarjet ditore mund të vërehet rrjedhoja kronologjike e ngjarjeve, 
gjithashtu mund të vërehet edhe lidhshmëria numerike e ngjarjeve me regjistrat tjerë. 
Libri drejtohet në mënyrë të rregullt, të gjitha rubrikat janë të plotësuara dhe nuk shfrytë-
zohet korrektori.

Ngjarjet e evidentuara në Regjistrin për personat e arrestuar, përputhen me ngjarjet 
e evidentuara në Regjistrin për ngjarjet ditore. Në këtë libër u konstatuan lëshime edhe 
atë në rubrikën në të cilën duhet të theksohet ora e njoftimit të personit të arrestuar me 
të drejtat e veta.

Marrë në përgjithësi, nga kontrollimi në regjistrat e lartpërmendur, Ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues konstaton se, në fakt evidenca drejtohet në mënyrë të lexueshme, 
të qartë dhe të rregullt. Në librat e evidencës të cilat drejtohen gjatë dy viteve të fundit, 
fare nuk shfrytëzohet korrektori, dhe se çdo gabim gjatë evidentimit shlyhet me ngjyrë 
të kuqe, prej këtu qartë mund të detektohet se kemi të bëjmë me gabim të pa qëllimtë.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues rekomandon që të harmonizo-
hen të punësuarit për nga aspekti i mënyrës së drejtimit të evidencave, në kup-
tim të evidentimit të personave të arrestuar dhe të ndaluar dhe në Regjistrin 
për personat e arrestuar dhe në Regjistrin për personat e privuar nga liria dhe 
për personat e ndaluar, për faktin se kemi të bëjmë me dy ngjarje pasuese dhe 
të njëjtat duhet të evidentohen në regjistrat përkatës.

ku shumë shpesh realizohen bisedimet me personat e dyshuar se kanë shkaktuar ndonjë 
vepër penale.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstatoi se qytetarët mund të dorëzojnë parash-
tresa dhe ankesa kundër veprimeve të autoriteteve zyrtare drejtpërdrejtë deri te Sektori 
për punë të brendshme, përmes kutisë së posaçme për këtë qëllim, të vendosur në pjesën 
hyrëse të stacionit të policisë.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, gjithashtu u njoftuar se stacioni i policisë 
nuk disponon me buxhet të posaçëm për ushqimin e personave të arrestuar, përkatësisht 
të personave të privuar nga liria dhe për personat e ndaluar, edhe pse në pajtim me Pro-
cedurat standarde operative për veprim me personat e ndaluar, është paraparë se çdo 
personi të ndaluar më gjatë se gjashtë orë, i takon një porcion ushqimi.
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2.4.4. Rekomandime dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues në lidhje me vizitën e lartpër-
mendur përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konkrete, të cilin e dorëzoi deri te 
Ministria për punë të brendshme si dhe deri te kryeshefi i stacionit të policisë “Makedonski 
Brod”.

Në veçanti është për të përshëndetur përgjigjen të cilën e pranoi Avokati i popul-
lit – Mekanizmi kombëtarë parandalues nga kryeshefi i stacionit të policisë “Makedonski 
Brod”, për të cilën është evidente qasja serioze dhe shërben si shembull për një përgjigje 
gjithëpërfshirëse dhe cilësore në lidhje me rekomandimet e dhëna në raportin e dorëzuar 
nga Mekanizmi kombëtarë parandalues.

Në këtë kuptim, këto janë një pjesë e rekomandimeve të dorëzuara dhe përgjigjeve të 
pranuara nga Ministria për punë të brendshme dhe nga kryeshefi i SP “Makedonski Brod”.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të adaptohet dhe në mënyrë adekuate 
të përshtatet hapësira e posaçme për 
marrjen në pyetje të personave të 
privuar nga lirua dhe të personave 
të ndaluar në suaza të stacionit të 
policisë;

Në mjetet buxhetore të planifikuara për 
mirëmbajtjen e objekteve gjatë vitit 2017, nuk 
janë paraparë mjete financiare për rikonstruk-
sion dhe sanacion të hapësirave për arres-
tim dhe ndalim të personave në stacionet e 
policisë;

Të sigurohen mjetet për funksionali-
zim të hapësirës për ndalime, e cila do 
të përmbush standardet minimale të 
parapara ndërkombëtare për ndalimin 
e personave.

Gjatë përpilimit të buxhetit për vitin 2018, 
Ministria për punë të brendshme do të ndajë 
mjete financiare për sanim të hapësirave 
për arrestim dhe ndalim të personave në SP 
“Makedonski Brod”.

Tabela nr.7
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Makedonski Brod”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të realizohet evidentimi më azhur dhe 
i harmonizuar i  informacioneve dhe 
ngjarjeve në regjistrat dhe në dosjet e 
veçanta në pajtim me Rregulloren për 
përmbajtjen dhe mënyrën e drejtimit 
të evidencave policore dhe formës dhe 
përmbajtjes së formularit të evidencave 
të policisë;

Në takimin e punës u njoftuan të gjithë 
nëpunësit e policisë të cilët i realizojnë 
detyrat e punës në shërbimin kujdestar, që 
të manifestojnë qasje tejet serioze në drejtim 
të azhurnimit të evidencave punuese dhe 
operative, kurse udhëheqësit e ndërrimit në 
mënyrë të vazhduar të kryejnë kontrollimin e 
evidencave;

Magazina për ruajtjen e gjësendeve 
të konfiskuara të transferohet në një 
hapësirë më përkatëse, e cila nuk do të 
jetë në afërsi ose në distancë të afërt me 
hapësirat për ndalime.

Janë dislokuar të gjitha gjësendet e kon-
fiskuara të cilat ruheshin në hapësirën e 
cila gjendet në afërsi të drejtpërdrejtë me 
hapësirën e dedikuar për ndalimin e perso-
nave, me përjashtim të sendeve që paraqesin 
materiale zyrtare në formë të letrës dhe nuk 
paraqesin kurrfarë rreziku për personat e 
ndaluar.

Tabela nr.8
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STACIONI I POLICISË PËR 
MBIKËQYRJE KUFITARE “SOPOT”

Më datën 05.05.2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi vizitën e rregullt 
dhe të pa paralajmëruar në stacionin e policisë për mbikëqyrje kufitare “Sopot”.

Stacioni i policisë për mbikëqyrje kufitare “Sopot” është në përbërje të Qendrës rajon-
ale për punët kufitare – Veri dhe ka kompetencat që të kryej mbikëqyrjen kufitare, gjë që 
në pajtim me Ligjin për kontrollim kufitar nënkupton „нmbikëqyrjen e kufirit shtetërorë në 
mes vendkalimeve kufitare dhe mbikëqyrjen e vendkalimeve kufitare jashtë orarit të për-
caktuar të punës, me qëllim të pengimit të anashkalimit, përkatësisht evitimit të kontrol-
limeve kufitare”. Realizimi i mbikëqyrjes kufitare, gjithashtu ka për qëllim “parandalimin 
e kalimit ilegal të kufirit shtetërorë, pengimin e krimit tej kufitarë dhe marrjen e masave 

kundër personave të cilët në mënyrë ilegale e 
kanë kaluar kufirin“. Stacioni i policisë është 
vendosur në tre objekte të ndara të ndërtimit 
të fortë. Hapësirat janë relativisht të mirëm-
bajtura, por prapëseprapë është evidente se 
inventari është i vjetër dhe i skaduar.

Në pajtim me Aktvendimin për përcak-
timin e stacioneve të policisë për ndalimin e 
personave, ky stacion i policisë nuk është i 
përcaktuar si stacion i policisë i cili mund të 
realizoj ndalime, për këtë shkak ky stacion 
edhe nuk disponon me hapësira të posaçme 
për ndalimin e personave.

Nga bisedimet me ndihmës kryeshefin 
e stacionit të policisë, u fitua informacioni 
se po realizohen trajnimet e rregullta dhe të 
vazhdueshme për të punësuarit edhe atë me 

2.5

Në këtë kuptim, Mekanizmi 
kombëtarë parandalues konstaton 
se numri momental i kuadrove të 
angazhuara policore është i pam-
jaftueshëm që të mund në mënyrë 
përkatëse të ballafaqohet me prob-
lemet dhe sfidat që me vete i bart 
ky lloj i krizës.

Hyrja zyrtare e stacionit të 
policisë për mbikëqyrje kufitare 
“Sopot” është në objektin qendror 
dhe e njëjta nuk posedon platformë 
të pjerët për qasje, me të cilin do tu 
mundësohej qasje e pa penguar 
për personat me pengesa të caktu-
ara fizike.
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përmbajtje më të ndryshme tematike, prej të cilave pjesa më e madhe e tyre kanë të bëjnë 
me ballafaqimin efikas dhe me luftën kundër kontrabandimit të migrantëve dhe migrimit 
ilegal.  

Ndodhitë aktuale me krizën e migrantëve/refugjatëve imponojnë nevojën për 
mbikëqyrje të vazhdueshme dhe të forcuar të vijës kufitare në mes vendkalimeve kufitare, 
në veçanti në pjesën e brezit kufitarë, përkatësisht mbikëqyrje kufitare që është nën kom-
petenca të këtij stacioni të policisë (vendbanimi i fshatit Llojan dhe rrethina).

2.5.1. Kushtet materiale

Hapësirat për marrjen në pyetje dhe për realizimin e bisedave me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e moshës së mitur

Stacioni i policisë për mbikëqyrje kufitare “Sopot” nuk posedon hapësirë të veçantë të 
adaptuar për marrje në pyetje dhe për bisedime me personat e privuar nga liria, personat 
e arrestuar ose me personat e ftuar.

 Bisedimet me këta persona më shpesh zhvillohen në hapësirat zyrtare të nëpunësve 
të policisë, si dhe në hapësirën e përcaktuar për takime dhe për realizimin e divorceve.

Stacioni i policisë për mbikëqyrje kufitare “Sopot” nuk disponon as me hapësirën e 
posaçme për realizimin e bisedimeve me personat e mitur, ashtu siç është paraparë me 
Ligjin për drejtësinë e fëmijëve.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues re-
alizoi kontrollime në hapësirën në të cilën është 
akomoduar sistemi kompjuterik (video mbikëqyr-
ja), e cili prej periudhës kah fundi i muajit korrik 
të vitit 2017 nuk është në gjendje funksionale. 
Në të njëjtën kohë u njoftuam se automjeti me 
mbikëqyrje video termale të vijës kufitare është në 
gjendje të defektit një periudhë më të gjatë ko-
hore, dhe për gjendjet e tilla është përpiluar in-
formacioni sistematik deri te Ministria për punë të 
brendshme, por se akoma në lidhje me këtë infor-
macion nuk është vepruar. 

Hapësirat për ndalime 

Në pajtim me Aktvendimin për përcaktim të stacioneve të policisë për ndalimin e per-
sonave, ky stacion i policisë nuk është i përcaktuar si stacion policorë në të cilin mund të 
realizohen ndalime, dhe për këtë arsye ky stacion nuk disponon me hapësira të posaçme 
për ndalimin e personave.

Mekanizmi kombëtarë 
parandalues shpreh brengo-
sje serioze për shkak të faktit 
se akoma nuk janë siguruar 
mjetet e nevojshme për san-
imin e video mbikëqyrjes së 
kompletuar, që ka një rëndë-
si tejet të madhe për detek-
timin e qarkullimeve ilegale 
të migracionit përgjatë ku-
firit.
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Edhe pse ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues është i njoftuar me faktin se ky 
stacion i policisë nuk posedon hapësira klasike të dedikuara për ndalimin e personave, 
prapëseprapë Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues gjatë monitorimit i 
kushton vëmendje të posaçme faktit se vallë në këto stacione të policisë për mbikëqyrje 
dhe për kontrollim kufitarë po realizohen ndalime të personave në hapësira jo përkatëse.

Nyjat sanitare

Kjo pa mëdyshje imponon nevojën për tu-
alete të posaçme për personat e privuar nga 
liria dhe për palët, tualete këto që do të rreg-
ullohen në pajtim me parimet e sigurisë për 
mbrojtjen e kësaj kategorie të personave. 

Në SP “Sopot” ekziston 
vetëm një tualet, të cilin e 
shfrytëzojnë nëpunësit zyrtarë 
dhe personat e privuar nga liria 
si dhe personat e arrestuar.

2.5.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Duke pasur parasysh faktin se numri më i madh i personave të arrestuar dhe të 
personave të privuar nga liria, janë refugjatë / migrantë nga kriza e refugjatëve, të cilët 
qarkullojnë nga Serbia drejtë Maqedonisë dhe nga Maqedonia drejtë Serbisë, Mekanizmi 
kombëtarë parandalues u informua se komunikimi me këta persona realizohet me ndi-
hmën e përkthyesit, i cili kur shfaqet nevoja për të, angazhohet nga Qendra pranuese 
transitore “Tabanoc”. Gjatë kësaj, ata theksuan se deri më tani nuk kanë pasur probleme 
gjatë komunikimit me këta persona.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se posteri në të cilin janë theksuar të 
drejtat e personave të arrestuar është në tre gjuhë, dhe se i njëjti është vendosur në kor-
ridorin dhe në një pjesë të hapësirave zyrtare pranë stacionit të policisë.

Personat e arrestuar dhe personat e privuar nga liria në stacionin e policisë, janë të 
njoftuar me të drejtën e tyre të thërrasin mbrojtësin juridik, të njoftojnë personin e tretë 
për arrestimin e tyre, përkatësisht për privimin e tyre nga liria si dhe për të drejtën që të 
kërkojnë ndihmën mjekësore.

Në rastet kur nëpunësit e policisë nga SP “Sopot” do të zbulojnë migrantë ilegal, së 
pari e njoftojnë Qendrën operative të kujdestarisë së Qendrës rajonale – Veri dhe Kryqin e 
Kuq, nëse në mesin e personave të tillë hasen persona të tillë të cilëve u nevojitet ndihma 
mjekësore. Nëse personat që shprehin dëshirë që të vazhdojnë rrugën drejtë Greqisë, 
nëpunësit e policisë përmes udhëzimit të mëtutjeshëm u asistojnë për kthimin në Greqi.

Në të kundërtën, nëpunësit e policisë e njoftojnë Qendrën e përbashkët kontaktuese 
pranë QT “Tabanoc” dhe i kthejnë personat në Republikën e Serbisë. Nëse personat janë 
zbuluar se si udhëtojnë së bashku me kontrabandistët e migrantëve, atëherë njoftohet 
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2.5.3. Gjendjet e detektuara në pjesën e brezit 
kufitarë që është nën kompetenca për 
realizimin e mbikëqyrjes kufitare të këtij 
stacioni policor

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues realizoi kontrollimin në pjesën e brezit kufi-
tarë që është nën kompetenca për realizimin e mbikëqyrjes kufitare të stacionit të policisë 
“Sopot” dhe gjatë kësaj realizoi bisedime me pjesëtarët e organizatave ndërkombëtare 
dhe të sektorit jo qeveritarë, të cilët vazhdimisht janë të pranishëm në terren, gjithashtu 
u realizuan bisedime edhe me një pjesë të popullatës lokale të vendbanimit Llojan, si dhe 
me një pjesë të migrantëve të hasur të cilët lirshëm transitonin nëpër territorin e Repub-
likës së Maqedonisë, në pjesën e brezit kufitarë me Republikën e Serbisë.

Përkatësisht, informacionet të cilat i fitoi Avokati i popullit - Mekanizmi kombëtarë 
parandalues në mënyrë të drejtpërdrejtë udhëzojnë drejtë faktit se mbyllja e kufijve re-
zultoi me zmadhimin e hovshëm të aktiviteteve të grupeve kriminele të kontrabandistëve, 
dhe të migrimit ilegal nëpër territorin e Republikës së Maqedonisë, së bashku me të gjitha 
rreziqet mbi sigurinë që me vete i bartë kjo dukuri, mbi jetën dhe sigurinë e migrantëve 
dhe të refugjatëve.

Në këtë kuptim, janë pranuar një 
numër i madh i ankesave dhe i informacion-
eve për incidentet që kanë ndodhur në të 
cilat migrantët/refugjatët që kanë tranzituar 
nëpër territorin e Republikës së Maqedon-
isë, kanë qenë lëndë e keqpërdorimeve të 
ndryshme, shantazhimeve dhe kërcënimeve 
nga ana e bandave të ndryshme kriminale 
dhe të kontrabandistëve edhe atë saktë në 
vendet që gjenden në pjesën e brezit kufi-
tarë, që është nën kompetenca për realizi-
min e mbikëqyrjes kufitare të këtij stacioni 
të policisë.

Mekanizmi kombëtarë parandalues u njoftua se ka pasur raste kur migrantët / refug-
jatët të cilët nuk kanë qenë në gjendje që të paguajnë çmimin e transportimit të tyre nga 
ana e grupeve të kontrabandistëve, të  njëjtit kanë qenë të arrestuar nëpër shtëpi private 

Sektori për punë kufitare dhe për migrime dhe migrantët udhëzohen dhe më tutje ndalo-
hen në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj në Shkup.

Në lidhje me personat e moshës së mitur – shtetas të huaj pa përcjellje, Mekanizmi 
kombëtarë parandalues konstaton se veprohet në pajtim me Procedurat standarde opera-
tive për veprim me fëmijët pa përcjellje – shtetas të huaj, përkatësisht pas identifikimit të 
tyre, të njëjtit transferohen në QPT “Tabanoc”, ku më pas u përcaktohet kujdestari.

Këto rrethana udhëzojnë drejt 
konkludimit se ekziston koordinimi 
në mes udhëheqësve të grupeve 
kriminale dhe policisë, dhe për 
këtë arsye është e domosdoshme 
që t’i kushtohet vëmendje më e 
madhe dhe tërësisht të hulumtohet 
ekzistimi i çfarëdo lloji të lidhjeve 
në mes autoriteteve të Ministrisë 
për punë të brendshme me grupet 
e caktuara kriminale – të kontra-
bandistëve.
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dhe në objekte në afërsi të kufirit dhe se ata kanë qenë të detyruar që të ofrojnë shër-
bime seksuale, të bartin çanta përtej vijës kufitare duke mos u njoftuar për atë se çfarë 
po transportojnë, ose në rastet tjera ata janë detyruar që vetë të bëhen udhëheqës të 
migrantëve/refugjatëve dhe ti bartin të njëjtit gjatë tërë territorit të shtetit (nga Gjevgjelia 
deri në Kumanovë).

 Në veçanti brengosin informatat për atë se grupet kriminale posedojnë informacione 
të vazhdueshme për qarkullimin e policisë, duke pasur parasysh faktin se në shumë raste 
kur refugjatët/migrantët të cilët kanë qenë të arrestuar dhe të mbajtur nëpër shtëpi të 
ndryshme dhe në objektet në afërsi të kufirit, para kontrollimeve policore, ata janë trans-
feruar jashtë këtyre objekteve nëpër pyjet përreth, dhe menjëherë pas kontrollimeve të 
realizuara, sërish i kanë kthyer dhe mbajtur peng.

2.5.4. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Nga kontrollimet në evidencën e ngjarjeve ditore, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues konstatoi se kjo evidencë drejtohet në mënyrë të rregullt dhe kronologjike, 
dhe se mund të detektohet edhe lidhshmëria numerike me regjistrat tjerë.

Numri më i madh i rasteve të regjistruar në këtë evidencë ka të bëjë me përpjekjet e 
penguara për kalim ilegal të kufirit shtetërorë. Përkatësisht, vetëm gjatë muajit prill të vitit 
2017 janë të evidentuara 90 raste të tilla.

Evidenca e përpjekjeve për kalim ilegal të kufirit shtetërorë, përskaj në evidencën 
e ngjarjeve ditore, evidentohet edhe në formë elektronike në tabelat e strukturuara në 
mënyrë përkatëse për këtë qëllim. 

Nga kontrollimi i realizuar në evidencën e përdorimit të mjeteve të detyrimit dhe në 
evidencën e parashtresave të parashtruara nga ana e qytetarëve kundër nëpunësve të 
policisë dhe për masat e ndërmarra, Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se deri 
më tani nuk janë parashtruar parashtresa kundër nëpunësve të policisë nga ky stacion 
policorë, dhe se për herë të fundit mjetet e detyrimit (mjetet e prangave) janë shfrytëzuar 
në vitin 2015.

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë 
parandalues realizoi vizitën e jashtëzakon-
shme në stacionin e policisë për mbikëqyrje 
kufitare “Sopot”, me qëllim të fitimit të infor-
macioneve plotësuese në lidhje me depor-
timin e realizuar të refugjatëve/migrantëve 
në Qendrën pranuese transitore “Tabanoc” 
më datën 16.07.2017 dhe për kontrollimin e 
dokumentacionit të tërësishëm. 

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë paranda-
lues realizoi kontrollimin në evidencat e SP 

Nëse merret parasysh fakti 
i vëllimit të zmadhuar të përp-
jekjeve për kalim ilegal të kufirit 
shtetërorë, dhe me këtë edhe 
kriminaliteti tej kufitarë, mbetet 
e hapur çështja se vallë me të 
vërtetë gjatë dy viteve të fundit 
fare nuk janë shfrytëzuar mjetet e 
detyrimit, ose ndoshta, përdorimi 
i mjeteve të tilla nuk evidentohet 
fare.
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“Sopot” ku këta persona kanë qenë të transferuar, dhe më pas, në periudhën nga ora 
8:30 deri në ora 11:30, të njëjtit kanë qenë të transferuar nga SP “Sopot” deri në QPT 
“Gjevgjeli”. U realizuan edhe kontrollime në Librin e ngjarjeve ditore, Librin për evidencën 
e përdorimi të mjeteve të detyrimit, si dhe kontrollime në Librin për evidencën e personave 
të arrestuar.

Nga kontrollimi i realizuar në librat evidentuese në SP “Sopot”, Mekanizmi kombëtarë 
parandalues konstaton se 13 refugjatët e depërtuar janë evidentuar vetëm në Librin e 
ngjarjeve ditore, por jo edhe në librat për evidentim të përdorimit të mjeteve të detyrimit 
dhe në librin për evidentim të personave të arrestuar, edhe përskaj faktit se këta persona 
kanë qenë të arrestuar në stacionin e policisë dhe gjatë këtij aksioni janë shfrytëzuar 
shkopinjtë dhe prangat.

Mekanizmi kombëtarë parandalues rekomandon që të udhëhiqen në mënyrë kon-
sistente regjistrat për evidencë, për arsye se këto evidenca duhet ta reflektojnë gjendjen 
faktike, dhe jo të ofrojnë “fotografi të rreme” për veprimet dhe ngjarjet e ndodhura. 

2.5.5. Rekomandimet dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues në lidhje me gjendjet e kon-
statuara nga vizita e lartpërmendur, përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konk-
rete, të cilat i dorëzoi deri te Ministria për punë të brendshme si dhe deri te kryeshefi i 
stacionit të policisë për mbikëqyrje kufitare “Sopot”.

Në këtë kuptim, këta janë përgjigjet të cilat Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë 
parandalues i pranoi nga Ministria për punë të brendshme dhe nga kryeshefi i stacionit të 
policisë për mbikëqyrje kufitare “Sopot”.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Në stacionin e policisë për mbikëqyr-
je kufitare të punësohen kuadro 
plotësuese, në pajtim me nevojat e 
këtij stacioni të policisë me qëllim të 
funksionimit të pa penguar dhe reali-
zimit efikas të mbikëqyrjes kufitare;

Do të ndërmerren aktivitetet e nevojshme 
për mënjanimin e mangësive të përcaktu-
ara, përkatësisht do të plotësohen vendet e 
punës, në pajtim me sistematizimin ekzistues 
të Ministrisë, me qëllim të realizimit të këtij 
rekomandimi.

Tabela nr.9
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP për MK “Sopot”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Ti kushtohet vëmendje më e madhe 
dhe tërësisht të hulumtohet ekzistimi i 
çfarëdo lloji të lidhjeve eventuale në mes 
nëpunësve të policisë nga ky stacion i 
policisë me grupe të caktuara kriminale 
– të kontrabandistëve; 

Deri më tani nuk kemi pasur raste të in-
volvimit të individëve – nëpunësve të 
policisë, në lidhje me aktivitetet ilegale të 
personave të inkriminuar në veprat penale që 
kanë të bëjnë me kontrabandistët.

Në hyrje të SP “Sopot” të ndërtohet plat-
forma e pjerët për qasjen e personave 
me pengesa të caktuara fizike, dhe me 
këtë këtyre personave do tu mundëso-
het qasje e pa penguar deri te stacioni i 
policisë;

Nuk ekziston platforma e pjerët  për qasjen e 
personave me pengesa fizike.

Të evidentohen të gjitha rastet e për-
dorimit të mjeteve të detyrimit dhe të 
ofrohet vlerësimi në kohën e duhur për 
arsyeshmërinë e përdorimit të tyre.

Gjatë periudhës së kaluar, nuk kemi pasur 
raste të përdorimit të mjeteve të detyrimit. 
Pas vizitë suaj punuese kemi një rast të 
përdorimit të mjetit të detyrimit, bëhet fjalë 
për rastin e datës 16.07.2017, kur nga ana e 
nëpunësit tonë të policisë u përdorën mjetet 
e detyrimit – prangat për lidhje, ndaj dy 
personave migrantë që manifestuan sjellje 
agresive dhe të pahijshme në QPT “Tabanoc”.

Tabela nr.10

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të funksionalizohen tualetet e 
posaçme për personat e arrestuar dhe 
për personat e privuar nga liria, të 
cilat do të rregullohen në pajtim me 
parimet e sigurisë për mbrojtjen e 
kësaj kategorie të personave.

Nga ana e Ministrisë për punë të brendshme, 
do të ndërmerren të gjitha aktivitetet e nevo-
jshme, me qëllim të evitimit të mangësive të 
theksuara në rekomandimin e dhënë.
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STACIONI I POLICISË ME KOMPETEN-
CA TË PËRGJITHSHME “MANASTIR”

Më datën 19.07.2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi vizitën e rregullt 
të pa paralajmëruar në stacionin e policisë “Manastir”.

Stacioni i policisë “Manastir” është stacion policor me kompetenca të përgjithshme 
pranë Sektorit për punë të brendshme – Manastir, kurse kompetencat vendore për reali-
zimin e aktiviteteve punuese policore e përfshijnë territorin e komunave Manastir, Novaci 

dhe Mogilla.
Stacioni i policisë funksionon me 

seksionet policore në Novaci dhe në 
Velushinë dhe me rajonin patrullues në 
Mogilla, në një territor prej afro 422 km2, 
dhe me një popullatë prej rreth 75 000 
banorë.

Stacioni i policisë “Manastir” është 
i vendosur në një ndërtesë të ndërtimit 
të fortë që posedon hapësira të pod-

rumeve, katin përdhes dhe dy kate më sipër. Në këtë ndërtesë gjenden edhe zyrat e 
stacionit të policisë për sigurinë e komunikacionit rrugorë dhe zyrat e Sektorit për punë të 
brendshme.

Nga bisedimet e realizuara me komandantin e stacionit të policisë, u fitua informa-
cioni se në këtë stacion po realizohen trajnime për të punësuarit edhe atë me përmbajtje 
të ndryshme tematike, por se nevojiten trajnime më të shpeshta për nga aspekti i ndry-
shimeve të rregullativës ligjore.

2.6

Në hyrjen e stacionit policor “Ma-
nastir” ekziston platforma e pjerët për 
qasjen e personave me pengesa të 
caktuara fizike dhe me këtë këtyre per-
sonave u mundësohet qasja e pa pen-
guar deri te shërbimi i kujdestarisë dhe 
deri te hapësirat zyrtare në stacionin 
policor “Manastir”.



RAPORTI VJETOR 2017

54

2.6.1. Kushtet materiale

Hapësirat për marrjen në pyetje dhe për realizimin e bisedave me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e moshës së mitur

Kjo në masë të konsiderueshme do të kontribuojë edhe në drejtim të mbrojtjes së 
nëpunësve të policisë nga akuzat e rreme për aktet e torturës, përkatësisht të detyrimit të 
dhunshëm, maltretimeve ose formave të tjera të frikësimit dhe ushtrimit të presionit mbi 
personat e arrestuar ose mbi personat e privuar nga liria.

Stacioni i policisë nuk disponon me hapësira të posaçme për marrjen në 
pyetje dhe për bisedime, kurse bisedimet dhe marrjet në pyetje të personave të 
ftuar, personat e arrestuar, përkatësisht me personat e privuar nga liria dhe me 
personat e ndaluar, përveç në zyrën e drejtuesit të ndërrimit, realizohen edhe në 
zyrat e inspektorëve të krim policisë.

Stacioni i policisë nuk disponon me hapësirë të posaçme për ndalimet even-
tuale të personave të moshës së mitur, megjithatë nga kontrollimi i realizuar 
mbi kushtet materiale, në katin përdhes të kësaj ndërtese, u konstatua se ekzis-
ton një hapësirë për personat e moshës së mitur, në të cilën realizohen bised-
imet dhe pranimi i personave të moshës së mitur.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se në asnjërën prej hapësir-
ave në të cilat realizohen bisedimet me personat e arrestuar, përkatësisht me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e ndaluar, nuk ka të instaluar sis-
teme për monitorim audio/vizual.

Hapësirat për ndalime

Gjatë kontrollimit të realizuar në hapësirat për ndalime, Mekanizmi kombëtarë paran-
dalues konstaton se të njëjtit janë në gjendje të rregullt dhe të pastër, me mure të ngjyro-
sura dhe në secilën prej tyre kishte krevate, të furnizuara me dyshekë, mbulesa, batanije 
dhe jastëk, dhe gjithashtu përmes donacionit janë siguruar edhe tryeza me karrige, që 
janë të fiksuar për dyshemenë. 

Nga matjet e realizuara në hapësirat për 
ndalesa, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues 
konstaton se tre hapësirat i përmbushin standardet 
minimale ndërkombëtare të parapara për ndalim të 
personave, dhe se të njëjtat posedojnë sipërfaqe 
më të madhe se 6m2, dhe me këtë është përm-
bushur standardi i pretenduar minimal prej 4m2 për 
person.

Stacioni i policisë “Ma-
nastir” disponon me tre 
hapësira kolektive për ndal-
imin e personave të cilat 
gjenden në pjesën e bodru-
mit dhe në secilën prej tyre 
mund të ndalohen njëkohë-
sisht deri në dy persona.



AVOKATI I POPULLIT-
MEKANIZMI KOMBËTARË PARANDALUES

55www. ombudsman.mk

Për nga aspekti i ndriçimit ditor, në hapësirat ekziston depërtim i mjaftueshëm i 
dritës ditore, dhe gjithashtu është instaluar ndriçimi plotësues dhe funksional (artificial) 
i ndriçimit i cili shfrytëzohet sipas nevojës në orët e mbrëmjes. Në objektin nuk është in-
staluar sistemi i ngrohjes qendrore dhe sistemi i ftohjes, për këtë parashtrohet pyetja se 
si ndriçohen këto hapësira gjatë periudhave dimërore, kur temperaturat e jashtme janë 
shumë të ulëta.

Nga kontrollimi në hapësirat e dedikuara për ndalime, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues konstatoi se në këto hapësira ekziston sistemi funksional për thirrje, përmes 
të cilit personat e ndaluar mund ta alarmojnë udhëheqësin e ndërrimit në rastet kur kanë 
ndonjë nevojë ose kërkesë. Prapëseprapë, mungon video mbikëqyrja, përmes së cilës, siç 
theksojnë vet udhëheqësit e ndërrimeve do të kishin mundësinë për realizimin e lehtësuar 
të mbikëqyrjes së personave të ndaluar.

Nyja sanitare

Në suaza të stacionit të policisë “Manastiri”, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë paranda-
lues konstaton se ekzistojnë tualete të posaçme për personat e ndaluar dhe për personat 
e punësuar zyrtarë në SP “Manastir”.

Në përbërjen e objektit dhe të hapësirave për ndalimin e personave të privuar nga 
liria, ekziston nyje e posaçme sanitare e dedikuar për personat e ndaluar, që është nyje e 
vjetër dhe e pa rinovuar, dhe në të njëjtin Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues nuk 
vërejti kurrfarë mjeti për mirëmbajtjen e higjienës.

2.6.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se posterët e theksuar për të drejtat e 
personave të arrestuar, personave të privuar nga liria dhe për personat e ndaluar, janë në 
më shumë gjuhë dhe të vendosur në vend të dukshëm në më shumë lokalitete të stacionit 
të policisë. Përkatësisht, posterët e tillë janë të vendosur në vetë hyrjen e stacionit të poli-
cisë, para zyrës së kujdestarisë, si dhe në zyrën e udhëheqësit të ndërrimeve.

Përskaj posterëve me të drejtat e personave të arrestuar, personave të privuar nga 
liria dhe të personave të ndaluar, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues vërejti se 
në vend të dukshëm në më shumë hapësira është vendosur Kodi i etikës policore, si dhe 
udhëzimet për të drejtat e viktimave të veprave penale.

Nëpunësit e shërbimeve policore theksuan se janë të kënaqur nga bashkëpunimi me 
Qendrën për punë sociale me të cilët kanë një bashkëpunim të shkëlqyer, dhe në shqyrtim 
të Mekanizmit kombëtarë parandalues u ofrua lista e avokatëve kujdestarë, prej së cilës 
realizohen thirrjet e mbrojtësve juridik për personat që kërkojnë të shfrytëzojnë të drejtën 
e tyre ligjore.
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2.6.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Nga kontrollimi i realizuar në Regjistrin për ngjarjet ditore, Ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues konstaton se i njëjti drejtohet në mënyrë të rregullt, përkatësisht 
ekziston kronologjia e regjistrimit të ngjarjeve, si dhe përputhshmëria e të dhënave me 
regjistrat e tjerë.

Si praktikë pozitive, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues i thekson edhe rastet 
në të cilat gabimi gjatë evidentimit shlyhet me nënshkrim nga personi i cili e ka shkaktuar 
gabimin dhe në asnjë rast nuk shfrytëzohet korrektori, në pajtim me rekomandimet e 
dhëna nga Mekanizmi kombëtarë parandalues gjatë vizitës së mëparshme.

Prapëseprapë, nga kontrollimi i realizuar në Regjistrin e personave të arrestuar dhe 
në Regjistrin për personat e privuar nga liria dhe për personat e ndaluar, Mekanizmi kom-
bëtarë parandalues konstaton se nuk janë të plotësuara të gjitha grafat e paraparë dhe 
se mungon evidentimi i azhurnuar i të dhënave dhe i ngjarjeve në regjistrat dhe në dosjet 
e veçanta.

Në njërën prej disa dosjeve të cilat i kontrolloi Mekanizmi kombëtarë parandalues, 
bëhej fjalë për një person të ndaluar shtetas i huaj, gjatë kësaj në dosjen ishte përfshirë 
edhe deklarata / bisedimi me personin e ndaluar përmes përkthyesit të autorizuar dhe 
nënshkrimit të përkthyesit të angazhuar. Për këtë bisedë ka qenë e njoftuar edhe Ministria 
për punë të jashtme dhe ka qenë e respektuar e tërë procedura gjatë veprimit me shteta-
sin e huaj.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstatoi se në rastet kur një person i ndaluar ka 
shprehur nevojën për kontrollim nga mjeku, në ato raste është realizuar thirrja e ndihmës 
së shpejtë për shkak të gjendjes së dukshme të alkoolizimit dhe në procesverbalin për 
ndalim të personave është evidentuar ky rast. Në suaza të lëndës së personit të ndaluar 
për ndihmën e ofruar mjekësore ekziston edhe shënimi zyrtarë për thirrjen dhe ofrimin 
e ndihmës mjekësore, dhe këtë rast Mekanizmi kombëtarë parandalues e konsideron si 
shembull pozitiv dhe se i njëjti duhet të konsiderohet si praktikë e mirë.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, u njoftua se stacioni i policisë nuk dis-
ponon me buxhet të posaçëm për sigurimin e ushqimit për personat e arrestuar, përkatë-
sisht për personat e privuar nga liria dhe për personat e ndaluar, në pajtim me Procedurat 
standarde operative për veprim me personat e ndaluar, në të cilat është e paraparë që 
çdo person i ndaluar më gjatë se 6 orë i takon një porcion ushqimi, ashtu që personave të 
privuar nga liria dhe personave të ndaluar ky porcion i ushqimit më shpesh i sigurohet nga 
mjetet e tyre ose nga mjetet e nëpunësve të policisë.
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2.6.4. Rekomandimet dhe veprimi në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues në lidhje me gjendjet e kon-
statuara përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konkrete të cilin e dorëzoi deri te 
Ministria për punë të brendshme si dhe deri te kryeshefi i stacionit të policisë “Manastir”.

Në këtë kuptim, këto janë një pjesë e rekomandimeve të dorëzuara dhe të përgjigje-
ve të pranuara nga Ministria për punë të brendshme dhe nga kryeshefi i SP “Manastir”.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të adaptohet  dhe në mënyrë për-
katëse të funksionalizohet hapësira 
për marrjen në pyetje të personave 
të privuar nga liria dhe të personave 
të ndaluar në suaza të stacionit të 
policisë;

Në mjetet buxhetore të planifikuara për 
mirëmbajtjen e objekteve gjatë vitit 2017, 
nuk janë të planifikuara mjetet financiare për 
rikonstruksion dhe sanim të hapësirave për 
arrestime dhe ndalime të personave në stacio-
net policore.

Në mënyrë përkatëse të furnizohen 
hapësirat në të cilat realizohet marrja 
në pyetje e personave të privuar nga 
liria me mbikëqyrje audio – vizuale;

Në Planin për furnizime publike për vitin 
2018 të MPB-së janë të parapara furnizime 
për këtë qëllim (adaptimi dhe përshtatja e 
hapësirave për marrjen në pyetje të personave 
të privuar nga liria dhe për ndalim të tyre në 
stacionet e policisë).

Të funksionalizohet një hapësirë e 
posaçme për ndalimin e personave të 
moshës së mitur, në pajtim me Ligjin 
për drejtësi të fëmijëve.

Në lidhje me rekomandimin konkret të dhënë 
nga Ekipi i Mekanizmi kombëtarë paranda-
lues, nuk u dorëzua përgjigje konkrete nga 
Ministria për punë të brendshme. 

Tabela nr.11
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STACIONI I POLICISË ME KOMPETEN-
CA TË PËRGJITHSHME “VALLANDOVË”

Më datën 26.07.2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi vizitën e rregullt 
të pa paralajmëruar në stacionin e policisë “Vallandovë”.

Stacioni i policisë “Vallandovë” është stacion policor me kompetenca të përgjithshme 

2.7

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Manastir”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Deri në renovimin e kompletuar të 
tualetit të përcaktuar për personat e 
ndaluar, të realizohet pastrimi i rregull 
dhe mirëmbajtja e tij me mjete përkatëse 
për mirëmbajtje e higjienës;

Janë marrë masa për mirëmbajtjen e rregullt 
të tualetit në hapësirat e dedikuara për 
ndalime.

Të realizohet evidentimi më i azhurnuar 
dhe i harmonizuar i të dhënave dhe 
ngjarjeve në regjistrat dhe në dosjet e 
veçanta.

Janë marrë masa për tejkalimin e gjendjeve 
të konstatuara dhe udhëheqja e evidencave 
kontrollohet me rregull, me qëllim të evi-
dentimit të azhurnuar dhe të harmonizua të 
të dhënave dhe ngjarjeve.

Tabela nr.12
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pranë Sektorit për punë të brendshme – Strumicë (SPB – Strumicë). Kompetenca vendore 
për realizimin e aktiviteteve punuese policore e përfshin territorin e komunës së Valland-
ovës në një sipërfaqe prej 332 km2.

Stacioni i policisë “Vallandovë” është i vendosur në një ndërtesë të vjetër të ndërtimit 
të fortë dhe gjendet në qendër të qytetit të Val-
landovës dhe i njëjti sipas informacionit të fituar 
nga ndihmës kryeshefi është rinovuar në vitin 
2001.

Nga bisedimet e realizuara me ndihmës 
kryeshefin e stacionit të policisë, u fitua infor-
macioni se në SPB “Strumicë” realizohen trajni-
me të rregullta dhe të vazhdueshme në të cilat 
marrin pjesë të punësuarit nga stacioni i policisë 
“Vallandovë” edhe atë me përmbajtje të ndry-
shme tematike.

Në hyrje të stacionit të poli-
cisë “Vallandovë” nuk ekziston 
platforma e pjerët për qasjen e 
personave me pengesa të cak-
tuara fizike, dhe me këtë është 
e vështirësuar dhe në mënyrë 
praktike e pamundësuar qasja 
e tyre deri te hapësirat e brend-
shme zyrtare të këtij stacioni të 
policisë. 

2.7.1. Kushtet materiale

Hapësirat për marrjen në pyetje dhe për realizimin e bisedave me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e moshës së mitur

Nga bisedimet e realizuara me drejtuesin e ndërrimeve, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues u njoftua se deri në çastin e vizitës nuk kanë pasur raste të ndalimit të per-
sonave të moshës së mitur në hapësirat për ndalime, por se në raste të rralla kur shfaqet 
nevoja për bisedime të shkurtra, personat e moshës së mitur akomodohen në njërën prej 
hapësirave zyrtare në prezencë permanente të personit zyrtarë dhe me të njëjtit diskuto-
het vetëm në prani të prindit dhe punëtorit social.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se stacioni i policisë “Val-
landovë” nuk disponon me hapësirë të posaçme për realizimin e bisedimeve dhe 
për marrjen në pyetje të personave të privuar nga liria, personave të arrestuar 
dhe të ndaluar.

Në SP “Vallandovë” nuk ekziston hapësirë e posaçme për realizimin e bi-
sedimeve me personat e moshës së mitur, gjithashtu nuk ekziston edhe hapësira 
për marrjen në pyetje e as hapësira për identifikim, për këtë arsye bisedimet 
me personat e ftuar ose me personat e privuar nga liria realizohen në hapësirat 
zyrtare ose në hapësirën e drejtuesit të ndërrimit.



RAPORTI VJETOR 2017

60

Hapësirat për ndalime

Hapësirat e përcaktuara për 
ndalime janë në gjendje katrastrofale 
dhe të njëjtat nuk i përmbushin stand-
ardet e parapara minimale ndërkombë-
tare për ndalimin e personave. Përskaj 
faktit se të njëjtit nuk i përmbushin 
standardet e parapara hapësinore, të 
njëjtat karakterizohen me ndriçim të 
dobët të dritës ditore dhe të dritës ar-
tificiale. Këto hapësira janë në gjendje 
të shkatërruar dhe me përqindje të 
lartë të lagështisë dhe me sistem jo 
funksional të ngrohjes.

Gjendja e hasur në dy hapësirat 
e dedikuara për ndalimin e personave, 
seriozisht kontribuon për zmadhimin 
e rrezikut nga shfaqja e torturës dhe 
llojeve tjera të veprimit jo njerëzor 
ndaj personave të ndaluar dhe paraqet 
shkelje serioze të dinjitetit njerëzorë.

Mekanizmi kombëtarë parandalues rekomandon që të mos shfrytëzohen 
hapësirat për ndalime në SP “Vallandovë” dhe këto hapësira urgjentisht të 
mbyllen deri në kohën e rinovimit dhe funksionalizimit të tyre në pajtim me 
standardet e parapara, dhe gjatë kësaj periudhe personat e ndaluar të trans-
ferohen deri te stacioni më i afërt i policisë i cili i përmbush kushtet për ndal-
imin e personave.

SP “Vallandovë” disponon me dy 
hapësira për ndalimin e personave dhe 
të njëjtat gjenden në pjesën e bodrumit 
të stacionit të policisë. Njëra prej hapë-
sirave është e përcaktuar për ndalesa 
individuale, kurse në hapësirën tjetër 
gjenden dy krevate dhe në këtë hapë-
sirë mund të ndalohen dy persona në të 
njëjtën kohë.

Në veçanti brengos fakti i ekzistimit 
të praktikës negative të ndalimit të per-
sonave në SP “Vallandovë”, të cilët janë 
të transferuar nga SP “Gjevgjeli” për 
shkak të mungesës së drejtuesve të ndër-
rimeve, edhe pse hapësirat e dedikuara 
për ndalim në SP “Gjevgjeli” i përm-
bushin standardet e parapara ndërkom-
bëtare për ndalim të personave.

Nyja sanitare

Në suaza të stacionit të policisë “Vallandovë” ekziston një tualet i përbashkët i cili 
shfrytëzohet si nga autoritetet zyrtare, ashtu edhe nga personat e privuar nga liria dhe 
nga personat e ndaluar. Kjo pa mëdyshje imponon nevojën e ekzistimit të tualeteve të 
posaçme për personat e privuar nga liria dhe për personat e ndaluar, të cilat do të rreg-
ullohen në pajtim me parimet e sigurisë për mbrojtjen e kësaj kategorie të personave.
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2.7.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se posterët e theksuar që kanë të bëjnë 
me të drejtat e personave të arrestuar, personave të privuar nga liria dhe për personat 
e ndaluar janë në më shumë gjuhë, të njëjtit përskaj që janë të vendosur në zyrën e 
drejtuesit të ndërrimit, janë të vendosur edhe në zyrën e ndihmës kryeshefit për rendin 
dhe paqen publike dhe për parandalime, ku gjithashtu realizohen bisedimet me personat, 
posterët janë të vendosur edhe në më shumë vende të dukshme nëpër korridoret e këtij 
stacioni të policisë.

Në këtë drejtim, nëpunësit e policisë theksuan se janë të kënaqur nga bashkëpunimi 
me Qendrën për punë sociale me të cilën kanë komunikime të shkëlqyera, dhe në shqyrtim 
të Mekanizmit kombëtarë parandalues u ofrua edhe lista e avokatëve kujdestarë, prej së 
cilës ftohet mbrojtja juridike për personat që do të kërkojnë që ta shfrytëzojnë të drejtën 
e tyre ligjore. 

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, gjithashtu u njoftua se stacioni i policisë 
disponon me një buxhet të posaçëm për sigurimin e ushqimit (500,00 denarë) për person-
at e arrestuar, përkatësisht për personat e privuar nga liria dhe për personat e ndaluar, në 
pajtim me Procedurat standarde operative për veprim me personat e ndaluar me të cilat 
është paraparë se çdo personi të ndaluar më gjatë se 6 orë i takon një porcion ushqimi.

2.7.3. Evidenca dhe regjistri i personave të nda-
luar

Nga kontrollimi i realizuar në Regjistrin e ngjarjeve ditore mund të konstatohet se evi-
denca drejtohet në mënyrë kronologjike, në mënyrë të qartë dhe të lexueshme, të gjitha 
rubrikat e librit janë të plotësuara dhe se nuk shfrytëzohet korrektori. Gjatë periudhës së 
vitit në rrjedhë, deri në ditën e realizimit të vizitës, ishin të evidentuara 1650 ngjarje. 

Gjatë kontrollimit të lidhshmërisë numerike të ngjarjeve të evidentuara në këtë libër 
me regjistrat e tjerë mund të detektohet harmonizimi dhe rrjedhoja kronologjike e ngjar-
jeve. Qasja e tillë gjatë evidentimit të ngjarjeve ditore sajon konkludimin se evidenca e 
ngjarjeve ditore realizohet në kohë dhe në mënyrë të rregullt.

Marrë në përgjithësi, nga kontrollimi i regjistrave të theksuar, Ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues konstaton se në esencë evidenca drejtohet në mënyrë të lexueshme, 
të qartë dhe të rregullt. Në librat për evidentime të cilat drejtohen gjatë tre viteve të fundit, 
fare nuk shfrytëzohet korrektori dhe mund të vërehet rrjedhoja kronologjike e ngjarjeve 
të evidentuara. 

Gjithashtu, nga kontrollimi i realizuar në disa prej dosjeve individuale të përzgjedhura 
rastësisht, në çfarëdo lloj baze që janë evidentuar në këtë stacion të policisë, Ekipi i Me-
kanizmit kombëtarë parandalues konstatoi se dokumentacioni po drejtohet në mënyrë të 
rregullt dhe se me kujdes dhe në kohën e duhur përpilohen dokumentet për çdo ngjarje 
gjatë kohëzgjatjes së shkaqeve për qëndrim të personave në këtë stacion të policisë.
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2.7.4. Rekomandimet dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues në lidhje me gjendjet e kon-
statuara nga vizita e realizuar, përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konkrete të 
cilin e dorëzoi deri te Ministria për punë të brendshme, si dhe deri te kryeshefi i stacionit 
të policisë “Vallandovë”.

Në këtë kuptim, këto janë një pjesë e rekomandimeve të dorëzuara dhe të përgjigje-
ve të pranuara nga ana e Ministrisë për punë të brendshme dhe nga kryeshefi i SP “Val-
landovë”.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të adaptohet dhe në mënyrë për-
katëse të funksionalizohet hapësira 
e posaçme për marrjen në pyetje të 
personave të privuar nga liria dhe të 
personave të ndaluar në suaza të sta-
cionit të policisë “Vallandovë”.

Në buxhetin e vet Ministria për punë të 
brendshme, për mirëmbajtjen e objekteve nuk 
ka në dispozicion mjetet e nevojshme financi-
are për sanacion dhe rikonstruksion të hapë-
sirave në suaza të këtij stacioni të policisë.

Hapësirat në të cilat realizohet mar-
rja në pyetje e personave të privuar 
nga liria të furnizohen në mënyrë 
përkatëse me audio ose me video 
mbikëqyrje.

Në buxhetin e vet Ministria për punë të 
brendshme, për mirëmbajtjen e objekteve nuk 
ka në dispozicion mjetet e nevojshme financi-
are për sanacion dhe rikonstruksion të hapë-
sirave në suaza të këtij stacioni të policisë.

Të funksionalizohet një hapësirë e 
posaçme për marrjen në pyetjet të per-
sonave të moshës së mitur, në pajtim 
me Ligjin për drejtësi të fëmijëve.

Në lidhje me rekomandimin konkret, Ekipi 
i Mekanizmit kombëtarë parandalues nuk 
pranoi përgjigje përkatëse nga Ministria për 
punë të brendshme.

Të ndërpritet praktika që të trans-
ferohen  personat për ndalime nga SP 
“Gjevgjeli” në SP “Vallandovë”, duke 
pasur parasysh faktin se SP “Gjevgjeli” 
posedon hapësira të cilat i përm-
bushin standardet e parapara mini-
male ndërkombëtare për ndalimin e 
personave, kurse në SP “Vallandovë” 
këto hapësira nuk janë përkatëse për 
këtë qëllim.

Në SP KP “Vallandovë” nuk realizohet 
ndalimi i personave në çfarëdo lloj baze.

Tabela nr.13
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Vallandovë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Në hyrjen e stacionit të policisë “Val-
landovë” të ndërtohet dhe adaptohet 
platforma e pjerët për qasjen e person-
ave që ballafaqohen me pengesa fizike, 
me qëllim që atyre t’u mundësohet qasje 
e pa penguar deri te hapësirat e brend-
shme të këtij stacioni të policisë;

Në lidhje me rekomandimin konkret të 
dhënë nga Ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues, nuk u pranua përgjigja e 
kërkuar.

Hapësirat ekzistuese të mos shfrytë-
zohen për ndalime, deri në renovimin 
ose deri në funksionalizimin e tyre, me 
qëllim të përmbushjes së standardeve të 
përcaktuara minimale ndërkombëtare 
për ndalimin e personave.

Në SP KP “Vallandovë” nuk realizohet 
ndalimi i personave në çfarëdo lloj baze. 
Ndalimi i personave realizohet në SHPB 
“Strumicë”. Deri te Seksioni për punë të 
përbashkëta pranë SHPB “Strumicë” është 
dorëzuar kërkesa për marrjen urgjente të 
aktiviteteve të nevojshme për funksionalizi-
min e hapësirave për ndalim të personave.

Tabela nr.14
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STACIONI I POLICISË ME KOMPE-
TENCA TË PËRGJITHSHME “SHËN 

NIKOLLË”

Më datën 27.07.2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi vizitën e rregullt 
dhe të pa paralajmëruar në stacionin e policisë “Shën Nikollë”.

SP “Shën Nikollë” është stacion i policisë me kompetenca të përgjithshme pranë Sek-
torit për punë të brendshme – Shtip, dhe kompetencat vendore të këtij stacioni policorë 
për realizimin e aktiviteteve policore e përfshijnë territorin e komunave Shën Nikollë dhe 
Llozovë.

Stacioni i policisë është i vendosur në një ndërtesë të ndërtimit të fortë e cila pose-
don hapësira të bodrumeve dhe një kat më 
sipër. Në këtë ndërtesë është e akomoduar 
edhe njësia rajonale e Ministrisë për mbro-
jtje.

Nga bisedimet e realizuara me 
kryeshefin e stacionit të policisë, u fitua 
informacioni se po realizohen trajnime të 
rregullta dhe të vazhdueshme për të pu-
nësuarit edhe atë me përmbajtje të ndry-
shme tematike.

2.8

Në hyrjen zyrtare të SP “Shën 
Nikollë” nuk është vendosur platfor-
ma e pjerët për qasjen e personave 
me pengesa fizike, por kjo platformë 
e pjerët është e vendosur në hyrjen 
që shpie drejtë shërbimit adminis-
trativ, prej nga ekziston qasja edhe 
deri te zyrat tjera të brendshme që 
janë në suaza të këtij stacioni policor
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2.8.1. Kushtet materiale

Hapësirat për marrjen në pyetje dhe për realizimin e bisedave me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e moshës së mitur

Stacioni i policisë nuk disponon me hapësira përkatëse për marrje në py-
etje, kurse bisedimet dhe marrjet në pyetje të personave të ftuar, personave të 
arrestuar, përkatësisht personat e privuar nga liria dhe të personave të ndaluar, 
përveç në zyrën e drejtuesit të ndërrimit, realizohen edhe në zyrat e inspek-
torëve të krim policisë.

Stacioni i policisë nuk disponon me asnjë hapësirë të posaçme për realizi-
min e bisedimeve me personat e moshës së mitur, ashtu siç është paraparë në 
Ligjin për drejtësi të fëmijëve, dhe në këtë kuptim si praktikë e mirë dhe pozitive 
mund të theksohet edhe fakti se evitohet thirrja, përkatësisht arrestimi i person-
ave të moshës së mitur në suaza të stacionit të policisë dhe më shpesh bisedimet 
me fëmijët realizohen në Qendrën lokale për punë sociale.

Në stacionin e policisë “Shën Nikollë” nuk ka ushtrues pune inspektor për delikuencën 
e personave të moshës së mitur, kurse bisedimet me personat e moshës së mitur i realizon 
ndihmës kryeshefi, drejtuesi i ndërrimit si dhe inspektorët e krimit të përgjithshëm të cilët 
paraprakisht i kanë kaluar trajnimet për veprim me personat e moshës së mitur. 

Hapësirat për ndalime
SP “Shën Nikollë” disponon me tre hapësi-

ra të dedikuara për ndalim të personave dhe të 
njëjtat gjenden në pjesën e podrumeve të këtij 
stacioni të policisë.

Të gjitha hapësirat e dedikuara për ndalime 
individuale (janë me nga një krevat në hapë-
sirë) dhe në të njëjtit nuk është instaluar video 
mbikëqyrja, kurse komunikimi i personave të 
ndaluar me nëpunësin përgjegjës të policisë 
(drejtuesin e ndërrimit) realizohet përmes siste-
mit funksional të dedikuar për thirrje.

Për nga aspekti i ngrohjes së hapësirave, 
Mekanizmi kombëtarë parandalues konstatoi se 
nuk ekzistojnë kurrfarë trupa ngrohës, me këtë 
në mënyrë serioze vihet në pyetje ngrohja gjatë 
periudhës së dimrit, gjithashtu u vërejt edhe një sasi e madhe e lagështisë nëpër muret (u 
matën më shumë se 60% të vlerave R.H.). 

Nga matjet e realizuara 
të hapësirave, Ekipi i Me-
kanizmit kombëtarë paranda-
lues konstaton se hapësirat 
për ndalime nuk i përmbushin 
standardet e parapara mini-
male ndërkombëtare për ndal-
imin e personave. Dy nga këto 
hapësira janë me një sipër-
faqe prej 4 m2, kurse hapësira 
e tretë është pak më e madhe 
dhe është me një sipërfaqe 
prej 4,83 m2.
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Prapëseprapë, ajo që brengos 
është fakti se nyja sanitare është e 
hapur (nuk është e mbrojtur me dyer, 
perde...), dhe në këtë mënyrë personat 
e ndaluar janë të ekspozuar ndaj pam-
jes së drejtpërdrejtë nga ana e nëpu-
nësve të uniformuar të policisë, dhe me 
këtë cenohet e drejta e privatësisë dhe 
intimitetit të personave të ndaluar. 

Nyja sanitare

Në suaza të objektit dhe të hapësir-
ave për ndalimin e personave të privuar 
nga liria, ekziston një nyje e posaçme 
sanitare e dedikuar për personat e nda-
luar, nyje kjo që është e vjetër dhe e pa 
rinovuar, dhe në të njëjtën Ekipi i Me-
kanizmit kombëtarë parandalues nuk 
vërejti kurrfarë pranie të mjeteve për 
mirëmbajtjen e higjienës.-

2.8.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se posterët në lidhje me të drejtat e 
personave të arrestuar, personave të privuar nga liria dhe të personave të ndaluar, përskaj 
që u vërejtën në zyrën e drejtuesit të ndërrimit, të njëjtit janë të vendosur edhe në zyrën 
e ndihmës kryeshefit për rendin dhe paqen publike dhe për parandalime, ku gjithashtu re-
alizohen bisedimet me këta persona, si dhe në 
më shumë vende të dukshme nëpër korridoret 
e këtij stacioni të policisë.

Përskaj posterëve me të drejtat e person-
ave të arrestuar, personave të privuar nga lira 
dhe të personave të ndaluar, Ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues vërejti se në vende të 
dukshme në më shumë hapësira ishte i theksuar 
edhe Kodi për etikën policore, si dhe udhëzimet 
për të drejtat e viktimave të veprave penale, 
kurse në hyrjen e stacionit ishte theksuar edhe 

Ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues konstaton 
se në hapësirat në të cilat real-
izohet marrja në pyetje e perso-
nave të arrestuar, përkatësisht 
e personave të privuar nga liria 
dhe e personave të ndaluar, 
nuk është i instaluar sistemi për 
monitorim audio – vizual.

Si mbrojtje plotësuese dhe si masë e sigurisë, në SP “Shën Nikollë” realizohet edhe 
mbikëqyrja e drejtpërdrejtë mbi personat e ndaluar, gjë që regjistrohet dhe evidentohet 
në listën e posaçme të kontrollimit, me qëllim të veprimit në kohë dhe të veprimit paran-
dalues kur një gjë të tillë kërkon urgjenca e veprimit.

Hapësirat nuk i përmbushin standardet që kanë të bëjnë me dritën ditore dhe me 
dritën plotësuese, për shkakun se në këto hapësira mund të vërehet depërtimi i dobët i 
dritës ditore, për shkak të dritareve metalike me hapjet që janë me dimensione të vogla, 
si dhe për shkak të faktit se nuk ekziston ndriçimi artificial (plotësues), por drita depërton 
përmes korridorit, përmes hapjes që ndodhet mbi dyert.
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2.8.3. Evidencat dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Nga kontrollimi i realizuar në Regjistrin e ngjar-
jeve ditore, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues 
konstaton se i njëjti drejtohet në mënyrë të rregullt, 
përkatësisht se ekziston kronologjia e regjistrimit 
të ngjarjeve, si dhe përputhja e të dhënave me të 
dhënat e regjistruara në regjistrat tjerë.

Nga kontrollimi në Regjistrin mund të konkludo-
het se i njëjti drejtohet në mënyrë të rregullt, të qartë 
dhe të lexueshme. Përmbledhja drejtohet në mënyrë 
të rregullt dhe të qartë në çdo tre muaj. Regjistri 
është lëndë e kontrollimeve të shpeshta edhe nga ana 

posteri me informacionet për kërkuesit e azilit në gjuhën angleze.
Nga bisedimet me drejtuesin e ndërrimit në këtë stacion të policisë, Mekanizmi kom-

bëtarë parandalues u informua se personat çdoherë dhe menjëherë njoftohen me shkaqet 
për privimin e tyre nga liria si dhe me të drejtat e tyre, në gjuhën të cilën këta persona e 
kuptojnë.

Përkatësisht, personat e arrestuar, personat e privuar nga liria dhe personat e ndaluar 
në Stacionin e policisë njoftohen me të drejtën që të kërkojnë mbrojtjen e tyre, të njofto-
jnë personin e tretë për arrestimin e tyre, përkatësisht për privimin ose ndalimin e tyre, 
si dhe për të drejtën që të kërkojnë ndihmën mjekësore, dhe për këtë qëllim plotësohen 
edhe formularët përkatës.

Nëpunësit e policisë, theksuan se janë të kënaqur nga bashkëpunimi me Qendrën për 
punë sociale me të cilët realizojnë një bashkëpunim të shkëlqyer, dhe në shqyrtim kontrol-
lues të Mekanizmit kombëtarë parandalues u ofrua edhe lista e avokatëve kujdestarë, nga 
e cila listë realizohet thirrja e mbrojtjes juridike për personat që do të kërkojnë të shfrytë-
zojnë këtë të drejtë të tyre ligjore.

Në këtë drejtim dhe me qëllim të parandalimit të torturës ose të veprimeve 
tjera jo përkatëse me personat e arrestuar ose me personat e privuar nga liria 
gjatë kohës së marrjes në pyetje të tyre, Mekanizmi kombëtarë parandalues 
rekomandon që hapësirat në të cilat realizohet marrja në pyetje e këtyre per-
sonave të furnizohen me mjetet për mbikëqyrje audio - vizuale.

Gjithashtu Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, u njoftuar se stacioni i policisë 
disponon me buxhet të posaçëm për sigurimin e ushqimit (1.000,00 denarë) për personat 
e arrestuar, përkatësisht për personat e privuar nga liria dhe për personat e ndaluar, në 
pajtim me Procedurat standarde operative për veprim me personat e ndaluar, me të cilat 
parashikohet se çdo personi të ndaluar më gjatë se gjashtë orë i takon një porcion ush-
qimi. 

Ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues nga kon-
trollimi i këtij libri të ngjar-
jeve konstatoi lëshime në 
pjesën e theksimit të orës kur 
personat janë privuar nga lir-
ia, gjë që udhëzon në qëllimet 
eventuale të fshehjes së orës 
së saktë kur personat janë të 
privuar nga liria. 
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të adaptohet dhe në mënyrë përkatëse 
të funksionalizohet hapësira për mar-
rjen në pyetje të personave të privuar 
nga liria dhe të personave të ndaluar 
në suaza të stacionit të policisë;

Në mjetet buxhetore të planifikuara për 
mirëmbajtjen e objekteve gjatë vitit 2017 nuk 
janë paraparë mjete financiare për rikonstruk-
sion dhe sanacion të hapësirave të dedikuara 
për arrestime dhe për ndalimin e personave 
në suaza të stacioneve policore.

Të sigurohen mjetet financiare për 
adaptim dhe renovim të hapësirave të 
dedikuara për ndalesa, që do ti plotë-
sonin standardet minimale të para-
para ndërkombëtare për ndalimin e 
personave.

Gjatë përpilimit të buxhetit për vitin 2018, 
MPB do të ndajë mjete për sanimin e hapësir-
ave të dedikuara për arrestimin dhe ndalimin 
e personave në SP KP “Shën Nikollë”.

Tabela nr.15

2.8.4. Rekomandimet dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues në lidhje me gjendjet e kon-
statuara nga vizita e realizuar, përpiloi Raportin e posaçëm me rekomandime konkrete të 
cilat i dorëzoi deri te Ministria për punë të brendshme si dhe deri te kryeshefi i stacionit të 
policisë “Shën Nikollë”.

Në këtë kuptim, këto janë një pjesë e rekomandimeve të dorëzuara dhe të përgjigje-
ve të pranuara nga Ministria për punë të brendshme dhe nga kryeshefi i SP “Shën Nikollë”. 

e autoriteteve zyrtare, të cilët i kontrollojnë të dhënat dhe e konfirmojnë saktësinë e tyre 
dhe evidentimin në kohën e duhur me nënshkrim personal.

Në këtë drejtim, Mekanizmi kombëtarë parandalues rekomandon vëmend-
je më të madhe gjatë regjistrimit të të dhënave në rubrikat përkatëse në secilin 
prej librave të evidencës.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Shën Nikollë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna

Nyja sanitare e cila gjendet në afërsi të 
drejtpërdrejtë të hapësirave për ndalime, të 
ndahet fizikisht nga pjesa tjetër e hapësirës 
(me vendosjen e derës së posaçme ose me 
mbulesë nga plastiku).

Para Seksionit për punë të përbashkëta 
pranë SHPB “Shtip”, është iniciuar 
procedura për furnizim publik dhe për 
furnizim dhe montim të derës PVC në 
këtë nyje sanitare.

Të mbrohen dhe në mënyrë përkatëse të 
evidentohen sendet e dyshimta (gërryes 
dhe lopata) të cilët gjenden në hapësirën 
për gjësendet e konfiskuara, në afërsi të 
drejtpërdrejtë me hapësirat për ndalimin e 
personave.

Nga hapësira nëpër të cilën kalohet 
drejtë në hapësirat për ndalimin e per-
sonave janë mënjanuar gjësendet të cilat 
do të mund të keqpërdoren ndaj / nga 
personat që ndalohen në këtë stacion të 
policisë.

Të realizohet evidentimi i azhurnuar dhe i 
harmonizuar i të dhënave dhe i ngjarjeve në 
regjistrat përkatës dhe në dosjet e veçanta, në 
pajtim me Rregulloren për përmbajtjen dhe 
mënyrën e drejtimit të evidencës së policisë 
dhe formës dhe përmbajtjes së formularit të 
evidencave policore.

Evidencat që kanë të bëjnë me per-
sonat e thirrur, personat e arrestuar 
dhe personat e privuar nga liria dhe për 
personat e ndaluar drejtohen në mënyrë 
të rregullt dhe për çdo ditë realizohet 
kontrollimi i tyre nga ana e nëpunësit të 
autorizuar policor. 

Tabela nr.16
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STACIONI I POLICISË ME KOMPETEN-
CA TË PËRGJITHSHME “VELES”

Më datën 14.09.2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi vizitën e rregullt 
dhe të pa paralajmëruar në stacionin e policisë “Veles”.

Stacioni i policisë “Veles” është stacion policor me kompetenca të përgjithshme pranë 
Sektorit për punë të brendshme – Veles, me seksionin e policisë në komunën e Çashkës 
dhe me zyrat policore në komunat e Bogomillës dhe Gradskos.  Kompetenca vendore për 
realizimin e aktiviteteve punuese policore e përfshinë territorin e komunave të Velesit, 
Gradskos, Bogomillës dhe Çashkës.

Stacioni i policisë “Veles” është i vendosur në një ndërtesë të ndërtimit të fortë dhe i 
njëjti posedon hapësira të podrumit, katin përdhes dhe dy kate sipër tij. Në këtë ndërtesë 

gjenden edhe zyrat e stacionit të policisë për ko-
munikacionin rrugorë si dhe zyrat e Sektorit për 
punë të brendshme “Veles”.

Nga bisedimet e realizuara me kryeshefin e 
këtij stacioni të policisë, Ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues fitoi informacionin se po real-
izohen trajnime të rregullta dhe të vazhdueshme 
për të punësuarit edhe atë me përmbajtje të 
ndryshme tematike.

2.9

Në hyrje të SP “Veles” nuk 
është siguruar qasje për per-
sonat me nevoja të posaçme, 
e as që ekziston ndonjë hyrje 
tjetër deri te zyrat e brend-
shme me platforma të pjerta 
përkatëse për qasjen e këtyre 
personave.
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2.9.1. Kushtet materiale 

Hapësirat për marrjen në pyetje dhe për realizimin e bisedave me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e moshës së mitur

Nga bisedimet e realizuara me inspektorin për delikuenca të personave të moshës 
së mitur, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstatoi se gjatë realizimit të bi-
sedimeve me personat e moshës së mitur që janë viktima të veprave penale, si dhe me 
persona të dyshuar se kanë kryer ndonjë vepër penale, kushtohet vëmendje e posaçme 
që procedurat të jenë në pajtim me dispozitat ligjore.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se stacioni i policisë “Veles” 
nuk posedon hapësirë të posaçme për realizimin e bisedimeve dhe për marrjen 
në pyetje të personave të privuar nga liria, për personat e arrestuar dhe për 
personat e ndaluar.

Duke pasur parasysh faktin se stacioni i policisë, nuk disponon me hapësira 
të posaçme për ndalimin e personave të moshës së mitur, të njëjtit fare nuk 
ndalohen në këtë stacion të policisë dhe gjatë rasteve kur realizohen bisedime 
me të njëjtit, çdoherë sigurohet prezenca e prindit/kujdestarit si dhe prezenca e 
mbrojtjes juridike, në rastet kur shfaqet nevoja, gjithashtu njoftohet edhe Qen-
dra për punë sociale.

Në stacionin e policisë ekziston një hapësirë për identifikime e cila gjendet 
në katin e parë, kurse hapësirat e dedikuara për ndalime gjenden në bodrumet, 
për këtë arsye edhe personat që janë të dyshuar për ndonjë vepër të caktuar 
penale dhe të cilët janë të ndaluar në këtë stacion të policisë, pa arsye janë të 
ekspozuar mundësisë të pamjes nga personat e tretë (palët dhe autoritetet zyr-
tare) derisa transferohen deri te hapësira për identifikim. 

Hapësirat për ndalime

Nga matjet e realizuara në hapë-
sirat e dedikuara për ndalime, Ekipi i 
Mekanizmit kombëtarë parandalues 
konstatoi se dy hapësirat për ndalime 
individuale të personave janë me një 
sipërfaqe prej 5,3m2, kurse hapësirat 
me nga dy krevate janë me një sipër-
faqe prej 5,6m2, gjë që çon drejt fak-
tit se këto hapësira nuk i përmbushin 
standardet e parapara dhe të preferuara 
të cilat parashikojnë që hapësirat poli-
core që shfrytëzohen për një person, 

Në stacionin e policisë “Veles” 
ekzistojnë katër hapësira të dedikuara 
për ndalime të cilat gjenden në pjesën 
e bodrumit, në një hapësirë skajsh-
mërisht jo funksionale dhe me qasje të 
vështirë. Nga hapësirat për ndalime, 
dy prej tyre janë me nga një krevat për 
akomodim individual, kurse dy hapë-
sirat tjera janë me nga dy krevate dhe 
në këto hapësira në të njëjtën kohë 
mund të ndalohen dy persona.
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për qëndrim më të gjatë (prej më shumë orëve) duhet të jenë me madhësinë e sipërfaqes 
prej 7m2, 2m të distancës në mes mureve dhe 2,5m të distancës në mes dyshemesë dhe 
tavanit.

Në këtë drejtim, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues rekomandon që hapësirat 
të cilat janë të përcaktuara për akomodimin e dy personave, të ri destinohen në hapësira 
për akomodim individual për shkak të mos përmbushjes së standardeve të parapara mini-
male ndërkombëtare për ndalim të personave në stacionet e policisë. 

Nyjat sanitare

Stacioni i policisë “Veles” posedon dy tualete të posaçme, edhe atë një të përcaktuar 
për nëpunësit zyrtarë, kurse tualeti tjetër i përcaktuar enkas për personat e ndaluar.

Në afërsi të drejtpërdrejtë të hapësirave për ndalime, ekziston një nyje sanitare e për-
caktuar vetëm për personat e ndaluar, megjithatë i njëjti është në një gjendje katastrofale 
materiale dhe për këtë kryeshefi dhe nëpunësit e policisë e njoftuan Ekipin e Mekanizmit 
kombëtarë parandalues se një kohë të gjatë i njëjti nuk shfrytëzohet fare.

U theksua se në rastet kur personat kanë nevojë që ta shfrytëzojnë tualetin, të njëjtit 
me përcjellje të drejtuesit të ndërrimit ose të ndonjë nëpunësi tjetër të policisë dërgohen 
në ndonjërin prej tualeteve që gjendjen në katin përdhes të këtij stacioni të policisë.

2.9.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Posterët në më shumë gjuhë lidhur me të drejtat e personave të arrestuar, personave 
të privuar nga liria dhe të personave të ndaluar janë të vendosur në vende të dukshme në 
hyrje të këtij stacioni të policisë, njësoj sikur edhe Kodi i etikës policore.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se në asnjërën prej hapësirave në të 
cilat zhvillohen bisedimet dhe marrjet në pyetje të personave të arrestuar, përkatësisht të 
personave të privuar nga liria dhe të personave të ndaluar, nuk është instaluar sistemi për 
monitorim audio – vizuel.

Me qëllim të parandalimit të torturës ose të veprimeve tjera jo përkatëse me personat 
e arrestuar ose me personat e privuar nga liria gjatë kohë së marrjes në pyetje, Mekanizmi 
kombëtarë parandalues rekomandon që në hapësirat në të cilat realizohet marrja në py-
etje e këtyre personave, të instalohen mjete për audio ose video mbikëqyrje.

Në gjë e tillë, në masë të konsiderueshme do të kontribuojë edhe në drejtim të 
mbrojtjes së nëpunësve të policisë nga akuzat e rreme për ekzistimin e akteve të torturës, 
përkatësisht të detyrimit, maltretimeve ose të formave të tjera të frikësimit dhe ushtrimit 
të presionit mbi personat e arrestuar ose personat e privuar nga liria.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstatoi se qytetarët mund të dorëzojnë parash-
tresa dhe ankesa kundër veprimeve të nëpunësve të policisë, drejtpërdrejti deri te Sektori 
për punë të brendshme, përmes kutisë së posaçme të vendosur për këtë qëllim në hyrje 
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të këtij stacioni të policisë.
 Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, gjithashtu u njoftua se ky stacion i policisë 

nuk disponon me buxhet të posaçëm të dedikuar për sigurimin e ushqimit për personat e 
arrestuar, përkatësisht për personat e privuar nga liria dhe për personat e ndaluar, edhe 
pse në pajtim me Procedurat standarde operative për veprim me personat e ndaluar, është 
paraparë se çdo personi i cili ndalohet më gjatë se gjashtë orë, i takon një porcion ushqimi. 

2.9.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Nga kontrollimi i realizuar në Regjistrat e ngjarjeve ditore, Ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues konstaton se i njëjti drejtohet në mënyrë të rregullt, përkatësisht se 
ekziston kronologji e regjistrimit të ngjarjeve, si dhe përputhje e të dhënave me regjistrat 
e tjerë.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues vërejti se në disa prej rasteve në këtë reg-
jistër është shfrytëzuar korrektori, në vend që gabimet të shlyhen. Gjithashtu u vërejt se 
në regjistrin e lartpërmendur në disa raste janë të plotësuara të gjitha grafat, përkatësisht 
të gjitha fushat, dhe në këtë kuptim në njërin prej rasteve që kishte të bëjë me ndalesat, 
nuk ishte theksuar koha e lirimit, përkatësisht koha e transferimit të personat në një vend 
tjetër (p.sh. në burg, gjykatë ose të ngjashme).

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se gjatë regjistrimit të kohës së priv-
imit nga liria ose të kohës së arrestimit si dhe gjatë regjistrimit të kohës së ndalimit, nuk 
mbahet llogari që saktë të përshkruhet rrjedha kronologjike e ngjarjeve, për këtë arsye 
edhe te pjesa më e madhe e rasteve, koha e privimit nga liria ose koha e arrestimit dhe 
koha e ndalimit është e njëjtë, gjë që është në kundërshtim me rekomandimet e përfshira 
në Procedurat standarde operative për veprimin me personat të cilave u është kufizuar e 
drejta e lëvizjes së lirë

2.9.4. Rekomandimet dhe veprimi sipas re-
komandimeve të dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues në lidhje me gjendjet e kon-
statuara përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konkrete të cilin e dorëzoi deri te 
Ministria për punë të brendshme si dhe deri te kryeshefi i stacionit të policisë “Veles”.

Në këtë kuptim, këto janë një pjesë e rekomandimeve të dorëzuara dhe të përgjigje-
ve të pranuara nga Ministria për punë të brendshme dhe nga kryeshefi i SP “Veles”
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të adaptohet në mënyrë përkatëse 
hapësira për marrjen në pyetje të 
personave të privuar nga liria dhe 
për personat e ndaluar në suaza të 
stacionit policor;

Në mjetet buxhetore  të planifikuara për 
mirëmbajtjen e objekteve gjatë vitit 2017 nuk 
janë paraparë mjetet financiare për rikon-
struksion dhe sanacion të hapësirave për 
arrestime dhe për ndalime të personave në 
stacionet e policisë.

Të sigurohen mjetet financiare për 
adaptimin dhe renovimin e hapë-
sirave të dedikuara për ndalime, të 
cilat do ti përmbushin standardet e 
parapara minimale ndërkombëtare 
për ndalimin e personave;

Gjatë përpilimit të buxhetit për vitin 2018 do 
të ndahen mjete për sanimin e hapësirave për 
arrestime dhe për ndalimin e personave në SP 
me KP “Veles”.

Të funksionalizohet një hapësirë e 
posaçme për marrjen në pyetje dhe 
për bisedime me personat e moshës 
së mitur, në pajtim me Ligjin për të 
drejtat e fëmijëve.

Në lidhje me këtë rekomandim konkret, nuk 
është pranuar përgjigje nga ana e Ministrisë 
për punë të brendshme.

Tabela nr.17

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Veles”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Të ndërtohet platforma e pjerët për qas-
jen e personave me pengesa të caktuara 
fizike në hyrje të SP “Veles”, dhe me këtë 
tu mundësohet qasje e pa penguar perso-
nave që ballafaqohen me pengesa të cak-
tuara fizike për të arritur deri te hapësirat 
zyrtare të këtij stacioni të policisë;

Me qëllim të mundësimit të qasjes së pa 
penguar të personave deri te hapësirat 
zyrtare, nevojiten më shumë mjete financi-
are me të cilat do të duhet të bëhet ri- për-
caktimi dhe ndërtimi i platformës së pjerët  
për qasje në hyrjen e objektit, në mënyrë 
përkatëse sipas kushteve hapësinore.

Tabela nr..18
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Veles”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Hapësira për identifikim të transferohet 
në ndonjë lokalitet i cili do të jetë më afër 
hapësirave të dedikuara për ndalime, dhe 
me këtë personat që do të ndalohen pa 
arsye nuk do ti ekspozohen vrojtimeve 
nga ana e personave të tretë (palëve dhe 
personave zyrtarë).

Hapësira mund të dislokohet dhe të për-
caktohet në pjesën e djathtë të skajshme të 
sallës për divorce, e cila gjendet në katin 
e parë – katin përdhes dhe kjo hapësirë 
gjendet menjëherë afër shkallëve që shpijnë 
drejtë hapësirave për ndalime dhe për këtë 
intervenim nuk nevojiten mjete të shumta 
financiare. 

STACIONI I POLICISË ME KOMPE-
TENCA TË PËRGJITHSHME “VINICË”

Më datën 22.09.2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi vizitën e rreg-
ullt dhe të pa paralajmëruar në stacionin e 
policisë “Vinicë”.

Stacioni i policisë “Vinicë” është stacion 
policor me kompetenca të përgjithshme pra-
në Sektorit për punë të brendshme – Shtip, 
dhe kompetenca vedore për realizimin e 
aktiviteteve punuese policore përfshin ter-
ritorin e komunës së Vinicës.

2.10

Hyrja kryesore ka siguruar 
platformën e pjerët për qasjen e 
personave me pengesa të caktuara 
fizike, dhe me këtë atyre u është 
mundësuar qasja e pa penguar deri 
te hapësirat zyrtare në SP “Vinicë”.
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Stacioni i policisë “Vinicë” është i akomoduar në ndërtesën me ndërtim të fortë dhe 
me hapësira që gjendjen në katin përdhes dhe në katin e parë. Në suaza të kësaj ndërtese 
gjenden edhe zyrat e autoriteteve zyrtare të seksionit për siguri të komunikacionit rrugorë 
dhe për parandalime, si dhe zyrat e inspektorëve të krim policisë.

Nga bisedimet e zhvilluara me drejtuesin e ndërrimit në këtë stacion të policisë, u 
fitua informacioni se po realizohen trajnime të dedikuara për të punësuarit edhe atë me 
përmbajtje të ndryshme tematike, por se nevojiten edhe trajnime të shpeshta në lidhje 
me ndryshimet e legjislativit.

2.10.1. Kushtet materiale 

Hapësirat për marrjen në pyetje dhe për realizimin e bisedave me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e moshës së mitur

Për shkak të mungesës së hapësirës së posaçme për marrjen në pyetje dhe për reali-
zimin e bisedimeve me personat e privuar nga liria dhe me personat e arrestuar, bisedimet 
me këta persona më shpesh zhvillohen në zyrën e drejtuesit të ndërrimeve dhe në zyrën 
e inspektorëve.

Në stacionin e policisë “Vinicë” nuk ka të angazhuar inspektor të posaçëm për delik-
uencën e personave të moshës së mitur, kurse bisedimet me personat e moshës së mitur 
zhvillohen nga ana e inspektores për rend dhe paqe publike dhe për parandalime, e cila i 
ka kryer trajnimet lidhur me veprimin me personat e moshës së mitur.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se stacioni i policisë “Vinicë” 
nuk disponon me hapësirën e posaçme për bisedime dhe për marrjen në pyetjet 
të personave të privuar nga liria, për personat e arrestuar dhe të ndaluar.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se në asnjërën prej hapësir-
ave në të cilat realizohen bisedimet me personat e arrestuar, përkatësisht me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e ndaluar nuk janë instaluar sis-
teme për mbikëqyrje audio – vizuale.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se ky stacion i policisë nuk 
disponon me një hapësirë të posaçme për realizimin e bisedimeve me person-
at e moshës së mitur, e as hapësirë të posaçme për ndalimin e personave të 
moshës së mitur. 

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se në një pjesë të 
hapësirave të personave zyrtarë janë të vendosura gjësendet e konfiskuara për-
kohësisht. 
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Hapësirat për ndalime

Nga kontrollimi i realizuar në hapësirat e dedikuara për ndalime, Ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues konstaton se të njëjtit janë me një sipërfaqe prej 4.3m2 dhe 

6.5m2 dhe se të njëjtit i plotësojnë stand-
ardet minimale ndërkombëtare për ndalimin 
e personave. Hapësirat janë të pastra, të 
rregulluara dhe në të njëjtat nuk haset pra-
nia e lagështisë (janë matur 34% të vlerës 
R.H.). Temperatura në hapësirat ishte 21оС, 
megjithatë në këto hapësira nuk kishte kur-
rfarë trupa për ngrohje, gjë që do të mund të 
paraqiste problem gjatë periudhave të dim-
rit, kur kemi temperatura tejet të ulëta.

Për nga aspekti i depërtimit të dritës 
ditore dhe të dritës artificiale (plotësuese), 
Mekanizmi kombëtarë parandalues konsta-
toi se hapësirat janë mirë të ndriçuara, me 
qarkullim të mjaftueshëm të dritës dhe me 
poçe funksionale si burim i ndriçimit artificial 
(plotësues).

Dyshemeja në hapësirat është me pllaka, dhe ishte evidente se mbulesat dhe shtre-
trat (batanijet, jastëku dhe dysheku) janë të pastër dhe në gjendje të rregullt, dhe për 
këtë drejtuesi i ndërrimit informoi se kushtohet vëmendje e posaçme.

Në hapësirat e dedikuara për ndalesa nuk është i instaluar sistemi për thirrje (alarmi), 
të cilin do ta shfrytëzonin personat e ndaluar që të alarmojnë për situatat kur kanë nevojë 
për intervenime ose komunikime me drejtuesin e ndërrimit, gjithashtu nuk ekziston as sis-
temi funksional për video mbikëqyrje, si në korridorin para hapësirave, ashtu edhe në vetë 
hapësirat e dedikuara për ndalime përmes të cilit drejtuesi i ndërrimit dhe nëpunësit tjerë 
të policisë do ta realizonin mbikëqyrjen dhe kontrollimin e personave të ndaluar.

SP “Vinicë” disponon me dy 
hapësira të dedikuara për ndalime 
individuale të personave, hapësira 
këto që gjenden në vetë fillimin e 
këtij stacioni të policisë në vazh-
dimin e hapësirës së kujdestarisë 
dhe deri te këto hapësira qasja 
është përmes disa shkallëve.

Mekanizmi kombëtarë paran-
dalues konstaton se në hapësirat 
e dedikuara për ndalime nuk janë 
theksuar udhëzimet lidhur me të 
drejtat e personave të ndaluar.

Nyjat sanitare

Në suaza të stacionit të policisë “Vinicë” ekzistojnë tualete të posaçme për personat e 
ndaluar dhe për të punësuarit, autoritetet zyrtare. Tualeti i përcaktuar për shfrytëzim nga 
ana e autoriteteve zyrtare gjendet në katin përdhes të stacionit të policisë, kurse tualeti 
i përcaktuar enkas për shfrytëzim nga ana e personave të ndaluar, gjendet në afërsi të 
drejtpërdrejtë me hapësirat e dedikuara për personat e ndaluar, i njëjti është funksional, 
në gjendje të rregullt dhe korrekte.
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2.10.3. Evidentimi dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Nga kontrollimi i realizuar në këto regjistra, si dhe në dosjet individuale për personat 
e arrestuar ose për personat e privuar nga liria dhe për personat e ndaluar, Ekipi i Me-
kanizmit kombëtarë parandalues konstaton se të njëjtit drejtohen në mënyrë kronologjike, 
me rrjedhojë logjike të ngjarjeve dhe me lidhshmëri të ndërsjellë dhe përputhje të të dhë-
nave të regjistruara në regjistrat dhe në dosjet individuale. Nga regjistrat dhe dosjet mund 
të vërehet se personat e arrestuar, personat e privuar nga liria dhe personat e ndaluar në 
kohën e duhur udhëzohen dhe mësohen për të drejtat e tyre dhe se atyre u respektohen 
të drejtat që të njoftojnë personin e tretë në lidhje me ndalimin e tyre, si dhe e drejta të 
kërkojnë mbrojtje juridike ose të kërkojnë ndihmën mjekësore.

2.10.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se posterët në më shumë gjuhë lidhur 
me të drejtat e personave të arrestuar, personat e privuar nga liria dhe për personat e 
ndaluar, janë të vendosura në vende të dukshme në më shumë lokalitete të këtij stacioni 
të policisë. Përkatësisht, posterë të tillë janë të vendosura në vetë hyrjen e stacionit të 
policisë, para zyrës së kujdestarisë, në zyrën e drejtuesit të ndërrimit, në korridorin e 
hapësirave për ndalime si dhe në korridorin e katit të parë ku gjenden edhe zyrat e ins-
pektorëve të krim policisë.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, gjithashtu u njoftua se stacioni i policisë 
disponon me një buxhet të posaçëm për sigurimin e ushqimit (1.000,00 denarë) për nevo-
jat e personave të arrestuar dhe të personave të privuar nga liria që janë të ndaluar, në 
pajtim me Procedurat standarde operative për veprimin me personat e ndaluar, në të cilat 
është paraparë që çdo personi të ndaluar më gjatë se gjashtë orë, ti sigurohet porcioni i 
ushqimit.

Mbikëqyrja mbi personat e ndaluar realizohet drejtpërdrejtë nga ana e drejtuesit të 
ndërrimit dhe nga nëpunësit e policisë nga shërbimi i kujdestarisë, përmes kontrollimit të 
drejtpërdrejtë të kohëpaskohshëm në hapësirat e dedikuara për ndalime. Mekanizmi kom-
bëtarë parandalues realizoi kontrollimin në disa prej fletëve kontrolluese dhe konstatoi se 
kontrollimi i drejtpërdrejtë i cili është themeluar si praktikë në këtë stacion të policisë, më 
shpesh realizohet në një interval kohorë në çdo 35 minuta deri në 1, gjë që në mungesë 
të video mbikëqyrjes të instaluar në hapësirat e dedikuara për ndalime, gjithsesi se kontri-
buon për parandalimin e vetë lëndimeve ose për reagimet në kohë nga ana e shërbimeve 
policore. 

Mekanizmi kombëtarë parandalues, gjithashtu konstatoi se qytetarët mund të par-
ashtrojnë parashtresa dhe ankesa kundër veprimit të nëpunësve të policisë, drejtpërdrejtë 
deri te Sektori për punë të brendshme, përmes kutisë së posaçme për këtë qëllim të ven-
dosur në hyrje e stacionit të policisë.
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2.10.4. Rekomandimet dhe veprimet në lidhje 
me rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues në lidhje me gjendjet e kon-
statuara nga vizita e realizuar, përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konkrete të 
cilat i dorëzoi deri te Ministria për punë të brendshme, si dhe deri te kryeshefi i stacionit 
të policisë “Vinicë”.

Në këtë kuptim, këto janë një pjesë e rekomandimeve të dorëzuara dhe të përgjigje-
ve të pranuara nga ana e Ministrisë për punë të brendshme dhe nga kryeshefi i SP “Vinicë”.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të adaptohet dhe në mënyrë përkatëse 
të funksionalizohet hapësira për mar-
rjen në pyetje personat e privuar nga 
liria dhe personat e ndaluar në suaza 
të stacionit të policisë;

Ministria për punë të brendshme në suaza 
të buxhetit të tij për mirëmbajtjen e objek-
teve nuk disponon me mjete financiare për 
rikonstruksion dhe sanacion të hapësirave për 
arrestime dhe ndalime në suaza të stacionit të 
policisë.

Të furnizohen në mënyrë përkatëse 
hapësirat në të cilat realizohet marrja 
në pyetje e personave të privuar nga 
liria, me audio dhe video mbikëqyrje.

Në Planin për furnizime publike për vitin 
2018 të MPB, janë të parapara furnizimet 
për këtë qëllim (adaptime dhe përshtatje të 
hapësirave për marrjen në pyetje personat e 
privuar nga liria dhe për ndalime në stacionet 
policore).

Tabela nr.19

 Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstatoi se në dosjet e personave të nda-
luar janë të përfshira edhe listat kontrolluese për vizitat e realizuara nga ana e nëpunësve 
të policisë, në intervale të rregullta kohore, që kryhen me qëllim të parandalimit të vetë 
lëndimeve dhe të përcaktimit të gjendjes së personave të ndaluar.

 Nga kontrollimi i realizuar në regjistrat e theksuar, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues konstaton se të njëjtit drejtohen në mënyrë kronologjike, të qartë dhe të rreg-
ullt. Përkatësisht, në regjistrat në mënyrë të detajuar regjistrohen të dhënat, në mënyrën e 
paraparë në Rregulloren për përmbajtjen dhe mënyrën e drejtimit të evidencave policore.
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STACIONI I POLICISË ME KOMPETEN-
CA TË PËRGJITHSHME “KËRÇOVË”

Më datën 29.09.2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi vizitën e rregullt 
të pa paralajmëruar në stacionin e policisë “Kërçovë”.

Stacioni i policisë “Kërçovë” është në përbërje të Sektorit për punë të brendshme 
(SHPB) Ohër, që nënkupton faktin se për punën e tij përgjigjet para kryeshefit të SPB 

2.11

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Vinicë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Në brendinë e dyerve në hapësirat për 
ndalesa të vendosen udhëzimet për të 
drejtat e personave të ndaluar;

Problemi është zgjidhur me kopjime të 
posterëve të ngjitur në brendinë e dyerve.

Gjësendet e konfiskuara përkohësisht 
për të cilat ekzistojnë dyshime se janë 
me prejardhje nga veprat e shkaktuara 
penale ose nga kundërvajtjet, të njëjtat të 
mos vendosen dhe ruhen në hapësirën e 
gjësendeve të konfiskuara përkohësisht, 
të regjistruar në formularë përkatës.

Sendet janë të mënjanuara nga zyra e 
inspektorëve për kriminalitet të përgjith-
shëm dhe janë dorëzuar për ruajtje gjatë 
procedurës së mëtutjeshme në një hapësirë 
përkatëse në SP “Vinicë”.

Tabela nr.20
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“Ohër”, dhe sipas linjave përkatëse edhe para 
sektorëve kompetent pranë Ministrisë për punë 
të brendshme. Kompetencat vendore për realizi-
min e punëve policore e përfshijnë territorin e ko-
munës së Kërçovës, gjatë kësaj janë të përfshirë 
qyteti i Kërçovës, vendbanimet: Zajas, Osllomej, 
Izvor dhe 33 vendbanime fshatare.

Në përbërjen e stacionit të policisë me kom-
petenca të përgjithshme “Kërçovë”, funksionojnë 
edhe dy seksione të policisë në Zajas dhe Os-
llomej, si dhe zyra e policisë në fshatin Izvor.

Stacioni i policisë “Kërçovë” është i akomod-
uar në një ndërtesë të vjetër të tipit të fortë dhe 
i njëjti gjendet në qendrën e qytetit të Kërçovës. 

Zëvendës – kryeshefi e njoftoi Ekipin e Mekanizmit kombëtarë parandalues se supozohet 
se objekti i stacionit policor është i ndërtuar në periudhën e viteve 1933 – 1936. Në suaza 
të kësaj ndërtese gjenden edhe zyrat e autoriteteve të seksionit për siguri të komunika-
cionit rrugorë dhe për parandalim, si dhe zyrat e inspektorëve të krim policisë. 

 Për nga aspekti i trajnimeve, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues u informua se 
gjatë vitit të kaluar nuk janë organizuar dhe realizuar trajnime më serioze për nëpunësit e 
policisë në SP “Kërçovë”, kurse trajnimi i fundit është realizuar para disa ditëve para vizitës 
nga ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, dhe i njëjti ka qenë në lidhje me veprimin 
e autoriteteve policore gjatë sigurimit të procesit të zgjedhjeve.

Në hyrjen e stacionit të 
policisë “Kërçovë” nuk është 
ndërtuar platforma e pjerët 
për qasjen e personave me 
pengesa të caktuara fizike, 
dhe me këtë këtyre person-
ave u është vështirësuar dhe 
praktikisht pamundësuar 
qasja deri te hapësirat e 
brendshme të SP “Kërçovë” si 
dhe deri te hapësira e kujde-
starisë dhe hapësirat zyrtare.

2.11.1. Kushtet materiale

Hapësirat për marrjen në pyetje dhe për realizimin e bisedave me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e moshës së mitur

Nga bisedimet me drej-
tuesin e ndërrimit, Ekipi i Me-
kanizmit kombëtarë paranda-
lues u njoftua se deri në çastin 
e vizitës nuk kanë pasur raste 
të ndalimit të personave të 
moshës së mitur në hapësirat 
për ndalime, por se në raste të 
jashtëzakonshme kur shfaqet 
nevoja për bisedime të shkur-
tra, personat e moshës së mi-
tur akomodohen në njërën prej 

Në SP “Kërçovë” është adaptuar një hapë-
sirë e posaçme e cila është e përcaktuar për 
realizimin e bisedimeve me personat e ftuar, 
personat e privuar nga lira ose me personat e 
ndaluar, të cilën e shfrytëzojnë edhe nëpunësit 
e policisë nga grupi për intervenime si dhe zyrat 
administrative dhe zyrat e krim teknikës.

Stacioni i policisë nuk ka të adaptuar një 
hapësirë të posaçme për realizimin e bisedi-
meve me personat e moshës së mitur në pajtim 
me Ligjin për të drejtat e fëmijëve.
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Hapësirat për ndalime

Nga matjet e realizuara të hapësirave për ndalime, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues konstaton se hapësira e parë është me sipërfaqe prej 7,1m2, kurse hapësira e 
dytë është me sipërfaqe prej 6,9m2 edhe përskaj faktit se dy hapësirat i përmbushin stand-
ardet e parapara minimale ndërkombëtare që kanë të bëjnë me sipërfaqen e hapësirave, 
prapëseprapë këto hapësira janë në gjendje tejet të pavolitshme materiale.

Në hapësirën e dedikuar për 
ndalime nuk kishte ndriçim artifi-
cial, kurse kapaku nga teneqeja 
me vrima të vogla, i vendosur në 
dritaren e hapësirës për ndalime, jo 
vetëm që nuk mundëson qarkullim 
të mjaftueshëm të dritës ditore, por 
në masë të konsiderueshme e pen-
gon edhe ventilimin, përkatësisht 
depërtimin e ajrit të freskët në këtë 
hapësirë.

Duke filluar nga korridori i cili 
shpie deri te hapësirat e podrumit 
të dedikuara për ndalime, nëpër 
shkallët për lëshimin deri te këto 
hapësira, në korridorin para dyerve 
të hyrjes në hapësirat dhe në vetë 
hapësirat e dedikuara për ndalime, 
nuk mund të vërehet prania e 
ndriçimit artificial. 

Në vetë hapësirat për ndalime, 
sikur edhe në tërë stacionin e poli-
cisë, nuk realizohet video mbikëqyr-
ja, mund të vërehet se gjëja e vetme që funksionon është sistemi për thirrje dhe për ko-
munikim në mes personit të ndaluar dhe drejtuesit të ndërrimit të këtij stacioni të policisë.

Nëpunësit e policisë dhe drejtuesi i ndërrimit, theksuan se janë të vetëdijshëm 
për gjendjen e pavolitshme materiale në të cilën gjenden dy hapësirat dhe në mënyrë 
plotësuese theksuan se gjatë periudhave dimërore, kur temperaturat e jashtme janë 
shumë të ulëta, ata tentojnë që ti reduktojnë në minimum ndalimet në këtë stacion të 
policisë.

SP “Kërçovë” disponon me dy hapësira 
të dedikuara për ndalimin e personave dhe 
të njëjtat gjenden në pjesën e bodrumit të 
stacionit të policisë. Dy hapësirat janë bërë 
funksionale për ndalime individuale dhe 
secila prej tre posedon me nga një krevat.

Sipas vlerësimeve të Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues, gjendja e hasur në 
dy hapësirat e dedikuar për ndalime, në 
mënyrë serioze kontribuon për zmadhimin 
e rrezikut nga shfaqja e torturës dhe llojeve 
tjera të veprimeve jo humane dhe jo njerë-
zore ndaj personave të ndaluar dhe paraqet 
shkelje serioze të dinjitetit njerëzor.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë paran-
dalues, nga kontrollimi i realizuar në evi-
dencën e personave të privuar nga liria dhe 
të personave të ndaluar, konstatoi se ndalo-
hen personat në këto dy hapësira edhe 
gjatë periudhave dimërore. 

hapësirave zyrtare në prani të vazhdueshme të personit zyrtarë dhe me të njëjtit bisedimet 
realizohen vetëm në prani të prindit dhe punëtorit social.
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Nyja sanitare

Në përbërje të stacionit të policisë, ekziston një tualet i përbashkët i cili shfrytëzohet 
nga personat zyrtarë, si dhe nga personat e privuar nga liria dhe nga personat e ndaluar. 
Kjo pa mëdyshje imponon nevojën e ekzistimit të tualeteve të posaçme për personat e pri-
vuar nga liria dhe për personat e ndaluar, të cilat do të rregullohen në pajtim me parimet 
e sigurisë për mbrojtjen e kësaj kategorie të personave. 

Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi kontrollimet në tualetin i cili një periudhë 
të gjatë kohore nuk është në gjendje funksionale, dhe i cili ka qenë i dedikuar dhe i adap-
tuar për personat e ndaluar në këtë stacion të policisë, megjithatë i njëjti gjendet në një 
gjendje plotësisht të shkatërruar materiale, me konstruksion të lakuar të tavanit dhe me 
sasi tejet të madhe të lagështisë dhe mykut. Saktë për këto arsye, i njëjti një periudhë të 
gjatë kohore është jashtë përdorimit dhe në këtë drejtim, Mekanizmi kombëtarë paranda-
lues rekomandon sanacionin urgjent dhe renovimin e tij.

2.11.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Mekanizmi kombëtarë parandalues thekson se posterët e përkthyer në më shumë 
gjuhë lidhur me të drejtat e personave të arrestuar, personave të privuar nga liria dhe për 
të drejtat e personave të ndaluar, përskaj në zyrën e drejtuesit të ndërrimit, janë të ven-
dosura edhe në hyrjen e stacionit, afër pultit për paraqitje, afër hapësirave për realizimin 
e bisedimeve ku gjithashtu realizohen bisedimet me këta persona, si dhe në më shumë 
vende të dukshme nëpër korridoret e këtij stacioni të policisë.

Përskaj posterëve për të drejtat e personave të arrestuar, personave të privuar nga 
liria dhe të personave të ndaluar, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues vërejti se në 
vend të dukshëm në më shumë hapësira ishte i theksuar edhe Kodi i etikës policore, si dhe 
udhëzimet për të drejtat e viktimave të veprave penale.

Nëpunësit e policisë theksuan se 
janë të kënaqur nga bashkëpunimi me 
Qendrën për punë sociale, me të cilën 
kanë një bashkëpunim të shkëlqyer, 
dhe për kontrollim të Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues u ofrua edhe lista e 
avokatëve kujdestarë, prej të cilës listë 
ftohet mbrojtja juridike e personave të 
cilët do të kërkojnë që ta shfrytëzojnë 
këtë të drejtë të tyre ligjore. Në mënyrë 
plotësuese, nga ana e kryeshefit të sta-
cionit të policisë u theksua se të njëjtit 
realizojnë një bashkëpunim shumë të 
mirë me krim policinë.

Stacioni i policisë nuk disponon 
me buxhet të posaçëm për sigurimin 
e ushqimit për personat e arrestuar, 
përkatësisht për personat e privuar 
nga liria dhe për personat e ndaluar, 
në pajtim me Procedurat standarde 
operative për veprim me personat e 
ndaluar, sipas të cilave është para-
parë që çdo personi të ndaluar më 
gjatë se gjashtë orë i takon një por-
cion ushqimi.
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2.11.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Nga kontrollimi në Regjistrin e ngjarjeve ditore, mund të konstatohet se evidenca 
udhëhiqet në mënyrë kronologjike, të lexueshme dhe të qartë, të gjitha rubrikat në këtë 
libër janë të plotësuara dhe se nuk shfrytëzohet korrektori.

Gjatë kontrollimit të lidhshmërisë numerike të ngjarjeve të evidentuara në këtë libër 
me regjistrat tjerë, mund të detektohet harmonizimi dhe rrjedhoja kronologjike e ngjarje-
ve. Qasja e tillë drejtë evidentimit të ngjarjeve ditore shpie drejtë konkludimit se evidenca 
e ngjarjeve ditore udhëhiqet me rregull dhe në kohën e duhur.

Marrë në përgjithësi nga kontrollimi i regjistrave të lartpërmendur, Ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues konstaton se në esencë evidenca realizohet në mënyrë të lex-
ueshme, të qartë dhe të rregullt. Në librat për evidencë që drejtohen gjatë tre viteve të 
njëpasnjëshme, fare nuk shfrytëzohet korrektori dhe mund të detektohet rrjedhoja kro-
nologjike e ngjarjeve të evidentuara.

Gjithashtu, nga kontrollimi i realizuar në disa prej dosjeve individuale të përzgjed-
hura në mënyrë të rastësishme, të evidentuara në këtë stacion të policisë në çfarëdo lloj 
baze, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se dokumentacioni drejtohet 
në mënyrë të rregullt, me kujdes dhe në kohën e duhur përpilohen dokumentet për çdo 
ngjarje, gjatë kohëzgjatjes së shkaqeve për qëndrim të personave në suaza të stacionit 
të policisë.

2.11.4. Rekomandimet dhe veprimet në lidhje 
me rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues në lidhje me gjendjet e kon-
statuara nga vizita e lartpërmendur, përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konkrete 
të cilat i dorëzoi deri te Ministria për punë të brendshme, si dhe deri te kryeshefi i stacionit 
të policisë “Kërçovë”.

Në këtë kuptim, këto janë vetëm një pjesë e rekomandimeve të dorëzuara dhe të 
përgjigjeve të pranuara nga Ministria për punë të brendshme dhe nga kryeshefi i SP “Kër-
çovë”.

SP “Kërçovë” është nën kompetenca të SPB “Ohër” dhe nga ana e tyre u është ndarë 
një buxhet i posaçëm për këtë zë financiarë. Në lidhje me këtë, drejtuesi i ndërrimit na 
njoftoi se për personat e arrestuar, vetë autoritetet zyrtare organizohen që tu sigurojnë 
ushqimin.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të sigurohen mjete për funksionali-
zimin dhe adaptimin e hapësirave të 
dedikuara për ndalesa të cilat do ti 
përmbushin standardet minimale të 
parapara ndërkombëtare për ndalimin 
e personave;

Në mjetet buxhetore të planifikuara për 
mirëmbajtjen e objekteve gjatë vitit 2017, nuk 
janë të ndara mjetet financiare për rikonstruk-
sion dhe sanacion të hapësirave për arrestime 
dhe ndalime të personave në stacionet e 
policisë.

Të furnizohen në mënyrë përkatëse 
hapësirat në të cilat realizohet marrja 
në pyetje e personave të privuar nga 
liria, me mbikëqyrje përkatëse audio 
– vizuale.

Në Planin për Furnizime publike për vitin 
2018 të MPB, janë të parapara furnizime për 
këtë qëllim (adaptime dhe përshtatje të hapë-
sirave për marrjen në pyetje të personave të 
privuar nga liria dhje për personat e ndaluar 
në stacionet policore).

Të funksionalizohet një hapësirë e 
posaçme për marrjen në pyetje dhe 
për bisedime me personat e moshës së 
mitur, në pajtim me Ligjin për drejtësi 
për fëmijët.

Në lidhje me rekomandimin konkret, nuk 
është fituar përgjigje nga Ministria për punë të 
brendshme.

Tabela nr.21

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Kërçovë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna

Në hyrje të stacionit të policisë “Kërçovë” 
të ndërtohet dhe adaptohet trami për 
qasjen e personave me pengesa të caktuara 
fizike, me qëllim të mundësimit të qasjes së 
papenguar deri te hapësirat e brendshme të 
stacionit të policisë; 

Është dorëzuar kërkesa deri te SPB – 
Ohër – Seksioni për punë të përbashkëta, 
në drejtim të ndërtimit dhe adaptimit të 
platformës së pjerët për qasjen e person-
ave me pengesa fizike.

Tabela nr.22
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VIZITA PASUESE NË STACIONIN 
E POLICISË ME KOMPETENCA TË 

PËRGJITHSHME “OHËR”

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues më datën 29.09.2017 realizoi 
vizitën e pa paralajmëruar pasuese në stacionin e policisë “Ohër”, vizitë kjo që kishte për 
qëllim kontrollimin e implementimit të rekomandimeve të dhëna, të përfshira në raportin 
e përpiluar pas vizitës së rregullt të realizuar më datën 05.06.2013.

Nga vizita e realizuar, Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se tre nga gjith-
sej katër rekomandimet e dorëzuara deri te Ministria për punë të brendshme nuk janë 
implementuar dhe realizuar, kurse për nga aspekti i rekomandimeve të dorëzuara deri te 
SP “Ohër”, nga gjithsej tetë rekomandime – katër janë realizuar dhe të implementuar, tre 
rekomandime nuk janë realizuar dhe një rekomandim është pjesërisht i realizuar.

2.12

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Kërçovë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna

Të përcaktohet një buxhet i posaçëm për 
sigurimin e ushqimit / porcionit ushqi-
morë për personat e ndaluar që qëndrojnë 
më gjatë se gjashtë orë, në pajtim me Pro-
cedurat standarde operative të Ministrisë 
për punë të brendshme.

Është dorëzuar kërkesa deri te SHPB – 
Ohër, me qëllim të përcaktimit të një 
buxheti të posaçëm për sigurimin e 
ushqimit / porcionit ushqimorë pë per-
sonat e ndaluar që qëndrojnë më gjatë se 
gjashtë orë.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandimet e dorë-
zuara

Përgjigjet në 
lidhje me re-

komandimet e 
dhëna

Gjendja e konstatuar Vlerësimi

Në hapësirat për ndalime 
të instalohet sistemi për 
thirrje, që do të ishte në 
funksion të ndërtimit 
të hapësirave të reja për 
ndalime.

Nga Ministria 
për punë të 
brendshme nuk u 
pranua përgjigje 
në lidhje me këtë 
rekomandim.

Është instaluar sistemi 
për thirrje në dy hapë-
sirat e dedikuara për 
ndalime, të cilët funk-
sionojnë në mënyrë të 
pa penguar.

Rekomandimi 
është realizuar

Ndërtimi i hapësirave të 
reja për ndalime të cilat 
do ti përmbushin në tërësi 
standardet e parapara 
minimale për ndalimin e 
personave si dhe adap-
timin e një hapësire të 
posaçme për realizimin e 
bisedimeve me personat e 
moshës së mitur.

Nga Ministria 
për punë të 
brendshme nuk u 
pranua përgjigje 
në lidhje me këtë 
rekomandim.

Nuk janë ndërtuar 
hapësira të reja për 
ndalimin e personave, 
e as që është adaptuar 
hapësira e posaçme për 
realizimin e bisedimeve 
me personat e moshës 
së mitur, në pajtim me 
Ligjin për drejtësi për 
fëmijët.

Rekomandimi 
nuk është re-
alizuar.

Gjatë ndërtimit të hapë-
sirave të reja për ndalesa, 
të mundësohet edhe qasje 
përkatëse për personat që 
ballafaqohen me pengesa 
të caktuara fizike, si dhe 
dalja nga pjesa e pasme 
për transferim të person-
ave të privuar nga liria.

Nga Ministria 
për punë të 
brendshme nuk u 
pranua përgjigje 
në lidhje me këtë 
rekomandim.

Hapësirat ekzistuese për 
ndalime nuk posedojnë 
qasje përkatëse për per-
sonat me pengesa fizike, 
duke pasur parasysh 
faktin se qasja e vetme 
është përmes ngjitjes 
nëpër disa shkallë.

Rekomandimi 
nuk është re-
alizuar.

Të sigurohet buxheti i 
posaçëm me të cilin do 
të përfshihen shpenzimet 
për sigurimin e ushqimit 
për personat e privuar 
nga liria, të cilët janë të 
ndaluar në SP “Ohër”.

Nga Ministria 
për punë të 
brendshme nuk u 
pranua përgjigje 
në lidhje me këtë 
rekomandim.

Në SP “Ohër” akoma 
nuk është siguruar 
buxheti i posaçëm me 
të cilin do të mbulohen 
shpenzimet për sig-
urimin e ushqimit për 
personat e privuar nga 
liria dhe për personat e 
ndaluar në SP “Ohër”.

Rekomandimi 
nuk është re-
alizuar.

Tabela nr.23
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Ohër”

Rekomandimet e 
dorëzuara

Përgjigjet në lidhje 
me rekomandimet 

e dhëna
Gjendja e konstatuar Vlerësimi

Në hapësirat e dedi-
kuara për ndalime të 
instalohet sistemi për 
thirrje, i cili do të ishte 
në funksion deri në 
ndërtimin e hapësirave 
të reja për ndalime.

Menjëherë pas vizitës 
së MKP, nga ana 
e stacionit të poli-
cisë “Ohër” është 
përpiluar kërkesa për 
furnizimin e sistemit 
për thirrje.

Është instaluar sistemi 
për thirrje, në dy hapë-
sirat e përcaktuara për 
ndalime, sistemi funk-
sionon pa pengesa.

Rekomandimi 
është realizuar.

Në rastet që karak-
terizohen me nivel të 
lartë të alkoolizimit, të 
thirret mjeku me qël-
lim të veprimit paran-
dalues në drejtim të 
mbrojtjes së shëndetit 
të personave të privuar 
nga liria.

Për personat e pri-
vuar nga liria, dhe 
të cilat manifesto-
jnë nivel të lartë të 
alkoolizmit, si dhe 
për personat e tjerë te 
të cilët vërehen prob-
lemet shëndetësore, 
nga ana e SP “Ohër” 
realizohet thirrja e 
mjekut.

Nga kontrollimi i 
realizuar në dosjet per-
sonale të personave të 
ndaluar është konstat-
uar se realizohet thirrja 
e mjekut për personat 
e alkoolizuar dhe në 
rastet kur personat e 
ndaluar do të kërkojnë 
një gjë të tillë.

Rekomandimi 
është realizuar

Të implementohet 
kontrollimi i rreg-
ullt mbi personat e 
ndaluar, si një praktikë 
pozitive, me qëllim të 
mbrojtjes së të drejtave 
të personave dhe me 
qëllim të evidentimit 
përkatës të rasteve të 
tilla në listën kontrol-
luese.

Sistemi kontrollues 
për mbikëqyrjen e 
personave të nda-
luar në mënyrë të 
vazhdueshme po 
realizohet nga ana e 
drejtuesit të ndërrim-
it në SP “Ohër” edhe 
atë disa herë gjatë 
ndalimit të personit.

Në hapësirat e dedi-
kuara për ndalime janë 
të instaluara kamera, 
dhe me këtë sigurohet 
monitorimi i vazh-
dueshëm i personave të 
ndaluar, gjatë kohës së 
ndalimit të tyre.

Rekomandimi 
është realizuar.

Tabela nr.24
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Ohër”

Rekomandimet e 
dorëzuara

Përgjigjet në lidhje 
me rekomandimet 

e dhëna
Gjendja e konstatuar Vlerësimi

Të dhënat e regjis-
truara në mënyrë të 
gabuar, të mos shlyhen 
me korrektor por të 
nënvizohen me një 
vijë.

Pas vizitës së reali-
zuar nga ana e MKP, 
të dhënat e regjis-
truara në mënyrë të 
gabuar nuk shlyhen 
me korrektorë por 
shlyhen me një vijë.

Nuk shfrytëzohet kor-
rektori për korrigjimin 
e gabimeve gjatë 
evidentimeve, por të 
dhënat e regjistruar në 
mënyrë të gabuar, nën-
vizohen me një vijë.

Rekomandimi 
është realizuar.

Të sigurohet sistemi 
për ngrohje gjatë peri-
udhave të dimrit, me 
të cilin do të arrihet 
temperatura për-
katëse në pajtim me 
standardet e parapara 
ndërkombëtare për 
vendet e privimit nga 
liria.

Nga ana e stacionit të 
policisë me kompe-
tenca të përgjithshme 
– Ohër, dy herë gjatë 
vitit 2013 janë përpil-
uar informacionet 
problematike të cilat 
janë dorëzuar deri te 
Ministria për punë 
të brendshme (BSP), 
me qëllim që të thek-
sohen mangësitë dhe 
për marrjen e masave 
për evitimin e tyre.

Në hapësirat akoma 
nuk është siguruar 
sistemi i ngrohjes gjatë 
periudhave të dimrit, 
me të cilin do të arrihej 
temperatura në pajtim 
me 
standardet e parapara 
ndërkombëtare për 
vendet e privimit nga 
liria.

Rekomandimi 
nuk është reali-
zuar.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Ohër”

Rekomandimet e 
dorëzuara

Përgjigjet në lidhje 
me rekomandimet 

e dhëna
Gjendja e konstatuar Vlerësimi

Evidencat në SP 
“Ohër” të drejtohet 
në mënyrë të rregullt, 
dosjet individuale ti 
përfshijnë procesver-
balet e domosdoshme 
dhe të përcillet rrjedha 
logjike e ngjarjeve 
nga koha e privimit 
fillestarë nga liria.

Evidencat  në SP 
“Ohër” drejtohen në 
mënyrë të rregullt, 
fashikujt individual 
i përfshijnë pro-
cesverbalet e do-
mosdoshme, me të 
cilat konfirmohet 
se personi ka qenë i 
njoftuar me të drejtat 
e veta dhe se në të 
njëjtit respektohet 
rrjedhoja logjike e 
ngjarjeve.

Lëshimet e konstatu-
ara për nga aspekti i 
drejtimit të evidencave 
dhe mungesa e do-
kumenteve të rëndë-
sishme në dokumen-
tacionet individuale të 
personave të privuar 
nga liria dhe të person-
ave të ndaluar, lëshimet 
për nga aspekti i 
theksimit të orës së 
ndalimit, kohë kjo e 
cila nuk korrespondon 
me kohën e evidentuar 
në Procesverbalin për 
personin e ndaluar.

Rekomandimi 
nuk është reali-
zuar.

Në regjistrin e person-
ave të thirrur, person-
ave të arrestuar dhe të 
ndaluar, të përfshihet 
edhe përmbledhja 
mujore.

Është implemen-
tuar përmbledhja për 
numrin e personave 
të thirrur, personave 
të arrestuar dhe të 
personave të ndaluar 
dhe i njëjti realizohet 
në fund të vitit në 
rrjedhë.

Në regjistrin për 
personat e privuar nga 
liria dhe për personat e 
ndaluar, nuk drejtohet 
përmbledhja mujore.

Rekomandimi 
nuk është reali-
zuar.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Ohër”

Rekomandimet e 
dorëzuara

Përgjigjet në lidhje 
me rekomandimet 

e dhëna
Gjendja e konstatuar Vlerësimi

Të drejtat e personave 
të ndaluar të thekso-
hen në vende të duk-
shme në hapësirat e 
dedikuara për ndalim 
të personave, më saktë 
një fotokopje e fletës së 
formatit A4, të ngjitet 
në anën e brendshme 
të derës, si dhe në 
zyrën e drejtuesit të 
ndërrimit.

Të drejtat e person-
ave të ndaluar janë të 
theksuara në vende 
të dukshme në hapë-
sirat e dedikuara për 
ndalim të personave 
si dhe në zyrën e 
drejtuesit të ndër-
rimit.

Posterët me udhëzimet 
për të drejtat e person-
ave të privuar nga lira 
dhe të personave të 
ndaluar janë të theksu-
ara në mënyrë për-
katëse, megjithatë në 
hapësirat e dedikuara 
për ndalime, të drejtat 
janë të theksuara në 
pjesën e jashtme, në 
vend që të theksohen 
në pjesën e brendshme 
të derës.

Rekomandimi 
është realizuar 
pjesërisht.

2.12.1. Gjendjet e reja të konstatuara
Në stacionin e policisë “Ohër” evidentohen ndryshime për nga aspekti i organizimit, 

ashtu që stacioni i policisë nuk posedon tani më zyrën policore në Peshtanë, por kjo zyre 
është transferuar në fshatin Izdegllavje. Seksioni për sigurimin e personave dhe objekteve 
akoma funksionon në suaza të këtij stacioni.

Për nga aspekti material - teknik, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konsta-
ton se disa hapësira zyrtare janë të pajisura me byro të reja, tryeza dhe karrige të reja, 
por prapëseprapë numri i madh i zyrave, në veçanti zyrat e inspektorëve ku realizohen 
bisedimet dhe marrjet në pyetje të personave të dyshuar, akoma janë të pajisura me 
mobile të vjetra dhe të skaduara. Me video mbikëqyrje, përskaj hapësirave të dedikuara 
për ndalime, janë të përfshira edhe korridoret, si dhe sipërfaqja e oborrit të stacionit të 
policisë.

Në suaza të stacionit është adaptuar edhe një hapësirë për identifikim, por 
prapëseprapë ajo që brengos është fati se nuk ekziston një hapësirë e posaçme dhe e 
adaptuar për realizimin e bisedimeve me personat e moshës së mitur, dhe për këtë arsye 
bisedimet me personat e moshës së mitur më shpesh realizohen në zyrat e inspektorëve. 
Në këto zyra më shpesh janë të vendosur më shumë inspektor, dhe në këtë mënyrë për-
skaj inspektorit i cili e zhvillon bisedën, shumë shpesh janë të pranishëm edhe inspektorë 
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të tjerë. 
Gjithashtu, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se në asnjërën prej 

hapësirave në të cilat zhvillohen bisedime ose marrja në pyetje e personave të arrestuar, 
përkatësisht të personave të privuar nga liria dhe të personave të ndaluar, nuk është 
instaluar sistemi për monitorim audio – vizual, dhe në këtë kuptim, dhe me qëllim të 
parandalimit të torturës ose të veprimeve tjera jo përkatëse gjatë marrjes në pyetje, Me-
kanizmi kombëtarë parandalues rekomandon që hapësirat që janë të dedikuara për marrje 
në pyetje të personave të furnizohen me pajisje për mbikëqyrje audio – vizuale. Një gjë e 
tillë në masë plotësuese do të kontribuojë edhe në drejtim të mbrojtjes së nëpunësve të 
policisë nga akuzat e rreme për ekzistimin e akteve të torturës, përkatësisht të detyrimit, 
maltretimit ose formave të tjera të frikësimit dhe ushtrimit të presionit mbi personat e ar-
restuar ose ndaj personave të privuar nga liria.

Ekipi  i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se qarkullimi i dritës ditore në 
hapësirat e përcaktuara për ndalime është i pamjaftueshëm, dhe në veçanti alarmuese 
është gjendja lidhur me ngrohjen e këtyre hapësirave, duke pasur parasysh faktin se mun-
gon instalimi i sistemit për ngrohje, Mekanizmi kombëtarë parandalues në ditën e vizitës, 
në njërën prej hapësirave, në afërsi të krevatit vërejti ekzistimin e një vrime në mur, në të 
cilën kishte kabllo të instalimit elektrik, gjë që do të mund të paraqiste rrezik për personat 
e ndaluar, për këtë arsye Mekanizmi kombëtarë parandalues menjëherë rekomandoi që kjo 
vrimë në mur të mbulohet, përkatësisht të sanohet në mënyrë përkatëse.

Nga kontrollimi i regjistrit për përdorimin e mjeteve të detyrimit, Mekanizmi kom-
bëtarë parandalues konstaton lëshime për nga aspekti i rubrikave të pa plotësuara që kanë 
të bëjnë me dokumentacionin e përpiluar në lidhje me ngjarjet konkrete dhe të rubrikës 
për vlerësim të arsyeshmërisë për përdorim të mjetit të detyrimit. 

Gjithashtu, Regjistri për personat e ftuar, të arrestuar dhe të ndaluar nuk përmban 
përmbledhjen mujore.

2.12.2. Rekomandimet dhe veprimet në lidhje 
me rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues në lidhje me gjendjet e kon-
statuara nga vizita pasuese, përpiloi Raportin e posaçëm me rekomandimet konkrete, prej 
të cilave disa përsëriten sërish. Raportin e dorëzoi deri te Ministria për punë të brendshme 
si dhe deri te kryeshefi i stacionit të policisë “Ohër”.

Në këtë kuptim, Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues pranoi përgjigjet edhe nga 
Ministria për punë të brendshme dhe nga kryeshefi i stacionit të policisë “Ohër”.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të adaptohet një hapësirë e posaçme 
për realizimin e bisedimeve me per-
sonat e moshës së mitur, në pajtim me 
Ligjin për drejtësi për fëmijët;

Në mjetet buxhetore të planifikuara për 
mirëmbajtjen e objekteve për vitin 2017, nuk 
janë të ndara mjetet financiare për rikonstruk-
sion dhe sanacion të hapësirave të dedikuara 
për arrestime dhe ndalime të personave në 
suaza të stacioneve policore.

Të furnizohen në mënyrë përkatëse 
hapësirat në të cilat realizohet marrja 
në pyetje e personave të privuar nga 
liria me audio ose video mbikëqyrje.

Në lidhje me rekomandimin konkret, nuk 
është pranuar përgjigje nga ana e Ministrisë 
për punë të brendshme.

Tabela nr.25

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Ohër”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Menjëherë të plotësohet, përkatë-
sisht të sanohet në mënyrë përkatëse 
vrima në murin e hapësirës së dytë 
të dedikuar për ndalime, në të cilën 
vërehen kabllo të instalimit elektrik;

Është realizuar mbyllja dhe sanimi i vrimës në 
hapësirën e dytë të dedikuar për ndalime, ku 
kishte kabllo të instalimit elektrik, që ishte pa 
tension elektrik.

Në mënyrë të rregull të azhurnohen 
të dhënat në regjistrin për për-
dorimin e mjeteve të detyrimit;

Evidenca, përkatësisht regjistri për përdorimin 
e mjeteve të detyrimit për vitin 2017 menjëherë 
është azhurnuar dhe janë të regjistruara të gjitha 
të dhënat në rubrikat përkatëse.

Në regjistrin për personat e ftuar, të 
arrestuar dhe të ndaluar, të përfshi-
het edhe përmbledhja mujore.

Në regjistrat për personat e privuar nga liria 
dhe për personat e ndaluar për vitin 2017 është 
përpiluar përmbledhja mujore.

Tabela nr.26
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STACIONI I POLICISË ME KOMPETEN-
CA TË PËRGJITHSHME “STRUMICË”

Më datën 24.11.2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi vizitën e rregullt 
dhe të pa paralajmëruar në stacionin e policisë “Strumicë”.

Stacioni i policisë “Strumicë” është stacion policor me kompetenca të përgjithshme 
pranë Sektorit për punë të brendshme “Strumicë” dhe kompetencat vendore të këtij sta-
cioni përfshijnë territorin e katër komunave vijuese: Strumicën, Novo Sellën, Vasilevën dhe 
Bosillovën.

Në përbërjen e stacionit të policisë me kompetenca të përgjithshme “Strumicë”, funk-
sionojnë dy seksione të policisë në komunat e Novo Sellës dhe të komunës së Vasilevës, 
kurse në suaza të komunës së Bosillovës funksionojnë shërbimet policore patrulluese.

Stacioni i policisë me kompetenca të përgjithshme “Strumicë” është i akomoduar në 
dy ndërtesa të cilat janë relativisht të reja dhe të renovuara, të cilat në të kaluarën kanë 
qenë pjesë përbërëse e Kazermës në Strumicë. Stacioni i policisë karakterizohet me qasje 
të lehtësuar deri te e tërë infrastruktura e këtij vendbanimi, dhe në afërsi të drejtpërdrejtë 
gjendet edhe stacioni i zjarrfikësve dhe disa pjesë të Ministrisë për mbrojtje.

Në lidhje me realizimin e trajnimeve të dedikuara për zyrtarët e policisë në SP “Stru-
micë” u fitua informacioni se në SHPB “Strumicë” realizohen trajnime të rregullta dhe të 
vazhdueshme në të cilat marrin pjesë edhe të punësuarit nga stacioni i policisë, kurse 
nëpunësit e policisë që kanë më tepër përvojë mbajnë trajnimet në cilësi të mentorëve. 

Në pjesën e hyrjes në pjesën e dytë, e cila është pjesë përbërëse e stacionit të poli-
cisë “Strumicë” është ndërtuar platforma e pjerët për qasje dhe me të njëjtin u mundëso-
het qasje e pa penguar të gjithë personave që kanë pengesa të caktuara fizike. Në vetë 
hyrjen e stacionit gjendet shërbimi i kujdestarisë me dy nëpunës që punojnë në ndërrime, 
të cilët i evidentojnë qytetarët dhe i udhëzojnë deri te zyrat e shërbimeve administrative 
dhe deri te të gjitha hapësirat e brendshme të SP “Strumicë”.

2.13
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2.13.1. Kushtet materiale

Hapësirat për marrjen në pyetje dhe për realizimin e bisedave me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e moshës së mitur

Drejtuesi i ndërrimin i hasur në ndërrimin kur u realizua vizita në stacionin e policisë 
“Strumicë” theksoi se ka pasur ide që menjëherë afër hapësirës të drejtuesit të ndër-
rimit të adaptohet një hapësirë e posaçme e cila do të shërbejnë vetëm për realizimin 
e bisedave dhe për marrjen në pyetje të personave të arrestuar dhe të privuar nga liria, 
megjithatë kjo hapësirë deri në ditën e vizitës së realizuar, akoma nuk është funksionale, 
përkatësisht nuk është në përdorim. 

Nga bisedimet e realizuara me drej-
tuesin e ndërrimit, ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues u njoftua se deri në 
çastin e vizitës nuk kanë pasur raste të 
ndalimit të personit të mitur në suaza të 
hapësirave të përcaktuara për ndalime, por 
se në raste të jashtëzakonshme kur është 
shfaqur nevoja për bisedime të shkurtra, 
personat e moshës së mitur janë akomod-
uar në hapësirën e posaçme të përcaktuar 
për bisedime me personat e moshës së 
mitur, në praninë e vazhdueshme të per-
sonit zyrtarë dhe me të njëjtit bisedimet 
i realizon vetëm inspektori për personat e 
mitur, në prani të prindit, punëtorit social 
dhe gjithashtu ftohet edhe avokati sipas 
detyrës zyrtare. 

Në këtë drejtim, drejtuesi i ndërrimit dhe Inspektori për personat e mitur theksuan 
se janë të kënaqur nga bashkëpunimi me Qendrën për punë sociale, me të cilët kanë një 
komunikim të shkëlqyer dhe lëndët eventuale i zgjidhin në procedurë urgjente.

Stacioni i policisë “Strumicë” 
nuk posedon hapësirë të posaçme 
të adaptuar për marrjen në pyetje 
dhe për realizimin e bisedimeve me 
personat e privuar nga liria, per-
sonat e arrestuar përkatësisht për 
personat e ndaluar.

Në SP për KP “Strumicë” ekzis-
ton hapësirë e posaçme e cila është 
e adaptuar për realizimin e bisedi-
meve me personat e moshës së mi-
tur, e cila gjendet në objektin e dytë 
dhe e njëjta është e furnizuar me do-
nacionin e Ambasadës së Francës.

Hapësirat për ndalime
Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues nuk vërejti praninë e kurrfarë trupi ngrohës, 

dhe me këtë vihet në pyetje mënyra se si ngrohen këto hapësira gjatë periudhës së dimrit, 
kur temperaturat e jashtme janë tejet të ulëta. Hapësirat janë me krevate metalike dhe 
me dysheme të papastër nga betoni, si dhe me sasi të caktuar të lagështisë nëpër muret.

Nga matjet e realizuara të këtyre hapësirave, Mekanizmi kombëtarë parandalues kon-
statoi se të njëjtit janë me sipërfaqe prej 9,4m2 dhe se të njëjtit janë në suaza të stand-
ardeve të parapara minimale të përcaktuara për ndalimin e personave. Për nga aspekti i 
temperaturës dhe lagështisë në hapësirat, Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton 
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SP “Strumicë” disponon me tre hapësira të përcaktuara për ndalimin e per-
sonave dhe të njëjtat gjenden në katin përdhes të objektit ku është akomoduar 
stacioni i policisë.

Tre hapësirat e përcaktuara për ndalime posedojnë me nga dy krevate, 
megjithatë vetëm në një krevat në çdo hapësirë është i vendosur dysheku. Në 
hapësirat e përcaktuara për ndalime, depërtimi i dritës ditore ishte në nivel të 
duhur, por u vërejt mungesa e ndriçimit plotësues (artificial).

Nyja sanitare

Në suaza të stacionit të policisë “Strumicë” 
ekziston një tualet (për meshkuj dhe për femra), 
i cili në të njëjtën kohë shfrytëzohet nga ana e 
personave zyrtarë dhe nga personat e arrestuar, 
përkatësisht personat e privuar nga liria. Tuale-
tet gjenden në një gjendje të mirë materiale.

2.13.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Në vetë hyrjen e stacionit të policisë, në vend të dukshëm është vendosur edhe pos-
teri i përkthyer në shtatë gjuhë, në të cilin janë theksuar të drejtat e personave të ftuar, 
personave të arrestuar dhe të ndaluar, dhe në vend të dukshëm në korridorin e stacionit 
të policisë është theksuar edhe Kodi i etikës policore.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, nga ana e kryeshefit dhe drejtuesit të 
ndërrimit ishte i njoftuar se personat e arrestuar dhe të privuar nga liria në suaza të këtij 
stacioni të policisë, gjithashtu njoftohen me të drejtën që të thërrasin mbrojtjen juridike si 
dhe me të drejtën që të kërkojnë ndihmën mjekësore. 

Për personat e ftuar, të arrestuar dhe për personat e privuar nga liria, në rastet kur 
ata duan që ta shfrytëzojnë të drejtën e thirrjes së mbrojtjes juridike, në disponim u 
qëndron lista e avokatëve të regjistruar në Afatin e avokatëve të përcaktuar nga Oda e 
avokatëve të RM-së, që ruhet në stacionin e policisë.

se këto vlera sillen në suaza të vlerave optimale, kështu që u matën 17 gradë dhe lagësh-
tia prej 43 R.H. %.

Nga kontrollimi i realizuar në hapësirat e përcaktuara për ndalime, ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues konstatoi se në këto hapësira realizohet video mbikëqyrja dhe se 
gjithashtu funksionon edhe sistemi për thirrje dhe komunikim të personave të ndaluar me 
drejtuesin e ndërrimit në suaza të stacionit të policisë.

Në tualetin janë të ven-
dosur pasqyra dhe dritare të 
vogla nga qelqi, gjë që udhëzon 
në mundësinë e vetë lëndimit të 
personave të privuar nga liria. 
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2.13.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Nga kontrollimi i regjistrave të lartpërmendur, ekipi i Mekanizmit kombëtarë paranda-
lues konstatoi se të njëjtit drejtohen në mënyrë kronologjike dhe se fare nuk shfrytëzohet 
korrektori, në pajtim me rregullat e punës në zyra. Gjithashtu u konstatua se përpilohet 
rekapitullimi mujorë me përjashtime të vogla, është evidente lidhshmëria numerike e Reg-
jistrit për ngjarjet ditore me regjistrat tjerë.

Nga kontrollimet në regjistrin për personat e arrestuar, mund të konstatohet se evi-
denca udhëhiqet në mënyrë të rregullt dhe të lexueshme, kurse rekapitullimi i ngjarjeve të 
evidentuara në këtë evidencë udhëhiqet për çdo muaj në veçanti.

Në regjistrin u vërejtën lëshime në evi-
dencat, gjatë kësaj u regjistruan lëshime në 
pjesën e plotësimit të të dhënave në rubrikat 
që kanë të bëjnë me orën e arrestimit dhe në 
orën e lirimit të personave.

Marrë në përgjithësi nga kontrollimi i reg-
jistrave të theksuar, ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues konstaton se në esencë 
evidenca drejtohet në mënyrë të lexueshme, 
të qartë dhe në mënyrë të rregullt. Në librat për evidentime fare nuk shfrytëzohet korrek-
tori, mund të detektohet rrjedhoja kronologjike e ngjarjeve të evidentuara dhe ekziston 
rekapitullimi i ngjarjeve.

2.13.4. Rekomandimet dhe veprimi në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues në lidhje me gjendjet e kon-
statuara nga vizita e realizuar, përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konkrete të 
cilin e dorëzoi deri te Ministria për punë të brendshme si dhe deri te kryeshefi i stacionit 
të policisë “Strumicë”.

Në këtë drejtim, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues pranoi përgjigjet nga Min-
istria për punë të brendshme dhe nga kryeshefi i stacionit të policisë “Strumicë”.

Ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues konstaton 
se në dosjet e personave të nda-
luar, në situatat kur është ftuar 
mjeku, mungon shënimi zyrtarë 
nga ana e mjekut në lidhje me 
kontrollimet e realizuara.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të adaptohet dhe në mënyrë për-
katëse të funksionalizohet hapësira 
e posaçme për marrjen në pyetje të 
personave të privuar nga liria dhe të 
personave të ndaluar në suaza të SP 
me KP “Strumicë”;

Në mjetet buxhetore të planifikuara për 
mirëmbajtjen e objekteve gjatë vitit 2017 nuk 
janë të ndara mjetet financiare për rikonstruk-
sion dhe sanacion të hapësirave të dedikuara 
për arrestime dhe ndalime në suaza të stacion-
eve të policisë.

Të adaptohen në mënyrë përkatëse 
hapësirat në të cilat realizohet marrja 
në pyetjet e personave të privuar nga 
liria, me audio ose video mbikëqyrje.

Në Planin për Furnizime publike për vitin 
2018 të MPB-së, janë të parapara furnizimet 
për këtë qëllim (adaptimi dhe përshtatja e 
hapësirave për marrjen në pyetjet të perso-
nave të privuar nga liria dhe të personave të 
ndaluar në stacionet policore).

Tabela nr.27

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Strumicë” 

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Në hapësirat e dedikuara për 
ndalime të intervenohet në drejtim 
të përmirësimit të ndriçimit artifi-
cial, të kompletohen të gjitha kre-
vatet me dyshekë dhe me batanije, 
të vendoset ngrohja dhe të sanohet 
dyshemeja;

Është dorëzuar akti përcjellës me raportin 
e posaçëm deri te Seksioni për punë të për-
bashkëta pranë SPB “Strumicë”, në drejtim 
të përmirësimit të gjendjeve në hapësirat e 
dedikuara për ndalime dhe për kompletimin e 
krevateve me dyshekë dhe batanije, sigurimin e 
ngrohjes dhe sanimin e dyshemesë.

Të funksionalizohen tualetet e 
posaçme për personat e arrestuar 
dhe të privuar nga liria, të cilat do të 
rregullohen në pajtim me parimet 
e sigurisë për mbrojtjen e kësaj kat-
egorie të personave;

Është dorëzuar akti përcjellës me raportin 
e posaçëm deri te Seksioni për punë të për-
bashkëta pranë SPB “Strumicë”, në drejtim të 
funksionalizimit të tualeteve të posaçme për 
personat e arrestuar dhe të privuar nga liria, të 
cilat do të rregullohen në pajtim me parimet 
e sigurisë për mbrojtjen e kësaj kategorie të 
personave.

Tabela nr.28
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te SP “Strumicë” 

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të sigurohen shënimet zyrtare 
nga mjeku, pas intervenimeve të 
realizuara mjekësore, në situatat 
ku shfaqet nevoja për ndihmën 
mjekësore.

Nga ana e drejtuesit të ndërrimit në SP KP 
“Strumicë” në rubrikën për ofrimin e ndihmës 
mjekësore, me rregull evidentohet në Proces-
verbalin për personin e ndaluar, kurse nga ana 
e ekipit të ftuar mjekësorë, evidentimi realizo-
het me vulën katrore të mjekut të ftuar.
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1. Të rikonstruktohen stacionet ekzistuese dhe të ndërtohen stacione të 
reja të policisë në pajtim me “Strategjinë e miratuar për zhvillim të poli-
cisë për vitet 2016 – 2020”, që parashikohet në qëllimin konkret 2.5. 
“Forcimi i kapaciteteve fizike të sektorëve për punë të brendshme dhe 
të stacioneve të policisë”;

2. Të rinovohen hapësirat e dedikuara për ndalimin e personave në suaza 
të stacioneve të policisë, në pajtim me planet e veprimit, me qëllim të 
përmbushjes së standardeve të parapara minimale ndërkombëtare për 
akomodim dhe mbrojtje të personave të privuar nga liria dhe të perso-
nave të ndaluar;

3. Stacionet policore në të cilat ndodhen hapësirat e dedikuara për ndalime 
të cilat nuk i përmbushin standardet minimale ndërkombëtar, të ri për-
caktohen deri në sanimin e tyre ose deri në ndërtimin e hapësirave të 
reja, kurse personat e ndaluar të udhëzohen në stacionet policore të 
cilat i përmbushin kushtet për ndalime;

4. Të ri përcaktohen hapësirat e posaçme për marrjen në pyetje dhe për 
bisedime me personat e arrestuar, personat e privuar nga liria dhe 
me personat e ndaluar, dhe në të njëjtit të sigurohet video ose audio 
mbikëqyrja;

5. Të adaptohen hapësira të posaçme për realizimin e bisedimeve me per-
sonat e moshës së mitur në pajtim me Ligjin për drejtësi për fëmijët;

6. Në stacionin e policisë, në mënyrë të rregullt të theksohen të drejtat e 
personave të privuar nga liria dhe të personave të ndaluar, në të gjitha 
hapësirat ku qëndrojnë personat që janë të ftuar, të arrestuar ose të 
ndaluar për shkak të informimit të plotë dhe në kohë të duhur;

7. Gjatë çdo thirrjeje të mjekut për realizimin e kontrollimeve të person-
ave të ndaluar në stacionin e policisë, në dosjen e personit të ndaluar 
detyrimisht të regjistrohen rezultatet nga kontrollimi i mjekut në lidhje 
me kontrollimet e realizuara;

8. Të sigurohet zgjidhja institucionale dhe buxheti i posaçëm për realizi-
min e të drejtës së porcionit të ushqimit për çdo person të ndaluar më 
gjatë se gjashtë orë, në të gjitha stacionet e policisë, në pajtim me Pro-
cedurat standarde operative për veprim me personat të cilëve u është 
kufizuar e drejta e lëvizjes së lirë;

9. Riorganizimi dhe sigurimi i një numri plotësues të drejtuesve të ndër-
rimeve, në pajtim me Aktin për organizim dhe sistematizim të vendeve 
të punës, me këtë do të sigurohet realizimi i plotë (24/7) i nevojës për 
pranim dhe ndalim kompetent të personave në stacionet e policisë;

10. Të adaptohen tualete të posaçme për nëpunësit zyrtarë si dhe për per-

REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME PËR STACIO-
NET E VIZITUARA TË POLICISË GJATË VITIT 2017
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sonat e arrestuar, personat e privuar nga liria dhe për personat e ndal-
uar të cilët do të rregullohen në pajtim me parimet e sigurisë për mbro-
jtje përkatëse;

11. Ndërtimi dhe adaptimi i platformës së pjerët për qasje në suaza të sta-
cioneve të policisë, të përcaktuara për personat me pengesa fizike, dhe 
me këtë të mundësohet qasja e papenguar e të gjithë personave deri te 
stacioni i policisë dhe në hapësirat tjera të brendshme;

12. Organizimi i ligjëratave të vazhdueshme dhe trajnimeve për nëpunësit 
e policisë që janë përgjegjës për ndalimin e personave, si dhe të punon-
jësve tjerë të policisë në lidhje me rëndësinë e punës etike dhe ligjore 
të policisë dhe për zmadhimin e kujdesit për qytetarët;

13. Regjistrimi në kohë i të dhënave në sistemin e evidentimit, më konk-
retisht në kohën e veprimeve të ndërmarra dhe respektimi i rrjedhojës 
logjike të ngjarjeve, me këtë do të mundësohet drejtimi i azhurnuar 
dhe i rregullt i evidencave për personat e arrestuar, personat e privuar 
nga liria dhe për personat e ndaluar.
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Gjatë vitit 2017, Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi gjithsej tre vizita paran-
daluese në institucionet ndëshkuese –përmirësuese, prej tyre me nga një vizitë të rregullt 
në Burgun e Strumicës dhe në Seksionin e paraburgimit në suaza të Burgut “Shkup” dhe 
një vizitë pasuese në Burgun e Kumanovës.

Vizitat u realizuan pa paralajmërime, në bazë të planit të përgatitur prej më parë për 
realizimin e vizitës, në pajtim me Metodologjinë dhe Rregulloren për mënyrën e realizimit 
të parandalimit të torturës dhe të llojeve tjera të veprimit ose dënimit të vrazhdët, jo 
njerëzorë ose degradues.

Gjatë çdo vizite, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues në veçanti theksonte 
ndalesën për sanksione kundër çdo personi ose organizate për dorëzimin e informacion-
eve Mekanizmit kombëtarë parandalues, pa dallim se vallë të njëjtit janë të vërteta ose 
të rreme dhe gjatë kësaj u theksua se asnjë personi ose organizate për informacionet e 
dorëzuara nuk guxon ti shkaktohen dëme në çfarëdo lloj mënyre.

Për gjendjet e konstatuara u përpiluan edhe Raportet e posaçme me rekomandimet 
konkrete, të cilat u dorëzuan deri te drejtorët e institucioneve dhe deri te organet dhe 
ministritë përkatëse.

VIZITA E INSTITUCIONEVE 
NDËSHKUESE – PËRMIRËSUESE 
DHE GJENDJET E KONSTATUARA

3
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SEKSIONI I PARABURGIMIT 
– BURGU “SHKUP” 

Vizitën e seksionit të paraburgimit në suaza të Burgut “Shkup”, ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues e realizoi më datën 25.04.2017, në bashkëpunim me bashkëpu-
nëtorët e jashtëm – përfaqësues të Shoqatës së psikiatërve të Republikës së Maqedonisë 
dhe Shoqatës së mjekësisë ligjore pranë Shoqatës maqedonase të mjekëve, në bazë të 
Memorandumeve prej më parë të nënshkruar për bashkëpunim. Gjatë kohës së vizitës, 
ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues u përcoll edhe nga anëtarët e nën komitetit për 
parandalim të torturës pranë Kombeve të Bashkuara.

Në fillim të vizitës, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues dhe i anëtarëve të 
Nënkomitetit për parandalim të torturës pranë Kombeve të Bashkuara u ballafaquan me 
një praktikë të paparë deri më tani, të bastisen - kontrollohen nga ana e rojeve të burgut, 
para hyrjes në objektin e Burgut. 

Veprimet e tilla, drejtori i Burgut u orvat që t’i arsyetoj me faktin se është realizuar 
vizita e pa paralajmëruar, dhe në të njëjtën kohë në rrjedhë ka qenë edhe transferimi i më 
shumë personave të arrestuar, të akuzuar për vepra të rënda penale (terrorizëm), për këtë 
arsye ka qenë e nevojshme që të ndërmerren masat plotësuese parandaluese të sigurimit, 
për kontrollimin e të gjithë personave të cilët hyjnë dhe e braktisin Institucionin.

Prapëseprapë, Mekanizmi kombëtarë parandalues konsideron se veprimet e tilla janë 
në kundërshtim me frymën e Protokollit fakultativ të Konventës kundër torturës, i cili qartë 
parashikon se, shteti anëtarëve të Mekanizmit kombëtarë parandalues duhet t’u mundësoj 
gëzimin e aso privilegjeve të cilat janë të domosdoshme për realizimin e pavarur të funk-
sionit të tyre. Përkatësisht, edhe përskaj faktit se është e pranuar se masat themelore të 
sigurisë duhet të zbatohen në dobinë e të gjitha palëve të përfshira, me rëndësi të njëjtë 
është që edhe anëtarët e Mekanizmit kombëtarë parandalues dhe anëtarët e Nënkomitetit 
për parandalim të torturës, më asnjë mënyrë të mos kufizohen në punën e tyre, ose të 
ndjejnë se do të mund të jenë lëndë e çfarëdo forme të presionit.

Në këtë kuptim, kontrollimet rutinore të trupit ose realizimi i bastisjeve kontrolluese 

3.1
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mbi anëtarët e Mekanizmit kombëtarë parandalues dhe të anëtarëve të Nënkomitetit për 
parandalim të torturës, gjatë kohës së realizimit të funksionit të tyre, bien në kolizion me 
frymën e Protokollit fakultativ të Konventës kundër torturës, dhe për këtë arsye këto vep-
rime janë të pa pranueshme. 

3.1.1. Të dhënat e përgjithshme
Seksioni i paraburgimit pranë Burgut “Shkup” disponon me kapacitet prej 310 per-

sona të paraburgosur, dhe në ditën e realizimit të vizitës, në Burgun ishin të akomoduar 
gjithsej 182 persona. Të njëjtit ishin të përcaktuar në 6 të ashtuquajtur “korridore” edhe 
atë korridoret „А“, „B“, „V“, „G“, „D“ dhe „GJ“. Ky seksion për nga aspekti hapësinorë është 
i ndarë nga krahët e objekteve të dedikuara për personat e dënuar, ashtu që personat e 
paraburgosur nuk kanë kontakte me personat që vuajnë dënimin e burgimit në Burgun 
“Shkup”. Mekanizmi kombëtarë parandalues, gjithashtu konstaton se në një hapësirë të 
njëjtë nuk akomodohen persona të paraburgosur të gjinisë së kundërt dhe persona të cilët 
janë të akuzuar si bashkëpjesëmarrës të veprës penale. 

Në korridoret ku gjenden hapësirat e dedikuara për akomodim të personave të 
paraburgosur, janë të vendosur bllokues të rrjeteve të telekomunikacionit, me qëllim të 
pamundësimit të shfrytëzimit të celularëve nga ana e personave të paraburgosur, të cilët 
në mënyra të ndryshme do t’ia dalin që ti furnizojnë këto pajisje.

Prapëseprapë, Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se në disa vende të kor-
ridoreve, si dhe në disa prej hapësirave ku janë të akomoduar personat e paraburgosur, 
sinjalet e rrjeteve të telekomunikacionit (celularët) nuk ishin të bllokuar. Një pjesë e per-
sonave të paraburgosur theksuan se akomodimi ose transferimi në hapësirat ku sinjalet e 
telekomunikacionit (celularë) nuk janë të bllokuar shpesh përcillet me dhënie të ryshfetit, 
përkatësisht me pagesën e nëpunësve zyrtarë për këtë qëllim. Personat e paraburgosur, 
gjithashtu theksuan se për një shumë të caktuar të parave, mund të furnizohet celulari, 
edhe atë më shpesh përmes ndonjërit prej personave zyrtarë të punësuar në suaza të 
Burgut.

3.1.2. Kushtet materiale në hapësirat e dedi-
kuara për ndalime 

Drita natyrore që depërton përmes dritareve nëpër hapësirat është e mjaftueshme 
për lexim të pa penguar. 

Në hapësirat e dedikuara për akomodim nuk janë të instaluara sistemet e posaçme 
për ventilim, dhe në këtë mënyrë ajrosja dhe qarkullimi i ajrit të freskët realizohet përmes 
dritareve të vogla që gjenden në vetë hapësirën. Në një pjesë të hapësirave, në veçanti në 
ato në të cilat higjiena nuk ishte në nivelin përkatës, ajri ishte ngulfatës, gjithashtu ndjehej 
edhe aroma kundërmuese e urinës dhe e fekaleve.
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Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se në të gjitha hapësirat e 
vizituara ekziston një nivel tejet i lartë 
i lagështisë dhe i mykut nëpër mure, në 
veçanti në pjesën përreth dritareve. Fakti 
që mund të vërehet depërtimi i ujit edhe 
në hapësirat ku dritaret ishin të zëv-
endësuara, qartë konfirmon konstatimin 
se vendosja e dritareve të reja nuk është 
realizuar në mënyrë përkatëse.

Si pasojë e drejtpërdrejtë e një 
gjendjeje të tillë, disa prej personave 
të paraburgosur i theksuan kokëdhem-
bjet e vazhdueshme dhe frymëmarrjen e 
vështirësuar. Përkatësisht në pjesën më 
të madhe të hapësirave, lagështia rela-
tive ishte mbi kufirin e sipërm prej 60 RH 
dhe sillej rreth 68-70 RH.

Prapëseprapë, shpesh ndodh që 
personat zyrtarë nga Sektori për sigurim 
të mos i dëgjojnë këto thirrje, në veçanti 
në çastin kur të njëjtit gjenden në anën 
e kundërt të korridorit. Kjo paraqet një 
problem serioz në rastet kur nevojitet in-
tervenimi urgjent nga ana e personave 
zyrtarë.

Në një pjesë të hapësirave, personat e paraburgosur kishin radio pranues, por në as-
njërën prej hapësirave, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues nuk vërejti TV pranues 
edhe përskaj faktit se një mundësi e tillë është e paraparë me Rregulloren për rendin e 
shtëpisë për realizimin e masës së paraburgimit, në të cilin përskaj tjerave është paraparë 
se radioja dhe TV pranuesit mund të sigurohen edhe nga ana e Burgut.

Në këtë burg nuk ekziston trapezaria e posaçme, në të cilën personat e paraburgosur 
do të mund të konsumonin ushqimin, dhe në këtë mënyrë ata ushqimin e konsumojnë 
nëpër hapësirat në të cilat janë të akomoduar.

Në ditën e realizimit të vizitës, ekipi i Me-
kanizmit kombëtarë parandalues në një pjesë 
të hapësirave konstaton se higjiena nuk është 
në nivel përkatës dhe se hapësirat fare nuk 
ishin të ajrosura, përkatësisht ajri në këto 
hapësira ishte ngulfatës. 

Hapësira në të cilën janë të akomoduar të 
paraburgosurit e gjinisë femërore, gjithashtu 
ishte e ndarë me korridor të posaçëm nga hapë-
sirat në të cilat janë të akomoduar të parabur-

Gjatë matjeve të realizuara në 
hapësirat në të cilat janë të akomodu-
ar personat e paraburgosur, Mekaniz-
mi kombëtarë parandalues konstaton 
se nuk respektohen në tërësi stand-
ardet e parapara minimale për sipër-
faqen në metër katrorë për një person 
(4/m2). Përkatësisht, në hapësirën prej 
6m2 (gjatësia prej 3,15 m dhe gjerë-
sia prej 1,9 m) ishin të akomoduar 2 
persona, kurse në hapësirën tjetër me 
sipërfaqe prej 20m2 (gjatësia prej 5m 
dhe me gjerësi prej 4m) janë të ako-
moduar 8 persona.

Mekanizmi kombëtarë paranda-
lues konstaton se për çdo person të 
paraburgosur është siguruar krevat i 
posaçëm, por pjesa më e madhe e dy-
shekëve në krevatet ishin të vjetra dhe 
të skaduara, dhe disa prej tyre ishin të 
pa pastra dhe të grisura.

Prapëseprapë, në disa prej 
hapësirave, ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues konsta-
ton se mungon ndriçimi artificial 
(elektrik) ose ky lloj i ndriçimit 
është i pamjaftueshëm, për 
shkak të faktit se një pjesë e 
poçeve të defektizuara nuk ishin 
të zëvendësuara.
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gosurit e gjinisë mashkullore, edhe këtu kushtet materiale nuk dallohen nga kushtet e 
përshkruara më lartë. Në gjendje tejet të pavolitshme materiale u has një hapësirë e cila 
gjendet në afërsi të drejtpërdrejtë me hapësirën në të cilën ishin akomoduar të parabur-
gosurit e gjinisë femërore, hapësirë kjo e cila në ditën e vizitës ishte e mbyllur. 

Niveli i lartë i lagështisë në pothuajse të gjitha hapësirat e vizituara, paraqet 
një problem serioz, i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon mbi përkeqësimin e 
gjendjes shëndetësore të personave të paraburgosur)

Temperatura në hapësirat ku janë të akomoduar personat e paraburgosur, 
sillej në suaza të kufirit të poshtëm të standardeve të parapara minimale (18-
25ОС), përkatësisht nga 18-20оС.

Mekanizmi kombëtarë parandalues, konstaton se ngrohja e hapësirave 
gjatë periudhave të dimrit është jo përkatëse, përkatësisht se trupat për ngrohje 
(radiatorët) kyçen vetëm në mënyrë periodike, vetëm disa orë, kurse gjatë një 
pjese më e madhe të ditës, temperatura në hapësirat është nën standardet e 
parapara minimale (18-25ОС).

Në një pjesë të hapësirave të vizituara, dyert e nyjave sanitare ishin të 
nxjerra, dhe me këtë cenohet privatësia e personave të arrestuar gjatë shfrytëzi-
mit të tyre. Gjithashtu, për shkak të mos funksionimit të një pjese të kazanëve të 
ujit nëpër nyjat sanitare, të paraburgosurit janë të detyruar që të shfrytëzojnë 
shishe të plastikës me ujë.

Në asnjërën prej hapësirave të vizituara në të cilat ishin të akomoduar per-
sonat e paraburgosur, nuk ekzistonte sistemi për thirrjen e personave zyrtarë 
për këtë arsye realizimi i kontakteve në mes personave të paraburgosur dhe 
nëpunësve zyrtarë realizohet përmes thirrjes dhe trokitjes nëpër dyer.

Personat e paraburgosur, me të cilët u realizuan bisedime theksuan se 
mjeku i burgut edhe përskaj obligimit të paraparë në Rregulloren për rendin e 
shtëpisë, fare nuk i realizon kontrollimet e higjienës së personave të paraburgo-
sur si dhe higjienën e hapësirave në të cilat ata qëndrojnë.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, gjithashtu konstaton se nëpu-
nësit zyrtarë të gjinisë femërore nga Sektori për sigurime janë të pranishme 
vetëm në ndërrimin e parë, përkatësisht deri në ora 16:30, kurse pas kësaj pe-
riudhe, mbikëqyrja mbi personat e paraburgosur të gjinisë femërore realizohet 
nga autoritetet e Sektorit për sigurime, që janë të gjinisë mashkullore.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, prej më shumë personave zyrtarë fitoi 
informacione të ndryshme në lidhje me periudhën për të cilën kjo hapësirë gjoja nuk 
shfrytëzohet. Në këtë kuptim, disa prej nëpunësve zyrtarë theksuan se kjo hapësirë nuk 
shfrytëzohet tani më 8-9 muaj, kurse nëpunësit tjerë zyrtarë theksuan se po e njëjta 
hapësirë nuk shfrytëzohet tani më 2 – 3 muaj. Në kundërshtim me këtë, informacionet e 
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Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, nga kontrollimet e realizuara 
në hapësirën e përcaktuar për shëtitje të personave të paraburgosur, konstaton 
se në të njëjtën fare nuk janë të vendosura mjetet për pushim, si për shembull 
tryeza, ulëse ose karrige e as që ekziston ndonjë pjesë e mbuluar në të cilin per-
sonat e paraburgosur do të mund të shëtisnin edhe gjatë kushteve të pavolit-
shme klimatike.

fituara nga një pjesë e personave të paraburgosur theksuan se në këtë hapësirë, dy deri 
më tre javë para vizitës së Mekanizmit kombëtarë parandalues janë akomoduar personat 
e paraburgosur. 

Si një prej shkaqeve për këtë u theksua numri i vogël i personave të punësuar që i 
përkasin gjinisë femërore në Sektorin për sigurime, në veçanti në rastet kur disa prej tyre 
janë në pushime mjekësore, shfrytëzojnë pushimet ose për shkaqe të tjera mungojnë nga 
angazhimi në punë.

Në bazë të gjendjeve të konstatuara, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues kon-
staton se dhomat e dedikuara për akomodimin e personave të paraburgosur nuk i përm-
bushin kushtet hapësinore, shëndetësore dhe kushtet higjienike.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se në veçanti është alarmante 
gjendja në hapësirat që gjenden në korridorin “B”, për këtë shkak u rekomandua renovimi 
urgjent dhe transferimi i personave të paraburgosur në hapësirat tjera me kushte më të 
volitshme.

Nga kontrollimet e realizuara në banjot, Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton 
se të njëjtat janë të rinovuara, përkatësisht se janë të vendosura pllaka të reja dhe instalim 
i ri i ujësjellësit, megjithatë edhe përskaj kësaj, një pjesë e çezmave ishin në gjendje jo 
funksionale. Prej bisedimeve të realizuara me të paraburgosurit dhe me personat zyrtarë u 
fituan informacionet se personat e paraburgosur lahen së paku një herë në javë dhe sipas 
nevojës. Një pjesë e personave të dënuar, u ankuan se shpesh ndodh që gjatë kohës së 
larjes të ndalet uji i ngrohtë.

Banjot

Shëtitoret
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3.1.4. Bastisja

3.1.5. Transferimi i personave të paraburgosur 

Nga bisedimet e realizuara me 
personat e paraburgosur, si dhe me një 
pjesë të personave zyrtarë, Mekanizmi 
kombëtarë parandalues konstaton se 
bastisjet personale ndaj personave të 
paraburgosur i realizojnë nëpunësit 
zyrtarë të gjinisë së njëjtë dhe se jo 
çdo herë gjatë bastisjeve janë të pran-
ishëm me nga dy nëpunës zyrtarë.

Transferimi i personave të paraburgosur, sipas rregullit realizohet nga ana e au-
toriteteve të Sektorit për sigurim të Burgut. Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues u 
informua se në rastet kur bëhet fjalë për personat e paraburgosur të akuzuar për vepra 
serioze penale (për terrorizëm dhe vepra të ngjashme) dhe për personat për të cilët ekzis-
ton rrezik i lartë për sigurinë e tyre ose në rastet kur kanoset rreziku për ikjen e tyre, gjatë 
transferimit të këtyre personave asistojnë edhe përkatësit e forcave speciale të Ministrisë 
për punë të brendshme (MPB).

Duke pasur parasysh faktin e ankesave për maltretime fizike dhe psikike të personave 
të paraburgosur gjatë kohës së transferimit të tyre, me ç’rast marrin pjesë edhe përkatësit 
e forcave speciale të MPB-së, Mekanizmi kombëtarë parandalues rekomandon që drejtoria 
e Burgut të ndërmerr masa serioze për hulumtimin e çdo rasti të paraqitur në lidhje me 
çfarëdo lloj të maltretimeve dhe shqetësimeve. Gjatë kësaj, për këto raste menjëherë të 

Një pjesë e personave të parabur-
gosur, theksuan se bastisjet kontrol-
luese realizohen në hapësirën e “kujde-
starisë”, në të cilën të njëjtit kanë qenë 
të ekspozuar ndaj shikimit të nëpunësve 
tjerë zyrtarë, dhe në veçanti brengosin 
informacionet se disa prej nëpunësve 
zyrtarë gjatë kohës së bastisjes janë 
sjell “në mënyrë të vrazhtë’’, me arro-
gancë dhe në mënyrë degraduese”.

3.1.3. Trajtimi dhe niveli i realizimit të të 
drejtave

Për një pjesë të personave zyrtarë, u 
theksua se sillen në mënyrë të ashpër, me 
arrogancë përkatësisht gjatë komunikimit 
me personat e paraburgosur ata u drejtohem 
me bërtitje dhe me fyerje. Prapëseprapë, as-
njëri prej personave të paraburgosur me të 
cilët u realizuan bisedime nuk u ankua se ka 
qenë i torturuar fizikisht.

Nga bisedimet e realizuara 
me personat e paraburgosur, ekipi 
i Mekanizmit kombëtarë paranda-
lues fitoi informacionet se shpesh 
ka ndodhur që personat e parabur-
gosur të ofendohen në baza kom-
bëtare, dhe në veçanti pjesëtarët e 
bashkësisë etnike rome.
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3.1.6. E drejta për shëtitje në mjedise të hapura

Mekanizmi kombëtarë parandalues, konstaton se personave të paraburgo-
sur nuk u respektohet tërësisht e drejta për shëtitje, duke pasur parasysh faktin 
se shëtitjet zgjasin më shkurt se koha e paraparë me ligj në kohëzgjatjen prej 
dy orëve, dhe se këto shëtitje më shpesh realizohen në kohëzgjatjen prej një ore 
deri në një orë e gjysmë.

njoftohen organet kompetente shtetërore të përndjekjes (Ministria për punë të brendshme 
dhe Prokuroria publike), të cilët do të mund të iniciojnë procedurën për hulumtim të pohi-
meve dhe për ekzistimin e përgjegjësisë eventuale.

Përskaj shëtitjeve ditore, personat e paraburgosur me të cilët u realizuan bisedime 
theksuan se pjesën tjetër të ditës (më gjatë se 22 orë) e kalojnë të mbyllur në hapësirat 
e tyre. 

Mekanizmi kombëtarë parandalues konsideron se nuk mund të lejohet që per-
sonat e paraburgosur thjeshtë të lihen me javë dhe me muaj të tërë të mbyllur në 
hapësirat e tyre, në veçanti në kushte të tilla, për këtë arsye rekomandon që kë-
tyre personave t’u mundësohet që të kalojnë një kohë racionale gjatë ditës (8 orë 
ose më gjatë) jashtë hapësirave, të angazhuar rreth aktiviteteve përmbajtjesore të 
natyrës së ndryshme.

3.1.7. E drejta e vizitave
Personat e paraburgosur me të cilët u realizuan bisedime nuk u ankuan në lidhje me 

të drejtën e vizitave dhe theksuan se vizitat realizohen në hapësira të posaçme për këtë 
qëllim, shumë shpesh edhe pa praninë e përkatësve të Sektorit për sigurim.

Për nga aspekti i vizitave nga mbrojtja juridike, Rendi i shtëpisë parashikon se “mbro-
jtësi juridik i personit të paraburgosur mund ta vizitoj personin e paraburgosur çdo ditë 
pune pa kufizimin e kohës së vizitës, por në suaza të orarit të punës. Në raste të jashtëza-
konshme, me lejen e gjykatës që udhëheq procedurën, vizita mund të realizohet edhe 
gjatë ndonjë dite tjetër ose jashtë kohës së përcaktuar”. 

Për dallim nga dispozitat e parashikuara në mënyrë të tillë, personat e paraburgosur 
theksuan se kohëzgjatja e vizitës së mbrojtjes juridike është e kufizuar në një termin prej 
rreth një ore, njësoj sikur edhe vizitat me personat tjera.
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3.1.8. Sistemi i ankesave
Gjatë bisedimeve të realizuara me drejtorin e Institucionit, i njëjti theksoi se çdo per-

son i paraburgosur mund të drejtohet në lidhje me çfarëdo lloj të shkeljes së të drejtave 
që kanë të bëjnë me qëndrimin dhe trajtimin në suaza të Burgut, por se në rastet e de-
ritanishme të gjitha rastet kanë qenë në lidhje me ankesa dhe parashtresa të pa baza. 
Për dallim nga ky konstatim, një pjesë e personave të paraburgosur theksuan se fare nuk 
kanë qasje të drejtpërdrejtë ose mundësinë që të ankohen në mënyrë të drejtpërdrejtë 
deri te drejtori.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se çdo të premte, personat 
e paraburgosur i viziton gjykatësi nga gjykata kompetente e shkallës së parë (Gjykata 
themelore Shkup 1 – Shkup), i përcaktuar nga kryetari i gjykatës, i cili në pajtim me Ligjin 
për procedura penale, vizitat i realizon pa praninë e mbikëqyrësit dhe rojeve edhe nëse e 
sheh si të arsyeshme ai informohet për atë se si ushqehen personat e paraburgosur, se si 
furnizohen me nevojat tjera dhe si sillen ndaj tyre.

 Nga bisedimet e realizuara me personat e paraburgosur, ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues konstaton se vizitat nga ana e gjykatësve më tepër janë të natyrës rutinore 
se sa të natyrës esenciale, përkatësisht gjykatësit më shpesh as që hyjnë në hapësirat por 
vetëm formalisht “nga dera” dhe në prani të autoriteteve nga Sektori për sigurime i pyesin 
personat e paraburgosur se vallë kanë ndonjë problem. E gjithë kjo ndikon që personat e 
paraburgosur të mos ndjehen të sigurt që ti tregojnë problemet e tyre lidhur me nevojat 
dhe trajtimin e ushtruar ndaj tyre.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se në pjesën e paraburgimit në suaza të 
Burgut, nuk janë të vendosura kuti për tu kontaktuar Avokati i popullit dhe se parashtresat 
e adresuara deri te ky institucion, njësoj si dhe e tërë korrespondenca tjetër e personave 
të paraburgosur me personat jashtë Burgut, zhvillohet me njohuri paraprake dhe nën 
mbikëqyrje të organit që e realizon procedurën hetimore.

3.1.9. Ambulanca dhe barnatoret 
Ambulanca e Burgut paraqet një njësi të përbërë prej tre hapësirave (dhoma e mje-

kut, me krevat për kontrollime dhe intervenime mjekësore, dhoma e infermierëve me 
dosjet dhe barnatorja). Ambulanca është e furnizuar me aparat për EKG (i cili është në 
gjendje funksionale), defibrilatorë (për përdorimin e të cilit trajnimet i ka realizuar dhe 
personeli jo mjekësorë i Burgut) dhe pajisjet për mikro - kirurgji (intervenimet themelore).

Zgjedhja e barërave me të cilat disponon barnatorja e burgut në përgjithësi është në 
nivel të kënaqshëm, në Ambulancën ekziston një zgjedhje optimale e medikamenteve për 
qëllime psikiatrike – neuro - leptikë të gjeneratës më të vjetër dhe më të re (me përjashtim 
të neuro - leptikëve të gjeneratës së tretë), anti - depresivët e gjeneratës më të re, disa 
lloje të anksiolitikëve. Nëse shfaqet nevoja për çfarëdo lloj të medikamenteve që janë më 
specifik dhe të cilët nuk gjenden në barnatoren e Ambulancës, të njëjtit porositen dhe 
sigurohen nga jashtë. Personat e paraburgosur gëzojnë të drejtën që në mënyrë private 
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3.1.10. Ushqimi i personave të paraburgosur
Rezervat e ushqimit në kuzhinë 

ishin me afatet e lejuara të kohëzg-
jatjes dhe të njëjtat kryesisht përf-
shinin ushqimin e konservuar. Fare 
nuk u vërejt prania e pemëve ose e 
perimeve të freskëta.

Për nga aspekti i ushqimit, personat e 
paraburgosur pranojnë me nga tre vakte 
ushqimi në ditë, por të gjithë personat me 
të cilët u realizuan bisedime u ankuan në 
lidhje me cilësinë e ushqimit, dhe ankesat 
në pjesën më të madhe kishin të bëjnë me 
mungesën e proteinave me prejardhje 
shtazore në suaza të ushqimit.

të pranojnë terapinë e tyre. Në këtë kuptim, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues 
konstaton se respektohet parimi i ekuivalencës për nga aspekti i terapisë medikamentoze.

3.1.11. Mbrojtja shëndetësore
Shërbimi mjekësorë i Burgut “Shkup” është në fazë të transformimit, në kuptim të 

transferimit të kompetencave nga kornizat e Ministrisë për drejtësi në korniza të Ministrisë 
për shëndetësi. Në çastin e vizitës, shërbimi akoma funksiononte nën kompetenca të Min-
istrisë për drejtësi.

Personeli i shërbimit mjekësorë përbëhet nga dy mjek të mjekësisë së përgjithshme, 
të cilët për momentin po specializohen për psikiatri dhe një infermiere.

Mjekët punojnë në dy ndërrime gjatë ditëve të punës edhe atë nga ora 08:00 deri 
në ora 20:00, kurse të shtunave nga ora 08:00 deri në ora 15:00. Orari i punës për infer-
mieren është çdo ditë pune nga ora 07:30 deri në orën 15:00 dhe të shtunave nga ora 
07:30 deri në orën 12:30.

Rastet urgjente mjekësore gjatë orëve 
të natës janë nën kompetenca të kryeshefit 
të ndërrimit. Në raste të nevojës për inter-
venime urgjente gjatë orëve të natës ose 
për transferime deri te institucionet shën-
detësore jashtë burgut, thirret automjeti i 
ndihmës së parë.

Numri i vogël i personelit shëndetësorë 
të Burgut është alarmues, dhe kjo në veçanti 
ka të bëjë me numrin e infermiereve. Bren-
gos fakti se në këtë Burg punon vetëm një infermiere dhe fakti që në orët e mbrëmjes dhe 
gjatë vikendeve (me përjashtim të periudhës së të shtunave në mëngjes), në Burgun fare 
nuk është i pranishëm personeli mjekësorë. Mekanizmi kombëtarë parandalues rekoman-

Me një orar të përcaktuar 
në mënyrë të tillë, gjatë orëve të 
natës nuk ka prani të personelit 
mjekësorë të çfarëdo lloj profili. 

Të gjithë personat e parabur-
gosur të cilët janë të pranuar gjatë 
kohës së vikendeve, kontrollohen 
gjatë ditës punuese pas vikendit.
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don që të angazhohen infermiere në një numër që do të mundësonte prani permanente 
gjatë 24 – orëve të personelit mjekësorë në këtë Burg.

Për nga aspekti i shërbimeve spe-
cialistike, në suaza të Burgut është i pu-
nësuar një stomatolog, i cili punon çdo 
ditë dhe të shtunave deri në ora 15:00. 
Dy herë në javë, të martën dhe të en-
jten, Burgun e viziton psikiatri nga ora 
16:00 deri në ora 20:00.

Në këtë kuptim, u rekomandua që 
të implementohet Udhëzimi për zbatim 
të mjeteve për fiksim fizik, që do ti përf-
shijë të dhënat për shkaqet për zbatimin 
e fiksimit, si dhe mënyrën me të cilën do 
të realizohet ky fiksim. Duhet të thek-
sohet fakti se fiksimi fizik duhet të zba-
tohet vetëm për shkak të indikacioneve 
mjekësore (psikiatrike), në rastet kur 
ekziston rreziku për vetë lëndim dhe se 
kjo masë nuk guxon që të zbatohet për 
qëllime disiplinore.

Nga kontrollimi i realizuar në Reg-
jistrin e lëndimeve, ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues konstaton se 
shërbimi shëndetësorë është i obliguar 
që njoftimin për lëndimet e personave 
të paraburgosur ta dërgojë vetëm deri 
te drejtori i burgut. Nga kontrollimi i Regjistrit për lëndime dhe nga të gjitha dosjet e 
kontrolluara, u gjetën shkresat që konfirmuan faktin se drejtori i Burgut është i njoftuar 
për lëndimet.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues 
rekomandon që procesverbali për lëndimet trau-
matike në regjistrin përkatës të përfshijë edhe 
“skemën e trupit” në të cilën do të shënohet 
edhe vendi/vendet e lëndimeve të shkaktuara. 
Kjo skemë e trupit duhet të përfshihet edhe në 
formularët special të cilët duhet të regjistrohen 
në dosjet mjekësore të të burgosurve. Nëse 
ekzistojnë fotografi të lëndimeve, të njëjtat 
duhet të regjistrohen në dosjet mjekësore.

Elementet e theksuara duhet të përfshihen 
edhe në regjistrin për lëndimet si dhe në dosjet 
mjekësore të personave të paraburgosur edhe 

Ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues konstaton 
se në Regjistrin për lëndime 
mungon rubrika për konkluzion-
in nga mjeku për konsistencën 
ose mos konsistencën në mes 
deklaratave të dhëna nga ana 
e personave të paraburgosur 
për lëndimet e shkaktuara fizike 
dhe përshkrimi i lëndimeve i 
përpiluar nga ana e mjekut.

Distribuimi i barërave në Burgun 
realizohet nga ana e të punësuarve në 
Sektorin për sigurime, gjë që nuk është 
në pajtim me nenin 5 të Udhëzimit për 
qasje deri te mjeku për nevojat e perso-
nave të dënuar në suaza të institucion-
it, si dhe distribuimi i medikamenteve, 
kontrollimet mjekësore jashtë in-
stitucionit, për këtë shkak Ekipi i Me-
kanizmit kombëtarë parandalues re-
komandon që distribuimi i barërave pa 
përjashtime të realizohet nga personeli 
përkatës dhe i aftësuar mjekësorë.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues konstatoi se në suaza 
të Burgut nuk ekziston udhëzimi për 
qasjen drejt fiksimit fizik të person-
ave të paraburgosur dhe të person-
ave të dënuar, gjë që është e domos-
doshme për evitimin e keqpërdorimeve 
të mundshme përmes shfrytëzimit të 
mjeteve për fiksim.
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kur kemi të bëjmë me lëndimet trau-
matike të fituara gjatë qëndrimit në 
Burgun.

Çdo herë kur pohimet e person-
ave të paraburgosur, për shkaktimin 
e lëndimeve nga ana e personit tjetër 
ose për maltretimet nga ana e poli-
cisë, përputhen me përshkrimin e 
lëndimeve nga ana e mjekut, drej-
toria e Burgut me automatizëm dhe 
menjëherë duhet ta paraqesë rastin 
deri te prokurori publik dhe deri te 
policia, pa marrë parasysh faktin e dëshirës së shprehur nga vetë personi i burgosur i cili 
është i lënduar.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë paran-
dalues konstaton se personelit mjekësorë 
duhet ti sigurohet trajnimi përkatës për 
mënyrën e regjistrimit të lëndimeve trau-
matike dhe për mënyrën e njoftimit për të 
njëjtit.

Mekanizmi kombëtarë parandalues, 
gjithashtu konstaton se nuk ekziston reg-
jistri qendrorë për rastet e vdekjes.

Pasqyrë
e rekomandimeve të dhëna dhe e përgjigjeve të pranuara Burgu “Shkup

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të zmadhohet numri i nëpunësve 
zyrtarë të gjinisë femërore në pjesën 
e para burgimit pranë Sektorit për 
sigurime, të cilët do të realizojnë 
mbikëqyrjen e personave të parabur-
gosur të gjinisë femërore në suaza të 
Burgut;

Nga Burgu “Shkup nuk është pranuar përgjigje 
në lidhje me këtë rekomandim konkret.

Për çdo person të paraburgosur të 
sigurohet krevati me dyshek përkatës 
dhe mbulesë të pastër;

Janë furnizuar rreth pesëqind batanije të reja 
dhe një numër i madh i dyshekëve, dhe po 
bëhen përpjekje që të sigurohen edhe çarçafë, 
së paku dy herë më tepër krahas kapacitetit 
akomodues të këtij institucioni.

Duke pasur parasysh faktin se kapac-
itetet e lira akomoduese të Burgut, 
personat e paraburgosur të shpërnda-
hen në hapësirat përkatëse, ashtu që 
në tërësi të respektohen standardet e 
parapara minimale të sipërfaqes në 
metër katrorë për person (4м2);

Me gjendjen momentale numerike në seksion-
in për paraburgime, plotësimi i kapaciteteve 
sillet rreth 60 përqind dhe prej këtu po mba-
het llogari që tërësisht të respektohen stand-
ardet e parapara minimale për sipërfaqen në 
metër katrorë për person.

Tabela nr.29
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Pasqyrë
e rekomandimeve të dhëna dhe e përgjigjeve të pranuara Burgu “Shkup

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Në të gjitha hapësirat të sigurohet 
ndriçimi përkatës plotësues (elek-
trik), përkatësisht në hapësirat në të 
cilat mungon ky lloj i ndriçimit, ose 
ndoshta hasen defekte, poçet të zëv-
endësohen me poçe të reja;

Ndriçimi në hapësirat ku janë të akomoduar 
personat e paraburgosur dhe në korridoret e 
seksionit të paraburgimit është përmirësuar, 
përkatësisht poçet janë të zëvendësuara me 
poçe të reja ku ishin shfaqur nevoja për këtë 
gjë.

Temperatura në hapësirat në të 
cilat janë të akomoduar personat e 
paraburgosur vazhdimisht të sillen në 
suaza të standardeve të parapara (18-
25оС), veçanërisht gjatë periudhave 
dimërore nevojitet ngrohje përkatëse e 
këtyre hapësirave. 

Është realizuar sanimi i një pjese të vijës 
kryesore të ngrohjes qendrore nëpër hapësirat, 
me qëllim të përmirësimit të ngrohjes nëpër 
hapësirat, ndërkaq e cila për shkak të skadimit 
të instalimit ishte e dëmtuar.

Kazanët e defektizuar ose pjesët tjera 
sanitare që janë në gjendje të defekti-
zuar ose janë të dëmtuar, të rregullo-
hen ose të zëvendësohen me të reja;

Kazanët e ujit dhe instalimi i ujësjellësit 
tërësisht janë të kontrolluar dhe atje ku është 
shfaqur nevoja të njëjtit janë të zëvendësuar 
me të reja, me përjashtim të disa dusheve për 
të cilët nevojitet që të furnizohet repromateri-
ali i nevojshëm për zëvendësim.

Të ndërmerren masat urgjente për 
zvogëlim të nivelit të lagështisë nëpër 
hapësirat dhe të mënjanohet myku 
nëpër muret;

Për tejkalimin e problemit lidhur me lagësht-
inë, nevojitet që të realizohen qasje të mëdha 
ndërtimore të cilat do të përfshinin izolimin 
përkatës termik nga pjesa e jashtme e objektit, 
dhe për momentin ky problem zgjidhet me 
faktin se personat e paraburgosur nuk ako-
modohen nëpër hapësirat ku është shfaqur 
lagështia.

Mjeku i burgut të kryej kontrollime 
përkatëse të higjienës te personat e 
paraburgosur dhe nëpër hapësirat në 
të cilat qëndrojnë të njëjtit;

Nga Burgu “Shkup” nuk kemi pranuar 
përgjigje në lidhje me këtë rekomandim 
konkret.
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Pasqyrë
e rekomandimeve të dhëna dhe e përgjigjeve të pranuara Burgu “Shkup

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të ndërmerren masa për 
përmirësimin urgjent të sasisë dhe 
cilësisë së ushqimit që u ndahet per-
sonave të paraburgosur dhe i njëjti të 
përgatitet dhe servohet në pajtim me 
listat e përpiluara paraprakisht për 
ushqimet

Përgatitja dhe ndarja e ushqimit realizohet në 
bazë të listës së përpiluar të ushqimeve gjatë 
javës, kurse institucioni disponon me sasi të 
mjaftueshme të produkteve ushqimore. 

Nëpunësit e policisë gjatë komuni-
kimit me personat e paraburgosur të 
respektojnë dinjitetin dhe personalite-
tin e tyre, kurse sjelljet ofenduese dhe 
nënçmuese ndaj personave të parabur-
gosur të bëhen lëndë e përgjegjësisë 
disiplinore të autoriteteve zyrtare;

Nga Burgu “Shkup” nuk është pranuar 
përgjigje në lidhje me këtë rekomandim 
konkret.

Bastisjet kontrolluese të personave të 
paraburgosur, të realizohen në mënyrë 
dhe në pajtim me rregullat e parapara 
dhe të mos shfrytëzohen hapësira në 
të cilat personat e paraburgosur do 
të ekspozoheshin ndaj shikimeve të 
personave tjerë zyrtarë;

Bastisjet kontrolluese po realizohen në hapë-
sirë të posaçme të përcaktuar për këtë qëllim, 
në pajtim me protokollet – rregullat përkatëse.
Me qëllim të realizimit të rregullt të kësaj 
procedure është i obliguar kryeshefi kujdestarë 
i ndërrimit i cili i përcakton mbikëqyrësit e 
policisë së burgut të cilët do të realizonin bas-
tisjen e personit të ri të pranuar në parabur-
gim.

Personave të paraburgosur tu respek-
tohet tërësisht e drejta e shëtitjeve dhe 
të njëjtat të jenë me kohëzgjatje prej së 
paku dy orëve;

Në pajtim me planin e paraparë dhe të 
përpiluar në bazë të orarit dhe numrit të 
personave që janë të akomoduar në seksionin 
për vuajtjen e dënimit me masën e parabur-
gimit, shëtitja në ajër të pastër realizohet në 
gjashtë grupe, për këtë arsye edhe në pajtim 
me kushtet momentale, këto shëtitje janë me 
kohëzgjatje prej një ore e 25 minuta, për çdo 
grup të personave të paraburgosur. 
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Pasqyrë
e rekomandimeve të dhëna dhe e përgjigjeve të pranuara Burgu “Shkup

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të sigurohet që personat e parabur-
gosur të mund të kalojnë një kohë 
racionale të ditës jashtë hapësirave, 
dhe të jenë të angazhuar rreth aktiv-
iteteve përmbajtjesore të natyrës së 
ndryshme;

Nga Burgu “Shkup” nuk është pranuar 
përgjigje në lidhje me rekomandimin konkret.

Distribuimi i barërave në Burgun të 
realizohen vetëm nga ana e personelit 
mjekësorë;

Distribuimi i barërave gjatë ditëve të punës 
të bëhen përpjekje që të realizohet vetëm nga 
ana e personelit mjekësorë – infermieres, 
megjithatë për momentin është punësuar 
vetëm një infermiere, për këtë arsye realizimi i 
këtij rekomandimi paraqet një problem real. 

Të respektohen dispozitat për kontrol-
lime mjekësore gjatë pranimit të çdo 
personi të dënuar / të paraburgosur 
gjatë 24 orëve të para nga pranimi, 
gjë që duhet të vlejë edhe për ditët e 
vikendit, në pajtim me Udhëzimet 
e dhëna për kontrollimet mjekësore 
gjatë pranimit të personit të parabur-
gosur dhe për kontrollime mjekësore 
gjatë pranimit të personave të dënuar 
dhe personave të moshës së mitur në 
institucionin;

Orari i punës së mjekëve është i organizuar në 
mënyrë që edhe gjatë ditëve të shtuna, në orët 
e para ditës është i pranishëm mjeku kujde-
starë, me qëllim që të respektohen dispozitat 
për kontrollime mjekësore gjatë pranimit të 
çdo personi të dënuar / të paraburgosur gjatë 
24 orëve të para nga pranimi i tyre.

Të implementohet Regjistri për rastet 
e vdekjes në Burgun “Shkup”;

Në ndërkohë është implementuar regjistri për 
rastet e vdekjes në INP Burgun - Shkup.

Personelit mjekësorë ti sigurohet 
trajnimi për mënyrën e regjistrimit 
të lëndimeve traumatike dhe për 
mënyrën e njoftimit për të njëjtat.

Nga Burgu “Shkup” nuk është pranuar 
përgjigje në lidhje me rekomandimin konkret.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te Drejtoria për ekzekutim të sanksioneve

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna

Të sigurohen mjete për instalim të pa prolonguar 
të sistemit funksional për thirrje në të gjitha 
hapësirat e dedikuara për ndalime me qëllim të 
mundësimit të kontaktit në mes personave të 
paraburgosur dhe nëpunësve zyrtarë;

Çdo institucion ndëshkues – 
përmirësues në veçanti në suaza të 
buxhetit pronësorë që ka në disponim 
55 realizon përtërirjen e pajisjeve të 
nevojshme, dhe në Drejtorinë për 
ekzekutim të sanksioneve në rrjedhë 
është realizimi i projektit “Rikonstruk-
sioni i institucioneve ndëshkuese – 
përmirësuese në RM-së” dhe në suaza 
të fazës së dytë të realizimit të këtij 
projekti, përkatësisht gjatë vitit 2018 
dhe 2019, është paraparë edhe rikon-
struksioni dhe ndërtimi i objekteve të 
reja në suaza të Burgut “Shkup”.

Të sigurohen mjetet financiare, ashtu që në 
hapësirën e përcaktuar për shëtitje të personave 
të paraburgosur do të vendosen tryeza, ulëse 
dhe karrige dhe të sigurohet pjesa e mbuluar, 
në të cilën personat e paraburgosur do të mund 
të shëtisin edhe gjatë kushteve të pavolitshme 
klimatike;
Hapësirat dhe pajisjet e shërbimit mjekësorë të 
avancohen në përputhje me standardet ekzistuese 
dhe në pajtim me dispozitat ekzistuese dhe në 
pajtim me Udhëzimin e dhënë për standardet 
minimale teknike në njësitë shëndetësore të 
institucioneve;
Urgjentisht të angazhohet numri i mjaftueshëm 
i infermiereve, dhe me këtë të mundësohet 
prania e vazhdueshme prej 24 orëve e personelit 
mjekësorë në Burgun;

Në rrjedhë është procedura për ndry-
shim të tekstit të Ligjit për ekzekutim të 
sanksioneve, dhe me këtë është para-
parë që Ministria e shëndetësisë të luaj 
një rol më të madh gjatë realizimit të 
mbrojtjes shëndetësore të personave të 
dënuar dhe të paraburgosur në institu-
cionet ndëshkuese – përmirësuese.

Të implementohet Udhëzimi për zbatim të 
mjeteve për fiksim  fizik, i cili do ti përfshijë të 
gjitha elementet e nevojshme të cilët sipas stand-
ardeve ndërkombëtare paraqesin mekanizma 
mbrojtës krahas fiksimit fizik në kushtet e burgut 
dhe i njëjti duhet ti përfshijë edhe të dhënat për 
shkaqet për zbatimin e fiksimit, si dhe mënyrën 
se si realizohet fiksimi.

Do të përpilohet Udhëzimi i posaçëm 
për veprimet gjatë zbatimit të mjeteve 
për fiksim fizik.

Tabela nr. 30
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BURGU “STRUMICË”

Vizitën në Burgun “Strumicë”, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues e realizoi 
më datën 23 dhe 24 nëntor të vitit 2017, në bashkëpunim me bashkëpunëtorët e jashtëm 
dhe me ekspertët e më shumë fushave dhe shoqatave, me sa vijon: psikiatri nga Shoqata 
e psikiatërve të RM-së, psikologu nga Oda e psikologëve, forenziku (mjeku ligjor) nga In-
stituti i mjekësisë ligjore, kriminalistikës dhe deontologjisë mjekësore dhe punëtori social 
nga Shoqata e punëtorëve social të Qytetit të Shkupit.

Burgu “Strumicë” është një institucion ndëshkues – përmirësues i llojit gjysmë 
të hapur, në të cilin sigurimi themelorë është sigurimi fizik të cilin e realizojnë nëpu-
nësit e Sektorit për sigurime. Në pajtim me Aktvendimin për përcaktimin e personave 
të dënuar nëpër institucionet ndëshkuese 
- përmirësuese2, në këtë Burg udhëzohen 
persona të gjinisë mashkullore –kryerës 
primarë, të dënuar me aktgjykim të plot-
fuqishëm me burgim në kohëzgjatje deri 
më 3 vite, përkatësisht kur pjesa e mbetur 
e dënimit pas paraburgimit të llogaritur të 
jetë në kohëzgjatje deri më 3 vite, si dhe 
për përsëritësit e gjinisë mashkullore, të 
dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm me burgim deri në 6 muaj, përkatësisht kur pjesa e 
mbetur pas paraburgimit të llogaritur të jetë në kohëzgjatje deri më 6 muaj.

Në këtë kuptim, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se tejkalimi i 
numrit në një pjesë të hapësirave dhe mos respektimi i standardeve të parapara minimale 

3.2

Kapaciteti i Burgut është për 65 
persona, kurse në çastin e vizitës të 
pranishëm ishin gjithsej 85 persona 
që vuanin dënimin e burgimit dhe 
17 persona të cilët evidentoheshin 
se janë të arratisur.

2 Aktvendim për sistematizim të personave të dënuar dhe të mitur në institucionet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-korrektuese dhe të personave të paraburgosur në seksionet e paraburgimit të 
institucioneve ndëshkuese-korrektuese i miratuar nga ministri për drejtësi në qershor të vitit 2008.
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Përskaj mbingarkimit numerik, si problem serioz në këtë burg shfaqet edhe 
mungesa e personave të punësuar në të gjithë sektorët.

Në veçanti brengos fakti se në Sektorin për sigurime, fare nuk ka të pu-
nësuar punonjës nga gjinia femërore, për këtë arsye edhe bastisja kontrolluese 
e paraparë për personat e gjinisë femërore të cilat vijnë në vizitë te personat e 
dënuar, fare nuk realizohet. Mungesa e ekipimit kadrovik në Sektorin për riso-
cializim, gjithashtu paraqet një problem i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë mani-
festohet mbi (pa) mundësinë e realizimit të aktiviteteve përkatëse programore 
dhe trajtuese mbi personat e dënuar.

3.2.1. Kushtet materiale në hapësirat 
Gjatë kontrollimeve të realizuara në hapësirat në të cilat janë të akomoduar personat 

e dënuar, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstatoi se për çdo person të dënuar 
është siguruar krevat me dyshek dhe mbulesë e pastër.

Higjiena në pjesën më të madhe të hapësirave ishte në nivelin përkatës, dhe për këtë 
kujdesen vetë personat e dënuar. Në hapësirat gjenden dritare të mëdha, kështu që evi-
dentohet qarkullimi i mjaftueshëm i dritës ditore dhe në të njëjtën kohë realizohet ajrosja 
e hapësirave.

Personat e dënuar theksuan se ngrohja edhe gjatë periudhave dimërore është në 
nivel përkatës, kurse ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se temperatura 
në hapësirat është 190С, kurse niveli i lagështisë së ajrit është 40 RH%.

Në një pjesë të hapësirave kishte trupa plotësuese për ngrohje, TV pranues, tryezë, si 
dhe ormanë në të cilët personat e dënuar i vendosin gjësendet e tyre personale.

ndërkombëtare për akomodim të personave të dënuar (4m2 për një person)3. Përkatësisht, 
në njërën prej hapësirave me sipërfaqe prej 16 m2 ishin të akomoduar 5 persona, kurse 
në hapësirën tjetër me një sipërfaqe prej 24 m2, u hasën 7 persona të dënuar, ekipi i Me-
kanizmit kombëtarë parandalues gjithashtu në një pjesë të hapësirave konstatoi se janë të 
akomoduar edhe me nga 10 persona të dënuar, gjë që është në kundërshtim me Ligjin për 
ekzekutim të sanksioneve, në pajtim me cilin numri maksimal i personave të cilët mund të 
akomodohen në një hapësirë të njëjtë për fjetje është 5 persona të dënuar.

3 The CPT’s minimum standard for personal living space in prison establishments(- 6m² of living space 
for a single-occupancy cell+ sanitary facility - 4m² of living space per prisoner in a multiple-occupancy 
cell+ fully-partitioned sanitary facility)
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Nga inspektimi i kryer në banjot, MPK konstatoi se të njëjtat janë të rinovuara, për-
katësisht janë të pajisura me pllaka të reja dhe me instalim të ri hidraulik, megjithatë disa 
rubinetë ishin të prishur. Nga bisedat e realizuara me personat e paraburgosur dhe per-
sonat zyrtarë u morrën informata se personat e paraburgosur lahen të paktën një here në 
javë dhe sipas nevojës.  Disa nga personat e dënuar u ankuan se shpesh ndodhë që gjatë 
larjes të ndalet uji i ngrohtë.

Burgu disponon me 3 hapësira të izolimit, përkatësisht qeli të izolimit në të cilat 
akomodohen personat e dënuar. Në këtë pjesë, ashtu siç na informuan personat zyrtarë, 
akomodohen dhe ndalohen më shpesh të paraburgosurit e rinj, te të cilët ekziston rrezik i 
lartë për vetë lëndim si dhe personat të cilët vuajnë dënimin disiplinorë – udhëzim në qeli 
të izolimit. 

Në këtë kuptim, ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues konstaton se mëny-
ra e tillë e akomodimit të kategorive të ndry-
shme të personave të dënuar në hapësirat e 
izolimit (personat e rinj të pranuar dhe per-
sonat të cilëve u është shqiptuar masa disi-
plinore – udhëzimi në qeli të izolimit), rezul-
ton me infeksion të mundshëm kriminogjen, 
dhe me këtë ekziston mundësia e zvogëlimit 
të rezultatit përfundimtarë/qëllimit të vetë 
akomodimit në këtë pjesë të Burgut.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se në të gjitha hapësirat e 
izolimit ishin të vendosura me nga tre krevate për personat e dënuar, gjë që vetvetiu 

flet për faktin se nuk bëhet fjalë për qeli 
klasike të izolimit. 

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë paran-
dalues shprehu brengosje serioze në lid-
hje me këto gjendje të konstatuara dhe 
rekomandoi që urgjentisht të ndërpritet 
praktika që në këto hapësira të akomo-
dohen më shumë persona në të njëjtën 
kohë dhe në këto hapësira të akomo-
dohet dhe ndalohet vetëm një person i 
dënuar, dhe me këtë do të parandalohet 
mundësia e shkaktimit të incidenteve të 
mundshme në mes personave të cilëve u 
përcaktohet masa disiplinore “udhëzimi 
në qeli të izolimit” dhe të dënuarve të rinj 

Banjot

Qelitë e izolimit

Ndalimi i të dënuarve të rinj në 
hapësirat e dedikuara për izolim, 
para se të njëjtit të përcaktohen 
në hapësirat e seksionit përkatës 
– të hapur dhe gjysmë të hapur, 
është për shkak të faktit se në këtë 
Burg akoma nuk ekziston seksioni i 
veçantë i pranimit.

Gjatë bisedimit me personat zyr-
tarë u theksua se më shpesh praktiko-
het që personave të cilëve për momen-
tin u është shqiptuar masa disiplinore 
për akomodim në qeli të izolimit, të 
ndahen në tre hapësirat, megjithatë 
në situatat kur do të shfaqet nevoja 
dhe kur do të jetë e domosdoshme që 
të akomodohen më shumë persona të 
dënuar në këto hapësira të dedikuara 
për izolim, atëherë ndodh që në këto 
hapësira njëkohësisht të ndalohen 
me nga dy ose tre persona.
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në Burgun “Strumicë”. 
Në hapësirat, temperatura e ma-

tur ishte 13oC, gjë që është nën kufirin 
e standardeve të pranuara (18-25oC), 
kurse niveli i lagështisë ishte 42%RH, që 
sillet në suaza të kufirit të përgjithshëm 
të pranuar që sillet nga 20%RH deri më 
60%RH.

Në pjesën e hyrjes, në pjesën ku 
gjenden tre hapësirat për izolime, është 
vendosur sistemi funksional për thirrje të 
cilin e shfrytëzojnë personat e dënuar për 
thirrje (sinjalizim) të nëpunësve të policisë, në rastet kur shfaqet nevoja për këtë gjë.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konsideron se sistemi funksional për thirrje duhet 
të vendoset në çdo qeli të izolimit në veçanti, me qëllim që çdo person i dënuar dhe i ako-
moduar në qeli të izolimit, në çdo kohë të mund të alarmojë për ndonjë nevojë të caktuar 
apo për ofrimin e ndihmës.

Në katin e sipërm të Burgut “Strumicë” ku janë të akomoduar pjesa më e madhe e 
personave të dënuar gjenden dy tualete, njëri prej tyre është i rinovuar dhe në gjendje 
funksionale, kurse tualeti tjetër është në gjendje të pavolitshme dhe prej tij përhapet një 
erë kundërmuese e fuqishme e urinës.

Gjithashtu, për personat e dënuar të akomoduar në hapësirat e dedikuara për izolim, 
gjenden tualete të posaçme të cilët gjithashtu janë në një gjendje tejet të pavolitshme, 
me elemente sanitare jo funksionale.

Hapësira e përcaktuar për shëtitje të jashtme për personat e dënuar, ofron mundësi 
të mjaftueshme për qëndrim në mjedis të hapur, në pajtim me dispozitat të plotfuqishme 
ligjore. Oborri i Burgut është i pastër dhe i rregulluar, me ulëse dhe me tryeza përkatëse, 
dhe i njëjti për çdo ditë mirëmbahet dhe pastrohet.

Në afërsi të drejtpërdrejtë me hapësirat e izolimit, gjendet edhe shëtitorja për per-
sonat e akomoduar në këto hapësira. Kjo shëtitore është e izoluar, e vogël dhe e rrethuar. 
Gjithashtu shëtitorja nuk është e mbuluar dhe e mbrojtur në raste të motit të pavolitshëm, 
dhe me këtë kufizohet shfrytëzimi i saj. Në shëtitoren nuk është vendosur asnjë pajisje për 
pushim, përkatësisht ulëse dhe karrige.

Tualeti

Shëtitorja për personat e dënuar

Mekanizmi kombëtarë paran-
dalues konstatoi se këto hapësira 
gjenden në një gjendje tejet të pa-
volitshme, me kushte të skajshme jo 
higjienike, me batanije dhe dyshekë 
të pa rregullt dhe të papastër. Në 
hapësirat nuk hasen krevate klasike, 
por dërrasa të drunjta (korniza) në të 
cilat vendoset dysheku gjatë çdo ako-
modimi të ndonjë personi të dënuar. 
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Personeli mjekësorë ordinon në një hapësirë – Ambulancë e cila posedon një byro, 
ormanë për barërat, dokumentacionin mjekësorë dhe krevatin për intervenime në të cilin 
infermierja jep terapinë ampulare.

Përkatësisht, nga aparatura mjekësore u vërejtën stetoskopi dhe aparati për matjen 
e tensionit të gjakut të cilët mjeku dhe infermierja i bartin gjatë kohës së kontrolli-
meve mjekësore dhe më pas i rikthejnë në Entin shëndetësorë prej nga vijnë. Personat 
mjekësorë, gjithashtu me vete e bartin edhe aparatin për matjen e sheqerit në gjak.

Në Ambulancën mungon aparati (bombola) 
me oksigjen, veglat ndihmëse për kontrollime 
të përgjithshme neurologjike, ndihmëset për 
kontrollimin e shikimit, aparati për kontrollim të 
veshëve etj. Gjithashtu mungon aparati për ri-an-
imim, e as që ndonjëri prej shërbimit mjekësorë 
ka përcjell edukimin për përdorimin e aparatit të 
llojit të tillë.

Për nga aspekti i furnizimit me barëra, Mekanizmi kombëtarë parandalues konstatoi 
se janë furnizuar barërat për sëmundjet kronike, për sëmundjet e mushkërive dhe të 
zemrës, gjithashtu janë furnizuar edhe barërat për sëmundjet psikiatrike, analgjetikët si 
dhe terapia anafilaktike. Të gjitha barërat ruhen të mbyllura në një orman të posaçëm, ku 
qasjen, sipas pohimeve të mjekut e posedon vetëm personeli mjekësorë. Sipas vlerësimit 
të Mekanizmit kombëtarë parandalues, sasia e barërave të disponueshme është e vogël 
dhe se nuk i përmbush nevojat e tërësishme për shërimin e personave të dënuar. Konsta-
timet e tilla i konfirmuan edhe personat e dënuar, të cilët theksuan se shumë shpesh janë 
të detyruar që një pjesë të barërave ti furnizojnë nga mjetet e tyre pronësore.

Ambulanca

Ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues konsta-
ton se Ambulanca nuk është 
e furnizuar me aparatet e 
nevojshme mjekësore.

3.2.2. Mbrojtja shëndetësore
Në Burgun “Strumicë” nuk evidentohet personeli mjekësorë me punësim të rregullt. 

Për mbrojtjen shëndetësore të personave të dënuar kujdeset mjeku i praktikës së përgjith-
shme dhe infermieri që janë të punësuar në Shtëpinë e shëndetit “Strumicë”, me të cilët 

Në suaza të Burgut “Strumicë”, në pjesën e jashtme të tij, në afërsi të vendit për 
ushtrime (ngritje të peshave) dhe në afërsi të terreneve për sport dhe rekreacion, ekzis-
ton ferma në të cilën disa persona të dënuar angazhohen për ruajtjen dhe kultivimin e 
bagëtisë. 

Mënyra e tillë e angazhimit punues të personave të dënuar, në mënyrë pozitive ndikon 
në drejtim të plotësimit të kohës së tyre dhe krijimtarisë, përkatësisht për ruajtjen e shpre-
hive të punës.

Ferma
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institucioni ndëshkues – përmirësues ka lidhur 
kontratën për realizimin e shërbimeve shën-
detësore për nevojat e personave të dënuar. 

Në raste të jashtëzakonshme, mjeku 
mund të thirret edhe në mënyrë plotësuese, 
por kjo ndodh shumë rrallë, duke pasur para-
sysh faktin se për rastet urgjente thirret Shër-
bimi i ndihmës urgjente mjekësore nga qyteti 
i Strumicës, me të cilët sipas pohimit të perso-
nave zyrtarë është realizuar një bashkëpunim 
i mirë.

Personeli mjekësorë gjatë një vizite reali-
zon dhjetëra kontrollime të pacientëve, ashtu 
që në mesatare numri i kontrollimeve gjatë 

një muaji është rreth gjashtëdhjetë pacientë. 
Terapinë e përcakton mjeku dhe nëse nevojitet terapia parenterale, të njëjtën e zba-

ton dhe e ndan infermierja. 
Në këtë drejtim , ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues thekson se në pajtim 

me “Udhëzimin për qasje deri te shërbimet e mjekut në institucion, distribuimi i medika-
menteve, kontrollimet mjekësore jashtë institucionit”, personi i dënuar me vete mund të 
ruaj terapinë simptomatike në sasi racionale, sipas vlerësimit të mjekut dhe nëse këtë gjë 
e lejon mjeku, kurse barërat që janë të rrezikshme nëse konsumohen në dozë të tepruar 
ruhen në barnatoret e burgut dhe për çdo ditë 
doza në veçanti u ndahet personave të dënu-
ar nga ana e personit mjekësorë.

Përskaj mangësive për nga aspekti i 
ndarjes së terapisë, brengos edhe fakti se 
në Burgun shërbimet mjekësore nga ana e 
psikiatrit ose mjekut internist fare nuk real-
izohen, dhe gjithashtu nuk ka të punësuar e 
as të angazhuar ndonjë stomatolog, kështu 
që personat e dënuar theksuan se duhet të 
paguajnë për këto shërbime shëndetësore 
në ordinancat private të stomatologjisë. Per-
sonat e dënuar në institucionin ndëshkues 
– përmirësues nuk janë të siguruar për nga 
aspekti shëndetësorë.

Kontrollimet shëndetësore, personat e 
dënuar i përcaktojnë në Shërbimin për sig-
urime ku edhe përpilohet lista e personave të 
paraqitur. Sipas pohimeve të dhëna nga per-
sonat e dënuar nuk manifestohen vështirësi 
lidhur me përcaktimin e kontrollimeve të tilla, 
dhe mjeku me sukses ia del që ti realizoj kon-
trollimet mjekësore të të gjithë personave që 

Mekanizmi kombëtarë 
parandalues konstatoi se terapia 
e metadonit ruhet në një orman të 
mbyllur që gjendet në hapësirën 
ku është akomoduar shërbimi për 
sigurime. Duke pasur parasysh 
faktin se personeli mjekësorë nuk 
është i pranishëm në vazhdimësi, 
Shërbimi për sigurime ndan ter-
apinë e metadonit. 

Mjeku theksoi se nuk ud-
hëheq ditarë të posaçëm për 
numrin e personave të cilët janë 
shfrytëzues të terapisë me meta-
don dhe të personave që vuajnë 
nga sëmundjet infektive bartëse, 
këto të dhëna janë të përfshirë 
vetëm në kartonët shëndetësorë 
të pacientëve – personave të 
dënuar. 

Mjeku dhe infermierja vijnë 
dy herë gjatë javës dhe angazho-
hen vetëm disa orë. 

Prapëseprapë, ekipi i Me-
kanizmit kombëtarë paranda-
lues konstaton se çdo personi të 
sëmurë i ndahet terapia për më 
shumë ditë, që ta ruajë me vete 
për periudhën kur në institu-
cionin ndëshkues – përmirësues 
nuk është i pranishëm personeli 
mjekësorë.
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kanë kërkuar ndihmën mjekësore. Nëse 
mjeku konsideron se duhet të realizo-
het kontrollimi sub-specialistik, person-
at me udhëzim të verifikuar udhëzohen 
në spitalin në Strumicë me përcjelljen 
përkatëse nga ana e shërbimit për sig-
urime. Në raste të jashtëzakonshme 
dhe sipas vlerësimit të mjekut, person-
at e dënuar udhëzohen edhe në qen-
drat tjera mjekësore ku gjenden mjekët 
sub-specialist, por kjo nuk është ndonjë 
praktikë e shpeshtë. Përkatësisht, duke 
pasur parasysh faktin se në Burgun nuk 
gjenden një numër i mjaftueshëm i au-
tomjeteve, kontrollimet e tilla, personat 
e dënuar i realizojnë gjatë mungesave 
të rregullta. 

Sipas pohimeve të dhëna nga per-
sonat e dënuar, të sëmurit kronik me 
sëmundje të zemrës, mëlçisë, traktit 
gastro - intestinal dhe me sëmundje të 
ngjashme, nuk kontrollohen me rregull, 

përkatësisht kontrollohen në periudhën prej gjashtë muajve.
Duke pasur parasysh faktin se numri i të sëmurëve kronik në këtë burg është relativ-

isht i vogël, Mekanizmi kombëtarë parandalues vlerëson se është e domosdoshme që këto 
kontrollime të realizohen në afatin e paraparë edhe përskaj mjeteve të kufizuara financi-
are. Në Burgun nuk ekziston seksioni i posaçëm për personat e moshuar, por personat e 
moshuar dhe personat me nevoja të posaçme akomodohen në hapësirat e katit përdhes. 
Gjatë vizitës, Mekanizmi kombëtarë parandalues evidentoi një person të dënuar të inva-
lidizuar (person i cili lëvizte me ndihmën e patericave) i cili ishte i akomoduar në njërën 
prej dhomave të katit përdhes.

Personat e dënuar – të varur nga drogat, pranojnë terapinë e metadonit, e cila nga 
ana e shërbimit mjekësorë furnizohet një herë në javë nga Qendra për varësitë pranë 
spitalit të përgjithshëm në Strumicë.

Personat e dënuar theksuan se shumë rrallë realizohet edukimi në lidhje me sëmund-
jet e varësive, për sëmundjet bartëse seksuale dhe për sëmundjet infektive. 

Gjatë kontrollimit të këtij dokumentacioni, Mekanizmi kombëtarë parandalues hasi në 
një rast nga viti i kaluar kur në kërkesë të mjekut është ndërprerë masa e shqiptuar për 
qëndrim në qeli të izolimit për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore.

Nga kontrollimi i realizuar në doku-
mentacionin mjekësorë u konstatua se 
kontrollimet sistematike të cilat duhet 
të realizohen gjatë pranimit ose gjatë 
lëshimit të personave, nuk realizohen 
në ditën kur është realizuar pranimi ose 
çregjistrimi i personave të dënuar, por 
në ditën kur mjeku e viziton Burgun.

Mekanizmi kombëtarë parandalu-
es, gjithashtu realizoi kontrollime edhe 
në ditarin e kontrollimeve të realizuara 
nga ana e mjekut gjatë qëndrimit të 
personave të dënuar në qelitë e izolim-
it, gjatë kësaj konstatoi se kontrollimet 
e tilla realizohen vetëm gjatë ditëve kur 
personeli mjekësorë është i pranishëm 
në burgun, dhe jo për çdo ditë ashtu siç 
parashikohet me Rendin e shtëpisë.
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3.2.3. Raportet e nëpunësve zyrtarë ndaj perso-
nave të dënuar

Pjesa më e madhe e personave të dënuar, raportin e nëpunësve zyrtarë ndaj tyre e 
vlerësuan si të mirë dhe korrekt, por një pjesë e personave të dënuar theksuan se au-
toritetet e policisë së burgut ndodh që të sillen në mënyrë të ashpër, me arrogancë dhe me 
ofendime, bile edhe të përdorin forcën fizike, duke i rrahur me “shuplaka” ose me “boksa” 
(grushta) nëpër pjesë të ndryshme të trupit. Disa prej personave të dënuar theksuan se 
më shpesh nëpunësit e policisë së burgut shfrytëzojnë forcën fizike ndaj personave të 
dënuar që janë duke e vuajtur dënimin disiplinor në qelitë e izolimit.

Përkatësisht, gjatë kohës derisa personat e dënuar gjenden në qelitë e izolimit, ka 
ndodhur që disa prej personave të dënuar, për shkaqe të ndryshme, dhe sipas tyre ndon-
jëherë edhe për shkaqe banale (për shembull për shkak të cingërimit më të gjatë të 
ziles për thirrje ose për shkak të trokitjes nëpër dyert e qelisë së izolimit, për shkakun se 
nëpunësit nuk e kanë dëgjuar zilen) të njëjtit të jenë rrahur nga nëpunësit e policisë, gjoja 
sa për t’i qetësuar të njëjtit. Një gjë e tillë më shpesh ndodh me ndarjen e personit në 
njërën prej qelive, larg syve të personave të tjerë të dënuar, të cilët në çastin e pikërishëm 
gjithashtu vuajnë dënimin disiplinorë në qelin e izolimit.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues shpreh brengosje serioze në lidhje me këto 
pohime, në veçanti edhe për shkak të faktit se nga ana e nëpunësve zyrtarë u fitua infor-
macioni se nga video mbikëqyrja e vendosur në suaza të Institucionit, nuk funksionojnë 
kamerat që janë të vendosura saktë në pjesën e qelive të izolimit. 

Në këtë drejtim, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues thekson se është e nda-
luar çdo formë e torturës, veprimit ose dënimit jo njerëzorë dhe nënçmues dhe se nevo-
jitet që autoritetet zyrtare në relacion me personat e dënuar, tërësisht ta respektojnë 
integritetin e tyre dhe personalitetin njerëzorë dhe ta mbrojnë integritetin e tyre moral 
dhe psiko - fizik, në të njëjtën kohë duke kërkuar nga drejtoria e Burgut që ti ndërmerr të 
gjitha masat e domosdoshme që të hulumtohen të gjitha pohimet dhe informacionet që 
kanë të bëjnë me sjelljet eventuale jo përkatëse nga ana e personave zyrtarë. Gjithashtu, 
drejtoria e Burgut duhet të ndërmerr masa dhe aktivitete konkrete me të cilat do ti inkura-
jonte të gjithë personat e dënuar që ti paraqesin rastet e veprimit jo përkatës të personave 
zyrtarë ndaj tyre.

3.2.4. Sistemi i ankesave

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se në këtë Burg janë të vendo-
sur kuti të posaçme përmes të cilëve personat e dënuar mund të drejtohen me parash-
tresa ose ankesa deri te drejtori ose deri te zyra e Avokatit të popullit, dhe gjithashtu u 
konstatua se Rendi i Shtëpisë me të drejtat e personave të dënuar është i theksuar në më 
shumë vende të dukshme në suaza të Burgut.
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3.2.6. E drejta për arsimim 
Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se për personat e dënuar në 

këtë burg nuk realizohet kurrfarë procesi i arsimit formal edhe përskaj faktit se në këtë 
burg gjenden persona të dënuar të cilët nuk kanë të përfunduar kurrfarë niveli të për-
gatitjes arsimore. Në këtë drejtim, autoritetet zyrtare theksuan se një numër i madh i 
personave të cilët kanë qenë të interesuar për kyçjen e tyre nuk kanë qenë në gjendje që 
t’i sigurojnë dëftesat për klasat e përfunduara, dhe me këtë një periudhë të gjatë kohore 
personave të dënuar nuk u organizohet ndonjë formë e caktuar për vazhdimin e arsimimit 
të tyre.

3.2.7. Kontaktet e personave të dënuar me 
botën e jashtme

Në pajtim me “Rendin e shtëpisë për personat e dënuar që vuajnë dënimin e burgimit 
në institucionin ndëshkues – përmirësues”, personat e dënuar të klasifikuar në seksionin e 
hapur dhe atë gjysmë të hapur gëzojnë të drejtën e dy vizitave gjatë një muaji, pa praninë 
e personit zyrtarë. 

Gjatë kohës së bisedimeve që i realizoi ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, 
asnjëri prej personave të ndaluar nuk u ankua për nga aspekti i vizitave ose i kontakteve 
me familjen.  

Prapëseprapë, personat e dënuar gjatë bisedimeve theksuan se nuk vendosin që të 
parashtrojnë parashtresat për shkak të ndonjë sjelljeje jo përkatëse nga ana e personave 
zyrtarë ndaj tyre, para se gjithash për shkak të frikës se më vonë për këtë arsye do të 
mund të pësojnë me pasoja negative që do të manifestohet mbi trajtimin e tyre (si p.sh. 
pamundësimi i benefiteve), si dhe për shkak të faktit se ata nuk besojnë se paraqitjet e 
rasteve të tilla në të vërtetë do të mund të ndërrojnë diçka në të mirë.

3.2.5. Ushqimi i personave të dënuar
Personat e dënuar, gjatë bisedimeve theksuan se ushqimi që u ndahet është i njëjtë 

dhe se nuk i plotëson nevojat e tyre. Në këtë drejtim, një pjesë e tyre theksuan se ata vetë 
me mjetet e tyre realizojnë furnizimin e ushqimit, dhe se shumë shpesh atyre ushqimet ua 
sjellin familjarët e tyre gjatë vizitave.

Mekanizmi kombëtarë parandalues, gjithashtu konstaton se personat që vuajnë nga 
sëmundjet kronike, para se gjithash për ata të cilëve u është konstatuar diabeti dhe hepa-
titi, nuk përgatitet ushqimi i posaçëm.
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3.2.8. Bisedimet me autoritetet zyrtare 
Gjatë kohës së vizitës, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues realizoi bisedimet 

edhe me autoritetet zyrtare – të punësuarit në Burgun. 
Gjatë bisedimeve, autoritetet zyrtare shprehën pakënaqësinë nga kushtet e punës, 

nga lartësia e pagave, si dhe nga mungesa e uniformave dhe pajisjeve tjera themelore të 
punës. 

Në këtë drejtim, Rregullat standarde minimale të Kombeve të bashkuara për vep-
rimin me personat e dënuar (Rregullat Nelson Mandela): “Pagat duhet të jenë përkatëse që 
të mund të tërhiqen dhe ndalohen burra dhe gra të përshtatshëm. Benefitet e punës si dhe 
kushtet e punës duhet të jenë të volitshme, duke pasur parasysh natyrën e punës.“ 

Sipas ekipit të Mekanizmit kombëtarë parandalues, pagat e ulëta për të punësuarit 
në shërbimin profesional të burgjeve si dhe kushtet e pavolitshme të punës janë të pa-
pranueshme dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë janë në kundërshtim me Rregullat standarde 
minimale të Kombeve të bashkuara për veprim me personat e dënuar.

Autoritetet zyrtare, gjithashtu u ankuar edhe në lidhje me numrin e vogël të të pu-
nësuarve në raport me numrin e personave të dënuar që vuajnë dënimin e burgimit. 
Gjatë kësaj dhe nga kontrollimi i realizuar në listat e personave të punësuar në këtë 
Burg, u konstatua se në Burgun “Strumicë” është evidente mungesa e kuadrove të gjinisë 
femërore edhe atë më konkretisht në Sektorin për sigurime. Kjo gjendje në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ndikon edhe në drejtim të bastisjes kontrolluese të paraparë për personat e 
gjinisë femërore që vijnë për t’i vizituar personat e dënuar, të cilët mbeten pa u kontrolluar, 
gjë që nga ana tjetër rrezikon sigurinë në këtë institucion.

3.2.9. Kontrollimi i evidencës së personave të 
privuar nga liria

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstatoi se Burgu disponon me “Udhëzi-
min për udhëheqjen e evidencës” në të cilin janë të theksuara të gjitha librat dhe evidencat 
në veçanti, dhe pas kontrollimit të realizuar në disa prej regjistrave dhe evidencave të 
personave të dënuar, konkluzioni i përgjithshëm është se të njëjtit udhëhiqen në mënyrë 
të rregullt.

Përkatësisht, nga kontrollimi i realizuar në evidencën për dënimet disiplinore u kon-
statua se në të njëjtën janë të përfshira të dhënat për atë se kur është dhënë propozimi 
për inicim të procedurës disiplinore, emri dhe mbiemri i personit të dënuar, shkaqet për 
inicimin e procedurës, kush ka iniciuar propozimin dhe funksioni i personit zyrtarë si dhe 
informacionet në lidhje me atë se çfarë lloji i dënimit disiplinorë është shqiptuar, fillimi i 
realizimit dhe i përfundimit të të njëjtit. Në këtë drejtim, ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues konstatoi se gjatë vitit 2016, janë shqiptuar gjithsej 46 dënime disiplinore, 
kurse në vitin 2017 deri në ditën e vizitës së realizuar, ishin të regjistruar gjithsej 78 
raste, prej të cilave në 55 prej rasteve është shqiptuar masa disiplinore për dënim në qeli 
të izolimit. Një pjesë e shkaqeve për shqiptimin e kësaj mase disiplinore janë: arratisja, 
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Numri i vogël i rasteve të 
regjistruara lidhur me përdorimin 
e mjeteve të detyrimit, në kor-
relacion me pohimet e personave 
të dënuar në lidhje me përdorimin 
e mjeteve të detyrimit (në veçanti 
përdorimi i forcës fizike), udhëzo-
jnë në konkluzionin se nëpunësit 
zyrtarë prapëseprapë nuk i regjis-
trojnë të gjitha rastet e përdorim-
it të mjeteve të detyrimit.

keqpërdorimi i favoreve të ofruara, përsëritja e shkeljeve të lehta, cenimi i qetësisë, sjellja 
dhe shfrytëzimi i mjeteve narkotike dhe shkaqe të ngjashme.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, gjithashtu realizoi kontrollimin e evi-
dencës që drejtohet gjatë realizimit të procedurave disiplinore, gjatë kësaj u konstatua se 
pas parashtrimit të propozimit për inicim të procedurës disiplinore, personave të dënuar u 
respektohet e drejta që të dëgjohen në lidhje me ngjarjen para komisionit disiplinorë dhe 
për këtë në mënyrë përkatëse përpilohet procesverbali të cilin e nënshkruan edhe personi 
i dënuar. Në këtë procedurë në pyetje merren edhe dëshmitarë të tjerë (personat e dënuar 
ose personat e personelit të Burgut) të cilët mund të ofrojnë informacione, dhe në fund 
drejtori i burgut sjell Aktvendim në të cilin përfshihet edhe udhëzimi se personi i dënuar 
gëzon të drejtën e ankesës deri te drejtori i Drejtorisë për ekzekutim të sanksioneve pranë 
Ministrisë për drejtësi, në afat prej tre ditëve nga pranimi i aktvendimit. Nga kontrollimi 
i realizuar në evidencën dhe pas bisedimeve të realizuara me autoritetet zyrtare, u kon-
statua se deri më tani asnjëri prej personave të dënuar nuk ka parashtruar ankesë në 
lidhje me aktvendimet me të cilat u shqiptohet dënimi disiplinorë. 

Nga kontrollimi i realizuar në evidencën për përdorimin e mjeteve të detyrimit, ekipi 
i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstatoi se kjo evidencë drejtohet në regjistrin 
(librin) e njëjtë për më shumë vite, u dhanë sqarime se kështu veprohet për shkakun e 
numrit të vogël të rasteve të përdorimit të mjeteve për detyrim. Në këtë drejtim, në vitin 
2012 dhe 2013 ishte i evidentuar vetëm me nga një rast për përdorimin e mjeteve të 
detyrimit, kurse në vitin 2014 fare nuk kishte regjistrime të rasteve të tilla. Në vitin 2015 
janë regjistruar dy raste, kurse në vitin 2016 ka pasur një rast dhe në vitin 2017 deri në 
ditën e vizitës, gjithashtu ishte i regjistruar vetëm një rast. Në këtë evidencë janë të përf-
shira të dhënat në lidhje me datën e përdorimit të mjeteve për detyrim, emri, mbiemri 
dhe funksioni i personit zyrtarë që ka zbatuar këtë masë, emri, mbiemri dhe numri i 
amzës në suaza të Burgut të personit të dënuar, lloji, mënyra dhe shkaqet e përdorimit të 
mjeteve të detyrimit, shkresat e përpiluara në lidhje me përdorimin e mjeteve të detyrimit 
dhe përgjigjet e dhëna në lidhje me të njëjtit. Në çdo faqe evidentohet nënshkrimi i per-
sonit përgjegjës dhe vula e Burgut, gjithashtu me nënshkrim dhe vule realizohet edhe 
“përmbyllja” e çdo viti.

Nga kontrollimi i realizuar në regjistrin, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues 
konstatoi se në asnjërin prej rasteve të për-
dorimit të mjeteve të detyrimit, nuk janë 
regjistruar aktet e shkruara me të cilat është 
vendosur për arsyeshmërinë e përdorimit të 
mjetit për detyrim nga ana e përgjegjësit të 
drejtpërdrejtë, edhe pse aktet e tilla ekzisto-
jnë në dosjet individuale.

Në lidhje me përdorimin e mjeteve për 
detyrim, njoftohet edhe Drejtoria për ekze-
kutim të sanksioneve, e cila duhet të jap edhe 
vlerësimin final për arsyeshmërinë e për-
dorimit të mjeteve për detyrim, megjithatë 
edhe përskaj këtij obligimi të Drejtorisë, 
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nëpunësit zyrtarë e informuan ekipin e Mekanizmit kombëtarë parandalues, se nuk kanë 
fituar asnjë akt të shkruar me të cilin plotësisht vlerësohet arsyeshmëria e mjeteve të 
përdorura. Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues nga kontrollimi i dosjeve konsta-
toi se për përdorimin e mjeteve të detyrimit në mënyrë përkatëse përpilohet raporti për 
përdorimin e mjeteve të detyrimit me arsyetime përkatëse. Pas përdorimit të mjeteve të 
detyrimit, personit të dënuar i realizohet kontrollimi mjekësorë, dhe për këtë përpilohet 
raport përkatës i cili jepet në shtojcë të dokumenteve tjera të cilat dërgohen deri te Drej-
toria për ekzekutim të sanksioneve. 

Në këtë drejtim, Mekanizmi kombëtarë parandalues rekomandon që per-
sonat zyrtarë t’i evidentojnë të gjitha rastet e përdorimit të mjeteve të de-
tyrimit, në veçanti rastet kur shfrytëzohet forca fizike pa dallim të intensitetit. 

Të regjistrohen të gjitha rastet e “shfrytëzimit të duarve dhe këmbëve dhe të aftësive 
tjera të mbrojtjes dhe sulmit në rastet kur personi manifeston rezistencë pasive, me qël-
lim të detyrimit të tij që të sillet në pozitë të tillë prej së cilës më tej nuk do të manifeston 
rezistencë në lidhje me urdhërin e dhënë nga personi zyrtarë“. 

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Burgu “Strumicë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Personave të akomoduar në qeli të 
izolimit t’u mundësohet realizimi i 
pa penguar i së drejtës për shëtitje në 
pajtim me rendin e shtëpisë;

Personave të dënuar u mundësohen shëtitje në 
pajtim me rendin e shtëpisë.

Tabela nr.31
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Burgu “Strumicë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Terapia e metadonit të ruhet në bar-
natoren e burgut, ose në hapësirën e 
pajisur në mënyrë speciale për këtë 
qëllim, dhe qasja dhe ndarja e tera-
pisë të realizohet vetëm nga personeli 
shëndetësorë në suaza të Institucionit;

Terapia e metadonit ruhet në barnatoren e 
burgut, megjithatë në Burgun “Strumicë” nuk 
ka të punësuar personel mjekësorë, kështu që 
në pajtim me nenin 124 të Ligjit për ekze-
kutim të sanksioneve, mbrojtjen shëndetësore 
e ofrojnë punonjësit mjekësorë të punësuar 
nëpër institucionet shëndetësore të cila kryejnë 
mbrojtjen primare shëndetësore në rrjetin e 
institucioneve shëndetësore në territorin e 
të cilave gjendet selia e institucionit ofrojnë 
mbrojtjen shëndetësore për personat e dënuar 
dhe për personat e paraburgosur, gjithashtu 
për shkakun se qendra e metadonit prej nga 
realizohet furnizimi me metadon nuk pu-
non ditëve të shtuna dhe të diela si dhe gjatë 
festave shtetërore, jemi të detyruar që terapia e 
metadonit që ruhet në qendrën e metadonit, të 
merret nga ana e policisë së burgut, pjesëtarët 
e së cilës gjatë vikendeve dhe festave ua ndajnë 
personave të dënuar në pajtim me pëlqimin 
paraprak të dhënë nga personeli mjekësorë.

Në qelitë e izolimit të akomodohet 
vetëm një person, me këtë do të evito-
hej rreziku nga manifestimi i dhunës 
në mes personave të dënuar;

Rekomandimi është pranuar dhe në pajtim 
me të njëjtin në qelitë e izolimit akomodohet 
vetëm një person.

Personave të cilëve u është shqiptuar 
dënimi disiplinorë – udhëzim në qeli 
të izolimit, tu realizohen kontrollime 
të përditshme nga ana e personelit 
mjekësorë.

Deri te IPSH Shtëpia e shëndetit “Strumicë” 
është dorëzuar kërkesa me të cilën kërkohet që 
së paku dy herë në javë të dërgojnë personelin 
mjekësorë.

Gjatë pranimit të personave të dënuar 
në institucion, të realizohet kontrolli-
mi mjekësorë (sistematik) në afat prej 
24 orëve, ose në situata të skajshme në 
ditën e parë pas pranimit;

Burgu “Strumicë” plotësisht vepron në lidhje 
me rekomandimin e dhënë.



AVOKATI I POPULLIT-
MEKANIZMI KOMBËTARË PARANDALUES

131www. ombudsman.mk

Pasqyra 
e rekomandimeve të dërguara deri te Burgu “Strumicë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të adaptohet dhe funksionalizohet një 
hapësirë e posaçme për realizimin e 
bastisjes kontrolluese të personave, në 
të  cilën hapësirë do tu garantohet e 
drejta e privatësisë personave të cilët i 
nënshtrohen bastisjes dhe gjatë kësaj 
nuk do t’u ekspozohen shikimeve të 
drejtpërdrejta nga personat e tretë.

Në Burgun “Strumicë”  është e funksionalizuar 
një hapësirë e posaçme në të cilën realizohen 
bastisjet dhe në të cilën u garantohet e drejta e 
privatësia personave të cilëve u kryhet bastisja.

Pasqyrë e rekomandimeve të dhëna deri te 
Drejtoria për përmbarim të sanksioneve

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Të bëhen përpjekje për sigurimin e buxhetit 
me qëllim të punësimit të personelit të nevo-
jshëm në pajtim me Aktin për sistematizim 
të vendeve të punës, në veçanti në Sektorin 
për risocializim (formimi i ekipit multi - 
profesional) dhe të policisë së burgut;

Drejtoria për përmbarim të sanksion-
eve, tani më ka kërkuar dhe ka pranuar 
pëlqimin për realizimin e tre punësi-
meve, kurse punësimet tjera në pajtim 
me Aktin për sistematizim, në veçanti 
në Sektorin për ri socializim (formimi i 
ekipit multi - profesional) dhe të poli-
cisë së burgut, do të realizohet në pajtim 
me Planin për punësime në Burgun 
“Strumicë” dhe në pajtim me pëlqimet e 
dhëna për këto punësime nga Ministria 
për financa e RM-së.

Në një afat të shkurtër kohorë të sigurohet 
punësimi i nëpunësve zyrtarë të gjinisë 
femërore në suaza të policisë së burgut;

Duke pasur parasysh pëlqimin e dhënë 
për punësime, në mesin e të cilëve janë 
paraparë edhe punësimet në policinë e 
burgut, Drejtoria do të rekomandojë që 
personi i ri i punësuar të jetë i gjinisë 
femërore.

Tabela nr.32
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Pasqyrë e rekomandimeve të dhëna deri te 
Drejtoria për përmbarim të sanksioneve

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Numri i personave të dënuar, të përputhet 
me kapacitetin e Institucionit, kurse numri 
i personave të akomoduar në një hapësirë të 
mos e tejkalojë maksimumin e paraparë me 
ligj prej pesë personave në një hapësirë;

Me hyrjen në fuqi të Ligjit për amn-
isti, Ligji për amnisti kontribuon për 
zvogëlimin e numrit të personave të 
dënuar, për këtë arsye edhe në çdo hapë-
sirë do të akomodohen më së shumti 5 
persona të dënuar, ashtu siç parashikohet 
me Ligjin për përmbarim të sanksioneve.

Në Burgun “Strumicë” të sigurohen mje-
tet për adaptimin e hapësirave të posaçme 
për personat e ri të pranuar (seksioni për 
pranime) me qëllim të sigurimit të procesit 
përkatës të adaptimit të personave të dënuar; 

Në Drejtorinë për përmbarim të sank-
sioneve, po shqyrtohet mundësia dhe 
tani më ekziston projekti ideor që e tërë 
pjesa e dedikuar për izolime / qelitë e 
izolimit të ri adaptohen dhe prej tyre të 
ndahen qelitë e izolimit, seksioni për 
pranime dhe seksioni i burgut.

Urgjentisht të ndërmerren masa dhe ak-
tivitete për rikonstruksion dhe sanacion të 
hapësirave për izolim / qelitë e izolimit të 
cilat do ti përmbushin standardet e parapara 
minimale për ndalimin e personave;
Sigurimi i prezencës së përditshme dhe të 
vazhdueshme të personelit mjekësorë në 
INP – Burgu “Strumicë”

Në rrjedhë është aktiviteti i gjerë nga ana 
e Drejtorisë për përmbarim të sanksion-
eve dhe Ministrisë për shëndetësi për 
pranimin e sektorëve të shëndetësisë 
në suaza të institucioneve ndëshkuese 
edukative dhe përmirësuese së bashku 
me të punësuarit (atje ku ka të punësuar), 
nga ana e Ministrisë për shëndetësi, 
më saktë Shtëpitë e shëndetit në qytetet 
përkatëse, ku ekzistojnë institucionet 
ndëshkuese – përmirësuese për të cilët 
vetë Shtëpitë e shëndetit do të sigurojnë 
ekipe profesionale (mjekët, personelin 
mjekësorë, laborantët dhe etj.) së bashku 
me dokumentacionin e tërësishëm për 
personat e dënuar.

Zmadhimi i mjeteve të furnizuara të terapisë 
më të shfrytëzuar të tabletave dhe respektimi 
i tërësishëm i procedurave që kanë të bëjnë 
me ruajtjen dhe ndarjen e terapisë mjekësore 
për personat e dënuar;
Në kartonët shëndetësorë të personave të 
dënuar, të regjistrohen dozat e terapisë së 
përcaktuar të metadonit, të drejtohet ditari 
i posaçëm për numrin e personave të cilëve 
u ndahet terapia e metadonit, si dhe të per-
sonave që lëngojnë nga sëmundjet bartëse 
infektive;
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VIZITA PASUESE E BURGUT 
“KUMANOVË” 

Vizitën pasuese në Burgun “Kumanovë”, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues 
e realizoi më datën 23.05.2017, në bashkëpunim me bashkëpunëtorët e jashtëm nga 
Shoqata e psikiatërve dhe nga Oda e psikologëve të Republikës së Maqedonisë.

Kjo vizitë kishte për qëllim përcjelljen dhe vlerësimin e nivelit të realizimit të rekoman-
dimeve të dhëna në Raportin e posaçëm të Mekanizmit kombëtarë parandalues më datën 
19.12.2014, si dhe përcaktimin e gjendjes aktuale faktike me qëllim të identifikimit të 
rreziqeve të mundshme nga tortura ose të veprimeve dhe dënimeve tjera të vrazhda, jo 
njerëzore ose nënçmuese.

Pas vizitës së realizuar, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstatoi se Drej-
toria për ekzekutim të sanksioneve i ka realizuar rekomandimet e dhëna, për dallim nga 
drejtoria e Burgut, e cila nga gjashtë rekomandimet e dhëna, e ka realizuar vetëm një prej 
tyre.

3.3



RAPORTI VJETOR 2017

134

3.3.1. Veprimi në lidhje me rekomandimet e dhëna

Pasqyrë e rekomandimeve të dhëna deri te 
Drejtoria e Burgut

Rekomandimet e 
dhëna

Përgjigja në lidhje 
me rekomandimin e 

dhënë 
Gjendja e konstatuar Vlerësimi

Drejtoria e Burgut 
të ndërmerr masa 
me të cilat do të 
vihen në funksion 
sistemet për thirrje 
(alarmet) në suaza 
të hapësirave për 
paraburgim.

Alarmet në seksionin 
e paraburgimit disa 
herë janë riparuar, por 
disa prej personave 
të paraburgosur për 
shkak të sjelljes së tyre 
të pandërgjegjshme në 
vazhdimësi i defektizo-
jnë, drejtoria e burgut 
ndërmori aktivitete për 
mënjanimin e  defek-
teve, përkatësisht u 
ftua firma e cila gjatë 
ndërtimit të burgut i 
kushte instaluar këto 
sisteme, ashtu që 
alarmet tani më janë të 
lëshuar në funksion.

Gjatë realizimit të 
vizitës, sistemi për thir-
rje (alarmet) në asnjërën 
prej hapësirave nuk ishin 
në gjendje funksion-
ale, ashtu që personat 
e paraburgosur janë 
të detyruar që përmes 
trokitjeve nëpër dyer 
të realizojnë komuni-
kimin me sektorin për 
sigurime. Personat e 
paraburgosur konfir-
muan se sistemi para 
disa muajve ka qenë në 
gjendje funksionale, 
megjithatë tani më një 
periudhë të gjatë kohore 
nuk janë në funksion. 

Rekomandimi 
nuk është re-
alizuar.

Tabela nr.33
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Pasqyrë e rekomandimeve të dhëna deri te 
Drejtoria e Burgut

Rekomandimet e 
dhëna

Përgjigja në lidhje 
me rekomandimin e 

dhënë 
Gjendja e konstatuar Vlerësimi

Drejtoria të 
ndërmerr aktivitete 
me të cilat do ta 
mbrojë hapësirën 
për shëtitje afër 
pjesës së parabur-
gimit nga ndikimet 
e jashtme atmos-
ferike, dhe me 
këtë personat e 
paraburgosur do të 
munden pa pengesa 
ta shfrytëzojnë këtë 
hapësirë edhe gjatë 
kushteve të pavolit-
shme atmosferike.

Në lidhje me rekoman-
dimin e dhënë për 
mbrojtjen e  hapë-
sirës së dedikuar për 
shëtitje që gjendet afër 
pjesës së paraburgimit, 
është e mundur që 
të implementohet ky 
rekomandim vetëm në 
bashkëpunim me Drej-
torinë për ekzekutim të 
sanksioneve, meqenëse 
për realizimin e saj 
nevojitet që të përpilo-
het projekti përkatës, 
leja për ndërtim si dhe 
të sigurohen mjetet 
përkatëse financiare.

Hapësira e dedikuar 
për shëtitje edhe më tej 
mbetet e pa mbrojtur, 
për këtë arsye në rastet 
e kushteve të pavolit-
shme klimatike, perso-
nave të paraburgosur 
u pamundësohet dhe 
vështirësohet e drejta për 
shëtitje.

Rekomandimi 
nuk është re-
alizuar.
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Pasqyrë e rekomandimeve të dhëna deri te 
Drejtoria e Burgut

Rekomandimet e 
dhëna

Përgjigja në lidhje 
me rekomandimin e 

dhënë 
Gjendja e konstatuar Vlerësimi

Burgu të mundësojë 
shfrytëzimin e pa 
penguar të ujit 
si për pije, ashtu 
edhe për realizi-
min e nevojave 
fiziologjike dhe 
higjienike, si 
dhe ngrohjen e 
mjaftueshme të 
hapësirave, në 
pajtim me standar-
det e përcaktuara 
ndërkombëtare.

Me ndihmën e Drej-
torisë për ekzekutim 
të sanksioneve, janë 
të gërryera dy puse 
të reja, që janë me 
thellësi më të madhe 
dhe me këtë kapac-
iteti i nevojshëm i ujit 
për funksionim të 
normalizuar të institu-
cionit është i siguruar. 
Në lidhje me ngrohjen, 
drejtoria e Burgut, i 
kushton vëmendje të 
posaçme kësaj çështjeje 
dhe gjatë sezonit për 
ngrohje, hapësirat janë 
të ngrohura në masë të 
mjaftueshme dhe për 
këtë arsye deri më tani 
nuk ka pasur vërejtje 
nga ana e personave të 
paraburgosur.. 

Nuk është zgjidhur 
problemi lidhur me 
mungesën e ujit në 
Burgun “Kumanovë”, për 
funksionim të normali-
zuar të këtij institucioni. 
Saktë për këtë arsye, 
në hapësirat e burgut u 
vërejt shfrytëzimi maso-
vik i shisheve të plastikës 
të mbushura me ujë.

Në lidhje me ngrohjen e 
hapësirave, duke pasur 
parasysh faktin se vizita 
u realizua gjatë mua-
jit maj kur moti është 
i ngrohtë dhe jashtë 
sezonit të ngrohjes, 
Mekanizmi kombëtarë 
parandalues vetëm u 
informua nga personat e 
dënuar dhe të parabur-
gosur të cilët theksuan 
se institucioni edhe më 
tej po ballafaqohet me 
problemet lidhur me 
ngrohjen gjatë periud-
have të dimrit, që do 
të thotë se nuk është 
vepruar në lidhje me 
rekomandimin e dhënë 
nga ana e Mekanizmit 
kombëtarë parandalues 
në pjesën e ngrohjes së 
hapësirave. 

Rekomandimi 
nuk është re-
alizuar.



AVOKATI I POPULLIT-
MEKANIZMI KOMBËTARË PARANDALUES

137www. ombudsman.mk

Pasqyrë e rekomandimeve të dhëna deri te 
Drejtoria e Burgut

Rekomandimet e 
dhëna

Përgjigja në lidhje 
me rekomandimin e 

dhënë 
Gjendja e konstatuar Vlerësimi

Të ndërmerren 
masa me të cilat 
do të kufizohet 
përzierja e katego-
rive të personave 
të dënuar, si dhe 
realizimi i trajtimit 
me të cilin janë 
profiluar të njëjtit.

Do të bëhen përpjekje 
maksimale që të real-
izohet dhe implemen-
tohet rekomandimi 
juaj në lidhje me për-
zierjen e kategorive të 
personave të dënuar, si 
dhe realizimi i trajtimit 
konform profilimit të 
tyre. Prapëseprapë ajo 
që është problematike 
është vetë ndërtesa 
e burgut e cila është 
e ndërtuar në një 
mënyrë që në masë 
të konsiderueshme e 
vështirëson problemin 
lidhur me përzierjen e 
kategorive të personave 
të dënuar.

Mbetet i pazgjidhur 
problemi lidhur me 
përzierjen e kategorive 
të personave të dënuar të 
cilët nuk janë të klasifi-
kuar dhe përcaktuar në 
mënyrë përkatëse nëpër 
hapësirat, duke pasur 
parasysh faktin e peshës 
së veprave të kryera 
penale, sanksionet e për-
caktuara penale si dhe 
të dhënat tjera të cilat 
vlerësohen gjatë klasi-
fikimit të personave të 
dënuar. Nëpunësit zyr-
tarë e informuan ekipin 
e Mekanizmit kombëtarë 
parandalues se si shkak 
më i shpeshtë sipas të 
cilit përzihen personat 
e dënuar është fakti se 
një pjesë prej tyre njihen 
prej më parë, jashtë 
institucionit dhe për këtë 
arsye ata kanë animoz-
itete dhe keqkuptime të 
caktuara dhe për këtë 
arsye është e preferuar 
që të akomodohen në 
hapësira të ndryshme.

Rekomandimi 
nuk është re-
alizuar.
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Pasqyrë e rekomandimeve të dhëna deri te 
Drejtoria e Burgut

Rekomandimet e 
dhëna

Përgjigja në lidhje 
me rekomandimin e 

dhënë 
Gjendja e konstatuar Vlerësimi

Sektori për ri 
-socializim të 
implementojë një 
raport ndaj per-
sonave të dënuar, 
duke i respektuar të 
njëjtit si dhe ti mo-
tivojë dhe përkrahë 
personat e privuar 
nga liria, në pjesën 
e përmirësimit 
të personalitetit 
dhe zvogëlimit 
të mundësisë së 
përsëritje së veprave 
penale.

Drejtoria e Burgut 
“Kumanovë” real-
izoi bisedime me të 
punësuarit në sektorin 
për risocializim, gjatë 
kësaj atyre iu prezan-
tuan rekomandimet 
e dhëna nga Avokati 
i popullit, u dëgjuan 
edhe mendimet e tyre 
dhe u rekomandua që 
ti kushtojnë më shumë 
kujdes zbatimit të 
procesit të ri-social-
izimit, me këtë do të 
zvogëlohet mundësia e 
përsëritjes së veprave 
penale nga ana e per-
sonave të dënuar.

Në lidhje me zbatimin e 
procesit të ri-socializim-
it, për shkak të numrit të 
vogël të edukatorëve dhe 
për shkak të mungesës 
së të punësuarve në 
këtë Sektor, procesi po 
realizohet vetëm në 
një mënyrë me të cilën 
edukatorët realizojnë 
bisedime individuale 
edhe atë më shpesh në 
kërkesë dhe në insistim 
të personave të dënuar. 
Për shkak të numrit të 
madh të personave të 
dënuar dhe për shkak 
të pamundësisë që të 
arrihet mundësia që ti 
kushtohet vëmendje më 
e madhe çdo personi në 
veçanti, praktikisht edhe 
nuk realizohen trajtime 
individuale dhe kolek-
tive.

Препораката 
не е 
спроведена.
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Pasqyrë e rekomandimeve të dhëna deri te 
Drejtoria e Burgut

Rekomandimet e 
dhëna

Përgjigja në lidhje 
me rekomandimin e 

dhënë 
Gjendja e konstatuar Vlerësimi

Në kuzhinën të 
drejtohet një libër 
i posaçëm për 
kontrollimin e 
ushqimit, dhe lista 
javore e ushqimeve 
të pasurohet me 
ushqime të llojllo-
jshme, gjë që do të 
ndikojë mbi cilësinë 
e ushqimit të cilin e 
pranojnë personat 
e paraburgosur dhe 
personat e dënuar.

Menjëherë pas vërejtjes 
së dhënë nga ana e 
Mekanizmit kombëtarë 
parandalues u hap 
libri për kontrollim 
të ushqimit, dhe me 
Aktvendim të posaçëm 
dhe të miratuar u 
formua Komisioni për 
kontrollim të ushqimit, 
i cili është i detyruar 
që për çdo ditë të kryej 
kontrollimin e cilësisë 
së ushqimit, dhe këtë 
gjë ta evidentojë në 
librin dhe të përpiloj 
raporte mujore të cilët 
në formë të shkruar 
do ta dorëzojë deri te 
drejtori i institucionit, 
në fillim të çdo muaji. 
Është filluar me proce-
durën e furnizimit të 
produkteve ushqimore, 
dhe në pajtim me 
specifikimet e përpilu-
ara teknike, do të 
furnizohet një numër 
më i madh i prodhi-
meve krahas vitit të 
kaluar, dhe me këtë do 
të sigurohet ushqimi 
i llojllojshëm dhe më 
cilësorë për personat e 
paraburgosur dhe për 
personat e dënuar. 

Marrë në përgjithësi 
personat e dënuar janë 
të kënaqur nga cilësia 
dhe nga sasia e ushqimit, 
që u ofrohet në suaza 
të Burgut “Kumanovë” 
dhe ata theksuan se po 
respektohet lista mujore 
e ushqimeve (menyja) 
që është e nënshkruar 
nga Drejtori i institu-
cionit, mjeku dhe nga 
gjellëbërësi kryesorë. 
Mekanizmi kombëtarë 
parandalues konstaton 
se kuzhina është e pastër 
dhe e rregulluar, mirë e 
furnizuar me aparate të 
reja dhe se në magazinat 
evidentohet një sasi e 
mjaftueshme e ushqimit 
dhe e perimeve. Ush-
qimi ruhet i paketuar 
dhe mbahet llogari për 
afatin e përdorimit. Në 
kuzhinën është i punësu-
ar gjellëbërësi kryesorë, 
të cilit i ndihmojnë 12 
persona të dënuar, të 
cilët janë me angazhim 
pune në kuzhinë dhe të 
gjithë prej tyre posedo-
jnë librezat sanitare në 
gjendje të rregullt.

Rekomandimi 
është reali-
zuar..
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Pasqyrë
 e rekomandimeve të dhëna deri te Drejtoria për përmbarim të sanksioneve

Rekoman-
dimet e dhëna

Përgjigja në lidhje me 
rekomandimin e dhënë Gjendja e konstatuar Vlerësimi

Gjatë trans-
ferimit të 
personave të 
dënuar nga 
njëri në institu-
cionin tjetër 
ndëshkues – 
përmirësues, të 
zbatohen aktet 
nën ligjore të 
cilat imponojnë 
që progresimi 
i personit të 
dënuar të ud-
hëzuar në in-
stitucionet nga 
lloji  i mbyllur 
të realizohet 
në një seksion 
të njëjtë në 
institucionin e 
llojit gjysmë të 
hapur.

Gjatë transferimit të per-
sonave të dënuar nga njëri 
Institucion në tjetrin, të 
zbatohet neni 4 i Rregul-
lores për kohën që personi 
duhet ta kalojë dhe për 
kushtet që duhet ti përm-
bushë personi i dënuar 
në institucionin e llojit të 
caktuar ose në suaza të 
seksionit përkatës të institu-
cionit të llojit të përgjith-
shëm, sipas cilit progresimi 
i personit të dënuar të 
udhëzuar nga institucioni i 
llojit të mbyllur realizohet 
në seksionin e institucionit 
të llojit gjysmë të hapur, 
deri më tani nuk ka per-
sona të dënuar të cilët kanë 
progresuar nga çfarëdo lloj 
të institucionit ndëshkues – 
korrigjues në suaza të Bur-
gut “Kumanovë”. Personat 
e dënuar transferohen nga 
njëri në institucionin tjerë 
ndëshkues – përmirësues 
në rastin konkret në Bur-
gun “Kumanovë” në pajtim 
me nenin 157 të Ligjit  për 
përmbarim të sanksioneve, 
dhe më shpesh për shkak 
të tejkalimit të numrit dhe 
të kapaciteteve në institu-
cionet tjera ndëshkuese – 
përmirësuese.

Mekanizmi kombëtarë 
parandalues konstatoi se 
personat që transferohen nga 
njëra në institucionin tjetër 
ndëshkues – përmirësues në 
rastin konkret në Burgun 
“Kumanovë”, progresojnë në 
seksionin e njëjtë në të cilën 
kanë qenë edhe në institu-
cionin e llojit të mbyllur.

Rekoman-
dimi është 
realizuar.

Tabela nr.34
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Pasqyrë
 e rekomandimeve të dhëna deri te Drejtoria për përmbarim të sanksioneve

Rekoman-
dimet e dhëna

Përgjigja në lidhje me 
rekomandimin e dhënë Gjendja e konstatuar Vlerësimi

Drejtoria për 
përmbarim të 
sanksioneve 
të furnizoj 
të punësu-
arit në Burgun 
“Kumanovë” 
me qëllim të 
mundësimit të 
realizimit efi-
kas të procesit 
të ri-socializi-
mit. 

Në suaza të Projektit për 
rikonstruksion të INP në 
Republikën e Maqedonisë, 
është angazhuar konsultues 
i posaçëm që ka për detyrë 
mes tjerave të ndërmarrë 
aktivitete për operacionali-
zimin e angazhimit punues, 
trajnimeve, arsimimit 
dhe të aktiviteteve sociale 
nga ana e personave të 
dënuar në suaza të katër 
institucioneve ndëshkuese 
– përmirësuese të përf-
shira me këtë Projekt. Për 
nga aspekti i furnizimit 
të punëtorive në Burgun 
“Kumanovë”, konsultuesi 
në pajtim me hapësirat 
e disponueshme dhe të 
dedikuara për punëtoritë, 
nevojat dhe strukturën e 
personave të dënuar në 
suaza të këtij institucioni 
do të bëjë vlerësimet për 
llojin dhe sasinë e pajisjeve 
që janë më përkatëse për 
tu furnizuar, pas kësaj do 
të realizohet furnizimi dhe 
për këtë janë siguruar mje-
tet financiare në suaza të 
Projektit për rikonstruksion 
të INP dhe IEP në Repub-
likën e Maqedonisë.

Në lidhje me punëtoritë në 
Burgun “Kumanovë” dhe 
furnizimin e tyre në drejtim 
të realizimit efikas të pro-
cesit të ri-socializimit, ekipi 
i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues u informua se në 
këtë institucion ndëshkues – 
përmirësues është realizuar 
projekti për trajnimin e per-
sonave të dënuar nga fusha 
e prodhimtarisë së bukës 
dhe të veprimtarisë zejtare të 
bravarisë, që është realizuar 
në bashkëpunim me USAID, 
Ministrinë për arsim dhe 
me Ministrinë e drejtësisë – 
Drejtorinë për përmbarim 
të sanksioneve. Vetë projekti 
ka qenë i realizuar në dy faza 
dhe i njëjti ka përfshirë rreth 
50 persona të dënuar të cilët 
nga ana e kuadrove mësimd-
hënëse të punësuar në shkol-
lat e mesme në Kumanovë 
kanë qenë të trajnuar dhe të 
aftësuar për veprimtaritë e 
lartpërmendura. Pas për-
fundimit të trajnimeve, per-
sonat e dënuar kanë dhënë 
provimin para komisionit 
përkatës, pas kësaj të gjithë 
pjesëmarrësit e këtij trajnimi 
kanë fituar certifikatën e 
pranuar ndërkombëtare që 
mund tu shërbejnë atyre për 
punësim më të lehtë pas vua-
jtjes së dënimit me burgim.

Rekoman-
dimi është 
realizuar.
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3.3.2. Gjendjet e reja të konstatuara

Mekanizmi kombëtarë parandalues gjatë vizitës së realizuar pasuese në Burgun “Ku-
manovë”, përskaj faktit se i kushtoi vëmendje të posaçme vlerësimit të zbatimit dhe im-
plementimit të rekomandimeve të dhëna nga raporti që pasoi nga vizita e rregullt, realizoi 
edhe kontrollimin e gjendjeve të reja përmes të cilave do të mund të identifikohen rreziqe 
të mundshme me qëllim të parandalimit të torturës ose llojit tjetër të verimeve ose dëni-
meve të vrazhda, jo njerëzore ose nënçmuese.

Burgu “Kumanovë” posedon një kapacitet për 200 persona të dënuar dhe 50 persona 
në pjesën e paraburgimit, dhe në periudhën e realizimit të vizitës pasuese në Burgun ishin 
të regjistruar 142 persona të dënuar, 14 persona të paraburgosur dhe të akomoduar në 
pjesën e paraburgimit dhe 9 persona të cilët deri në ditën e vizitës së realizuar nga ekipi i 
Mekanizmit kombëtarë parandalues ishin në arrati.

Në këtë kuptim, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues gjatë kontrollimit të 
kushteve materiale nëpër hapësirat ku janë të akomoduar personat e paraburgosur dhe 
personat e dënuar, konstaton se tualetet nuk posedojnë dyer, dhe për këtë arsye personat 
e dënuar u ankuan se nuk kanë privatësi të mjaftueshme gjatë shfrytëzimi të tyre dhe se 
janë të detyrat që të varin batanije.

Gjatë kontrollimit të realizuar nëpër qelitë e izolimit, ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues konstatoi se dy prej tyre ishin në gjendje jo funksionale për shkak të defektit 
në rrjetin e ujësjellësit që ka shkaktuar vërshime dhe dëmtime të tavanit të këtyre hapë-
sirave. Përskaj kësaj, seriozisht brengos fakti se në asnjërën prej qelive të izolimit nuk 
funksiononte sistemi për thirrje (alarmet), kështu që në raste të urgjencës, personat e 
akomoduar në këto hapësira nuk do të munden menjëherë ti drejtohen personave zyrtarë.

Kutia e dedikuar për dorëzimin e parashtresave deri te Avokati i popullit është ven-
dosur menjëherë afër hapësirës për sigurime, për këtë arsye personat që kanë qëllim të 
parashtrojnë parashtresë janë të ekspozuar në mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të policisë së 
burgut. Duke pasur parasysh se një gjë e tillë mund ti rikthej personat nga qëllimi i par-
ashtrimit të parashtresave, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues rekomandoi që kutia 
të transferohet në një vend përkatës, që do tu garantoj anonimitet personave të dënuar 
gjatë parashtrimit të këtyre parashtresave.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, pozitivisht e vlerësoi hapjen e bibliotekës 
në suaza të Burgut, e cila gjatë kohës së vizitës posedonte më shumë se 2000 tituj, me 
tendencë të zmadhimit të këtij numri. Personat zyrtarë, njësoj sikur edhe personat e 
dënuar me të cilët u realizuan bisedimet, theksuan se personat e dënuar për çdo ditë mar-
rin librat në revers, i lexojnë gjatë kohës së lirë, pas kësaj ata sërish i kthejnë në bibliotekë.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues e thekson edhe angazhimin e personave 
të dënuar në aktivitete të ndryshme punuese. Përkatësisht, nga kontrollimi i realizuar në 
listën e personave të dënuar të angazhuar me aktivitete pune u konstatua se tetë persona 
janë të angazhuar me punë jashtë Burgut “Kumanovë”, me kontrata në firmat në të cilat 
ata punojnë, kurse nga personat e dënuar të angazhuar me punë në suaza të institucionit 
janë: dy persona para drejtorisë, pesë persona të punësuar për mirëmbajtje para dhe në 
brendi të punëtorive, pesë persona janë të detyruar për terrenet e aktiviteteve fizike, dy 
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persona janë të punësuar në vendin për larjen e rrobave, pesë persona janë të angazhuar 
në kaldajën, shtatë persona janë të angazhuar në aktivitetet bujqësore, dy korrier në 
derën kryesore, një person i dënuar punon në kantinën e Burgut, 12 persona janë të 
angazhuar në kuzhinën dhe në trapezarinë, pesë persona janë të angazhuar për mirëmba-
jtjen e higjienës në hapësirat zyrtare, katër persona janë të angazhuar për mirëmbajtjen 
e sipërfaqeve të gjelbërimit, dy persona janë të punësuar si kositës, një person i punësuar 
si mbledhës i kashtës, një person i punësuar në bibliotekë, katër persona të detyruar në 
auto parkun dhe 35 persona të punësuar si mirëmbajtës të rendit në pjesë të ndryshme 
të Burgut “Kumanovë”. Gjithsej dhjetë persona të dënuar nuk janë të angazhuar me aktiv-
itete pune për shkak të shkaqeve shëndetësore dhe për shkak të pamundësisë që të kyçen 
në aktivitetet e punës.

Një statistikë e tillë tregon se pothuajse çdo person i aftë për angazhim pune dhe i 
cili ka shprehur vullnet që të angazhohet me punë, ka pasur rastin që të punojë në suaza 
të Burgut “Kumanovë”, gjë që është një praktikë e mirë në drejtim të plotësimit efikas dhe 
të dobishëm të kohës së personave të dënuar gjatë kohës së vuajtjes së dënimit të tyre 
me burgim.

Në lidhje me gjendjet e reja të konstatuara, ekipi i Mekanizmit kombëtarë paranda-
lues dorëzoi rekomandime përkatëse deri te Institucioni, dhe në lidhje me rekomandimet e 
dhëna nga vizita e mëparshme, rekomandime të cilat nuk janë realizuar, Mekanizmi kom-
bëtarë parandalues theksoi se akoma mbeten si aktuale dhe se nevojitet që të ndërmerren 
masa urgjente për implementimin e tyre.

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te Drejtoria e Burgut “Kumanovë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Tualetet në hapësirat e personave të 
dënuara dhe të personave të paraburgo-
sur të adaptohen, ashtu që tërësisht të 
respektohet e drejta e privatësisë gjatë 
shfrytëzimit të tyre.

Gjatë ndërtimit të burgut është paraparë që 
hapësirat në të cilat janë të akomoduar per-
sonat e dënuar dhe të paraburgosur, të pose-
dojnë tualete të llojit të hapur, përkatësisht 
pa dyer dhe kjo është realizuar për shkaqe 
të sigurisë. Në praktikë personat e dënuar 
dhe të paraburgosur më shpesh e sigurojnë 
privatësinë e duhur me vendosjen e dyerve 
të improvizuara nga batanijet, cergat dhe 
materiale të ngjashme, gjë të cilën drejtoria e 
Burgut ua lejon, në fakt për shkak të senzibi-
litetit të kësaj çështjeje. 

Tabela nr.35
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te Drejtoria e Burgut “Kumanovë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Kutia e dedikuar për parashtresat 
dhe ankesat për Avokatin e popullit, 
të transferohet në një vend ku do të 
sigurohet anonimiteti gjatë parashtrimit 
të parashtresave nga ana e personave të 
dënuar.

Kutia është transferuar dhe vendosur në 
hapësirën e shkallëve që shpijnë nga kati 
përdhes drejtë katit të parë të ndërtesës së 
burgut.

Në të gjitha qelitë e izolimit, të riparohet 
sistemi për thirrje dhe të ndërmerren 
aktivitete për lëshimin urgjent të qelive 
të izolimit që nuk janë funksionale.

Sistemi për thirrje (alarmime) është lëshuar 
në funksion dhe në një afat sa më të shkurtër 
kohorë do të realizohet edhe sanimi i qelive 
jo funksionale të izolimit.
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1. Të zmadhohet numri i të punësuarve në këto Institucione, në veçanti i 
personave zyrtarë të gjinisë femërore në sektorët për sigurime, si dhe 
formimi i ekipeve multi - profesionale në suaza të sektorëve për ri - so-
cializim;

2. Numri i personave të paraburgosur dhe të dënuar të jetë përkatës me 
kapacitetin e institucioneve në të cilat ata janë të akomoduar, kurse 
numri i personave të akomoduar në një hapësirë të mos e tejkalojë 
maksimumin e paraparë prej pesë personave në një hapësirë;

3. Të ndërmerren masa urgjente për përmirësimin e kushteve materiale 
nëpër hapësirat në të cilat akomodohen personat e paraburgosur dhe të 
dënuar, gjatë kësaj të mbahet llogari për respektimin e plotë të stand-
ardeve që kanë të bëjnë me sipërfaqen në metra katrorë, ngrohtësinë 
dhe depërtimin e dritës;

4. Të sigurohen mjetet për instalim të pa prolonguar të sistemit funksion-
al për thirrjet (alarmimet) në të gjitha hapësirat ku akomodohen per-
sonat e paraburgosur dhe personat e burgosur në suaza të institucion-
eve ndëshkuese – përmirësuese me qëllim të lehtësimit të kontakteve 
me personat zyrtarë;

5. Bastisja kontrolluese e personave të paraburgosur dhe e personave të 
burgosur të realizohet në mënyrë dhe në pajtim me rregullat e para-
para dhe të mos shfrytëzohen hapësirat në të cilat këta persona do ti 
ekspozohen shikimeve nga personat e tretë; 

6. Personat zyrtarë në komunikimin me personat e paraburgosur dhe të 
dënuar, të respektojnë dinjitetin dhe personalitetin e tyre, dhe sjelljet 
ofenduese dhe nënçmuese nga ana e personave zyrtarë të sanksiono-
hen në mënyrë përkatëse; 

7. Implementimi i tërësishëm i dispozitave ligjore të cilat i rregullojnë 
mbrojtjen shëndetësore dhe sigurimin shëndetësorë të personave të 
paraburgosur dhe të personave të dënuar në institucionet ndëshkuese 
- përmirësuese;

8. Të respektohen dispozitat për kontrollime mjekësore gjatë pranimit të 
çdo personi të dënuar / personi të paraburgosur gjatë 24 orëve të para 
nga pranimi i tyre, gjë që duhet të vlejë edhe për ditët e vikendit;

9. Distribuimi i barërave në suaza të institucioneve ndëshkuese – 
përmirësuese të realizohet vetëm nga ana e personelit mjekësorë;

10. Marrja e masave për përmirësim urgjent të sasisë dhe cilësisë së ush-
qimit që u ndahet personave të paraburgosur dhe personave të dënuar 
dhe ky ushqim të përgatitet dhe shërbehet në pajtim me listat e më-

REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME PËR IN-
STITUCIONET E VIZITUARA NDËSHKUESE – 
PËRMIRËSUESE GJATË VITIT 2017
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parshme të përpiluara të ushqimeve, të përgatitura dhe të lejuara nga 
profesionisti;

11. Respektimi i tërësishëm i të drejtës për shëtitjen e personave të 
paraburgosur dhe të personave të dënuar;

12. Të sigurohet që personat e paraburgosur dhe personat e dënuar të 
mund të kalojnë një kohë racionale të ditës jashtë hapësirave duke 
qenë të angazhuar rreth aktiviteteve përmbajtjesore të natyrës së 
ndryshme; 

13. Personelit mjekësorë në suaza të institucioneve ndëshkuese – 
përmirësuese tu sigurohet trajnimi për mënyrën e regjistrimit të lëndi-
meve traumatike dhe për mënyrën e njoftimit në lidhje me të njëjtat.
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VIZITA E VENDEVE TË TJERA 
ME LIRI TË KUFIZUAR TË 

LËVIZJES

4

Gjatë rrjedhës së vitit 2017, Mekanizmi parandalues kombëtar, përveç vendeve krye-
sore për ndalimin e personave me liri të kufizuar të lëvizjes, realizoi 2 vizita parandaluese 
edhe në vende të tjera me liri të kufizuar të lëvizjes.

Gjegjësisht, realizoi një vizitë të rregullt parandaluese në IPSH Spitalin psikiatrik Ne-
gorcë-Gjevgjeli, si dhe një vizitë të rregullt parandaluese në IPK Shtëpinë për persona pleq 
„Sju Rajder’’ – Manastir, institucion i cili de jure nuk është vend për privim nga liria, por në 
të cilin liria e lëvizjes së shfrytëzuesve është e kufizuar.

Vizitat janë realizuar paparalajmëruar, në bazë të planit të hartuar paraprakisht për 
vizitë dhe në përputhje me Programin vjetor për punë të Mekanizmit parandalues kom-
bëtar për vitin 2017.

Për gjendjet e konstatuara u hartuan Raporte të veçanta me rekomandime konkrete, 
të cilat u dërguan pranë drejtorëve të institucioneve dhe pranë organeve kompetente dhe 
ministrive.
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Në pajtim me programin vjetor të punës për vitin 2017, Avokati i popullit – Mekanizmi 
kombëtarë parandalues më datën 21 dhe 22 dhjetor të vitit 2017 realizoi vizitën e pa par-
alajmëruar në IPSH Spitali i psikiatrisë “Negorcë” – Gjevgjeli.

Gjatë vizitës parandaluese u kontrolluan kushtet materiale në suaza të spitalit të 
psikiatrisë, u realizuan bisedime me personat zyrtarë dhe një pjesë të pacientëve, dhe në 
të njëjtën kohë u konstatua se si personat i realizojnë të drejtat e tyre të garantuara me 
Ligjin për shëndetin mental, Ligjin për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve dhe aktet 
tjera nënligjore.

VIZITA E SPITALIT TË PSIKIATRISË 
“NEGORCË” 4.1

4.1.1. Struktura organizative dhe struktura e të 
punësuarve 

IPSH Spitali i psikiatrisë “Negorcë” posedon një kapacitet prej 230 krevateve spita-
lore, të cilat janë të përcaktuara nëpër seksionet përkatëse, dhe në çastin e vizitës në 
këtë spital ishin të akomoduar gjithsej 230 pacientë, përkatësisht kapaciteti i spitalit ishte 
tërësisht i plotësuar.

Në suaza të IPSH Spitali i psikiatrisë 
“Negorcë” funksionojnë 5 seksione, 3 nën 
seksione dhe Shërbimi për punë të për-
bashkëta. Kështu që funksionojnë: Seksio-
ni për trajtim të gjendjeve akute në psiki-
atri, Seksioni për trajtim të personave me 
masë të shqiptuar të sigurisë nga karakteri 

Mekanizmi kombëtarë paran-
dalues konstaton mungesën e per-
sonelit mjekësorë, në veçanti në 
orët e pasdites kur ndodh që një 
mjek dhe një infermiere të jenë 
përgjegjës për pesë seksionet.
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psikiatrik, Seksioni për trajtim, Seksioni për trajtim të gjendjeve kronike në psikiatri, Sek-
sioni për trajtim të gjendjeve psiko – gjeriatrike në psikiatri dhe Seksioni për trajtim të 
alkoolizmit dhe të varësive tjera si dhe të çrregullimeve jo psikotike.  

Gjithashtu, në suaza të këtij institucioni funksionojnë edhe: seksioni për veprimtari 
specialistike – konsultuese, seksioni për veprimtari laboratorike – diagnostifikuese dhe për 
furnizimin e spitalit me barëra dhe seksioni për terapi rekreative dhe terapi okupative – 
punuese.

Numri i përgjithshëm i personave të punësuar në këtë Institucion është 91 persona, 
prej tyre 27 janë meshkuj dhe 64 janë femra. Pesë të punësuar janë mjek – psikiatër, 
32 infermiere / teknik, 25 teknik spitalor, dy psikolog dhe dy punonjës social. Në mënyrë 
plotësuese me kontratë në vepër janë të punësuar edhe një teknik spitalor dhe një infer-
miere.

4.1.2. Kushtet materiale
Për nga aspekti infrastrukturor spitali i psikiatrisë përbëhet prej më shumë ndërte-

save, dhe në oborrin e këtij institucioni gjenden edhe terrene sportive – rekreative (ter-
rene për basketboll dhe futboll), si dhe oborri kryesorë që shfrytëzohet si shëtitore për 
pacientët.

Gjatë vizitës parandaluese, Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se një pjesë 
e seksioneve janë të rinovuara, një pjesë e tyre janë në fazë të rikonstruksionit, kurse një 
pjesë tjetër planifikohet që të rinovohen në të ardhmen.

Përkatësisht, në një pjesë të ndërtesës ku gjendet edhe Seksioni për trajtim të 
gjendjeve kronike, në çastin e vizitës po realizoheshin aktivitete ndërtimore, me qëllim të 
rinovimit të hapësirës së dedikuar për akomodim.

Sipas informacioneve të fituara nga personat drejtues të institucionit, planifikohet 
edhe rinovimi i ndërtesave që gjenden në Seksionin për trajtim të gjendjeve akute dhe 
të Seksionit për trajtim të gjendjeve psiko – gjeriatrike (gjeronto – psikiatrike) të cilët në 
momentin e vizitës u gjetën në një gjendje tejet të keqe. 

Seksioni për trajtim të personave me masën e shqiptuar të sigurisë me karakter psiki-
atrik është i vendosur në një objekt të posaçëm në dy kate, që disponon edhe me një 
hapësirë të veçantë të ndërtuar që të shërbejnë për shëtitjet e pacientëve të akomoduar 
në këtë seksion. Në ditën e vizitës në këtë seksion ishin të akomoduar gjithsej 34 persona, 
të gjithë pacientët ishin të gjinisë mashkullore.

Seksioni përbëhet nga 9 hapësira, 3 tualete me banjo në katin përdhes, dhe në katin e 

Seksioni për trajtim të personave me masën e shqiptuar të sig-
urisë së karakterit psikiatrik
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sipërm gjenden 4 hapësira dhe një tualet me banjë. Në këtë seksion ekziston edhe dhoma 
për qëndrim ditorë, e furnizuar me tryeza, karrige dhe disa TV pranues.

Gjatë kontrollimit të realizuar nëpër hapësirat e pacientëve, ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues konstaton se nuk ka mbipopullim sa i përket numrit të pacientëve dhe 
se këto hapësira janë të furnizuara me nga dy deri më tre krevate individuale. Të gjitha 
krevatet në këto hapësira janë metalike, të furnizuara me dyshekë të rehatshëm dhe me 
mbulesa të pastra dhe të rregulluara. Pacientët theksuan se mbulesat ndërrohen me rreg-
ull një herë në javë ose sipas nevojës.

Në hapësirat e pacientëve, përskaj krevateve gjenden edhe sirtarët, që janë të furni-
zuara me ormanë metalik në të cilat mund të vendosen gjësendet personale. Nëpër muret 
nuk u vërejtën dëmtime ose gjurma të lagështisë dhe të njëjtit janë të ngjyrosur në 
mënyrë përkatëse. Në të gjitha hapësirat gjenden dritare të mëdha të cilat mundësojnë 
ajrosjen e hapësirës, qarkullim të mjaftueshëm të dritës ditore, gjithashtu haset edhe 
ndriçimi përkatës artificial. Higjiena në të gjitha hapësirat ishte në nivelin përkatës.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstatoi se në të gjitha hapësirat gjenden trupa 
ngrohës në gjendje funksionale dhe se në kohën e vizitës së realizuar u konstatua se 
temperatura sillet në suaza të kufijve të pranuar. Lagështia relative e dhomave, gjithashtu 
sillet në suaza të standardeve të pranueshme, duke pasur parasysh faktin se në disa prej 
hapësirave u përcaktua se përqindja e lagështisë së ajrit ishte 35 RH.

Pacientët në këtë seksion kanë qasje të vazhdueshme deri te tualetet, të cilët në ditën 
e vizitës ishin në gjendje të pastër, të rregullt dhe të furnizuara me mjete të higjienës per-
sonale (sapunë, tualet dhe ngj.). Nyjet sanitare në tualetet janë të ndara me dyer të cilët 
mundësojnë privatësi gjatë shfrytëzimit të tyre.

Pacientëve nuk u lejohet që lirshëm ta braktisin objektin në të cilin ata janë të ako-
moduar, dhe për shëtitjet e shfrytëzojnë vetëm hapësirën e rrethuar (shëtitorja e vogël), 
gjë që për një pjesë të tyre paraqet një kufizim të panevojshëm të lirisë së lëvizjes.

Si problem serioz për këta persona paraqet edhe pamundësia për qasje deri te per-
soneli mjekësorë në orët e natës, jo vetëm për shkak të numrit të vogël të personelit i cili 
nuk është i pranishëm çdo herë në ndërtesë, por edhe për shkak të faktit se një pjesë e 
pacientëve pas mbylljes së dyerve në orët e natës, nuk kanë kurrfarë qasje deri te hapë-
sira e teknikut spitalor, infermieres ose mjekut, e as që ekziston ndonjë sistem i posaçëm i 
instaluar për thirrje / alarmime deri te personali mjekësorë në raste urgjente.  

Gjithashtu, këta persona nuk mund ta shfrytëzojnë mekanizmin për ankesa, meqe-
nëse në seksionin nuk janë të vendosura kutitë për parashtresa dhe ankesa, kurse kutia 
për ankesa që gjendet në suaza të ndërtesës administrative nuk u është në qasje duke 
pasur parasysh faktin se lëvizja e tyre është e kufizuar.

Në objektin e posaçëm / ndërtesën e vendosur në oborrin e institucionit janë të 
akomoduar edhe pacientët të cilët me vendim të gjykatave civile janë të udhëzuar në 
shërim të detyrueshëm në spitalet psikiatrike. Kjo ndërtesë posedon dy kate dhe disponon 
me tetë dhoma për akomodim të pacientëve, një hapësirë e cila shfrytëzohet për qëndrim 
ditorë. Kapaciteti akomodues është për gjithsej 23 pacientë, dhe në ditën e vizitës ishin të 
pranishëm gjithsej 18 persona, të gjithë pacientë të gjinisë mashkullore. 
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Seksioni për trajtim të gjendjeve akute në psikiatri është i ndarë në seksionin për 
meshkujt dhe seksionin për femrat, dhe është i akomoduar në një objekt të posaçëm. 
Gjatë vizitës së realizuar në këtë seksion ishin të akomoduar gjithsej 32 persona, prej tyre 
16 pacientë të gjinisë mashkullore dhe po aq të gjinisë femërore.

Kapaciteti akomodues në seksionin për meshkujt përbëhet nga pesë hapësira për 
pacientët me gjithsej 19 krevate, një dhomë për fiksim, një hapësirë për qëndrim ditorë, 
tre tualete, një banjë, një hapësirë e magazinës dhe me nga një hapësirë për infermieret 
dhe teknikët spitalorë. 

Gjatë kontrollimit të hapësirave të pacientëve, ekipi i Mekanizmit kombëtarë paranda-
lues konstaton se në disa prej hapësirave kishte zapuri, mungonte ajrosja dhe se higjiena 
ishte në nivel të pavolitshëm. Nga matjet e realizuara u konstatua se gjatë akomodimit 
është mbajtur llogari për standardet e parapara minimale për sipërfaqen në metër katrorë. 
Hapësirat janë të furnizuara me krevate metalike dhe me triske metalike për gjësendet 
personale të pacientëve dhe se këto hapësira posedojnë trupa ngrohës dhe dritare të cilat 
mundësojnë qarkullim të mjaftueshëm të dritës si dhe mundësinë për ajrosje.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se në asnjë derë të këtyre hapë-
sirave nuk ka dorëz të derës, të njëjtit ose ishin të mënjanuar ose ishin të dëmtuar, dhe 
u konstatua edhe dëmtimi i dyerve (me siguri nga goditjet). Kjo për shkak të faktit se në 
seksionin për gjendjet akute janë të akomoduar të gjithë pacientët para përcaktimit të tyre 
në ndonjërin prej seksioneve të tjerë, dhe më shpesh ndodh që pacientët të manifestojnë 
sjellje agresive që manifestohet edhe me dëmtime të inventarit. Në këtë seksion janë më 
të shpeshta rastet e vetë lëndimeve, për këtë nëpunësit zyrtarë na njoftuan se në rastet e 
tilla, personat më shpesh u janë nënshtruar monitorimit të intensifikuar. 

Duke pasur parasysh gjendjen e tillë, ekipi i Mekanizmit kombëtarë paran-
dalues rekomandon që nga hapësirat e këtij seksioni të mënjanohen gjësendet 
që janë lehtë të thyeshme dhe me të cilat pacientët do të mund ti shkaktojnë 
lëndime vetes ose dikujt tjetër. Gjatë kësaj, është e domosdoshme që pasqyrat 
nëpër tualetet, të cilat më parë disa herë kanë qenë të thyera, të zëvendësohen 
me pasqyra që janë nga materiale të pathyeshme. 

Gjithashtu, Mekanizmi kombëtarë parandalues rekomandon që të realizo-
hen intervenime edhe në dhomën për qëndrim ditorë ku u hasën kabllo elek-
trike që vareshin lirshëm në këtë hapësirë.

Në pjesën ku janë të akomoduar pacientët e gjinisë femërore, ekzistojnë 5 hapësira 
për pacientët me gjithsej 17 krevate, një dhomë për fiksim, një hapësirë për qëndrim ditor, 

Seksioni për trajtim të gjendjeve akute në psikiatri

Kjo ndërtesë është e lëshuar në përdorim në muajin prill të vitit 2017 dhe e njëjta 
është në një gjendje të mirë materiale dhe mirë e mirëmbajtur. Higjiena nëpër dhomat, ny-
jat sanitare dhe banjat ishte në nivelin e duhur. Temperatura e matur dhe niveli i lagështisë 
së ajrit nëpër hapësirat sillej në suaza të standardeve të pranueshme.
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Seksioni për trajtim të pacientëve me sëmundje kronike është i akomoduar në një 
objekt të posaçëm në të cilin në ditën e vizitës në pjesën e djathtë realizoheshin aktivitete 
ndërtimore, me qëllim të renovimit të këtyre hapësirave. Në pjesën tjetër të objektit ishin 
të akomoduar gjithsej 27 persona. Në ditën e vizitës për shkak të aktiviteteve rrjedhëse 
ndërtimore, katër prej pacientëve flinin në krevate të vendosur në hapësirën që shfrytë-
zohet si trapezari.

Gjatë kontrollimit të realizuar në këtë objekt, ekipi i Mekanizmit kombëtarë paranda-
lues konstaton se bëhet fjalë për një objekt të vjetër në të cilin nga pjesa e brendshme, 
nëpër korridoret dhe hapësirat e dedikuara për akomodim, ishin të dukshme dëmtimet e 
mureve dhe të konstruksionit të çatisë.

Hapësirat e pacientëve janë të furnizuara me krevate metalike dhe me sirtarë, kurse 
ormanët ishin të vendosur nëpër korridoret para dhomave. Lagështia e ajrit në hapësirat 
ishte 20,4 RH%, kurse temperatura e matur ishte 21,6оС. Depërtimi i dritës ditore ishte 
në nivelin e duhur, kurse nëpër dhomat ishte instaluar edhe ndriçimi artificial. Në tualetin 
dhe në banjat në këtë seksion kishte nivel të lartë të lagështisë dhe mykut nëpër muret.

Në trapezarinë pacientët e kalojnë pjesën më të madhe të kohës, duke shikuar tel-
evizionin ose duke dëgjuar radio. Në trapezarinë në vend të dukshëm ishte theksuar edhe 
rendi i shtëpisë së institucionit.

Në një objekt të posaçëm në oborrin e institucionit është i vendosur edhe Seksioni 
për trajtim të gjendjeve psiko – gjeriatrike (gjeronto – psikiatrike). Ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues konstaton se bëhet fjalë për një objekt të vjetër, i cili sipas gjendjes së 
konstatuar në të njëjtin duhet të ndërmerren aktivitete urgjente për renovimin e tij.

Në hyrje të objektit ekziston platforma e pjerët për qasje për personat me pengesa 
fizike, kurse në brendinë e tij seksioni është i ndarë në seksionin për meshkujt dhe sek-
sionin për femrat. Në secilin prej seksioneve ekzistojnë me nga pesë hapësira ku ako-
modohen pacientët, gjatë kësaj numri i krevateve nëpër hapësirat sillet nga 3 deri në 5 
krevate. Gjatë kohës së vizitës, për shkak të aktiviteteve që po realizohen në seksionin për 
meshkujt, 3 persona ishin të akomoduar në trapezari. Në secilin prej seksioneve ekziston 
edhe hapësira për qëndrim ditor me televizor, kuzhinë dhe tualet me banjë, dhe përskaj 

Seksioni për trajtim të gjendjeve kronike në psikiatri 

Seksioni për trajtim të gjendjeve psiko – gjeriatrike (gjeronto – 
psikiatrike) në psikiatri

katër tualete, një banjë, një hapësirë e magazinës dhe me nga një hapësirë për infer-
mieret dhe teknikët spitalore. Hapësirat për akomodim të pacientëve përveç me krevate 
janë furnizuar edhe me ormanë metalik, sirtarë dhe me trupa ngrohës. Temperatura dhe 
lagështia e ajrit silleshin në suaza të kufijve të paraparë optimal. 
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këtyre hapësirave, objekti disponon edhe me dy dhoma për infermieret, për çdo seksion. 
Nga kontrollimi i hapësirave, Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se higjiena 

është në nivel shumë të ulët për dallim nga seksionet tjera. Ajri nëpër këto hapësira ishte 
ngulfatës, gjithashtu u vërejt edhe prania e bumballave. 

Duke pasur parasysh faktin se në këtë seksion përkohësisht janë të akomoduar edhe 
pacientët e seksionit për gjendjet kronike i cili po rinovohet, në një pjesë të hapësirave 
janë të akomoduar më shumë pacientë krahas kapacitetit të disponueshëm të dhomës, 
kështu që në hapësirën prej 18,86 m2 (me gjatësi prej 4,6m2 dhe me gjerësi prej 4,1m2) 
ishin të akomoduar gjithsej 5 pacientë. Dhomat e pacientëve, përveç me krevate janë të 
furnizuar dhe me tryeza të natës, dhe në një pjesë të tyre kishte edhe ormanë. Ekipi i 
Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se në asnjë derë në suaza të seksionit të 
meshkujve nuk kishte dorëza të derës, ndërsa në toalet, përkatësisht banjo fare nuk kishte 
as dyer.

Seksioni për trajtim të alkoolizmit dhe të varësive tjera është i vendosur në një 
ndërtesë të veçantë në dy kate. Në suaza të këtij seksioni është paraparë edhe seksioni 
për meshkujt dhe seksioni për femrat, megjithatë për shkak të numrit të vogël të gjinisë 
femërore, për momentin në këtë ndërtesë funksionon vetëm seksioni për meshkujt. Në 
ditën e vizitës, të gjithë pacientët e gjinisë femërore ishin të akomoduar në një vend, në 
një objekt të posaçëm.

Në këtë seksion ishin të akomoduar gjithsej 42 persona. Në secilin prej kateve gjenden 
tualete të posaçme për të punësuarit dhe tualete të posaçme për pacientët. Për pacientët 
në çdo kat gjenden me nga tre tualete dhe dy banjo. Ekipi i Mekanizmit kombëtarë paran-
dalues konstaton se në më shumë vende nëpër korridoret janë të vendosura televizorë, si 
dhe janë të adaptuara më shumë vende në të cilat pacientët mund të pinë duhan.

Gjatë kontrollimit të dhomave të pacientëve, u konstatua se të njëjtit i plotësojnë 
standardet e parapara minimale për nga aspekti i sipërfaqes në metër katrorë, tempera-
turës dhe lagështisë. Në hapësirat evidentohet depërtim i mjaftueshëm i dritës ditore, 
kurse të gjitha dhomat posedojnë ndriçim artificial në masë të mjaftueshme. Në ditën e 
vizitës niveli i higjienës nëpër dhomat, korridoret dhe tualetet ishte në nivel të volitshëm.

Në seksionin e posaçëm, i ashtu quajtur si „Seksioni spitalor – Е“ janë të akomod-
uar gjithsej 18 pacientë të gjinisë femërore. Ky seksion është i vendosur në një objekt të 
posaçëm, në të cilin gjendet edhe Qendra për rekreacion dhe okupime. Pacientet janë të 

Seksioni për trajtim të alkoolizmit dhe të varësive tjera dhe të çr-
regullimeve tjera jo psikotike 

Seksioni spitalor - Е
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Kuzhina dhe trapezaria janë të vendosura në pjesën e posaçme në njërin prej ob-
jekteve të Institucionit, dhe të njëjtit në ditën e vizitës ishin të pastra dhe në gjendje të 
rregullt. Aparatet e trapezarisë ishin në gjendje funksionale, kurse takëmi për ushqim 
është i vendosur në mënyrë përkatëse. Gjatë vizitës u konstatua se pacientët nga të gji-
tha seksionet ushqimin e konsumojnë vetëm në hapësirën e trapezarisë, me përjashtim 
të pacientëve që kanë vështirësi gjatë lëvizjes, të cilëve porcionet e ushqimit u dërgohen 
në seksionet ku janë të akomoduar. Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, gjithashtu 
konstaton se në vend të dukshëm në trapezari ishte e theksuar lista mujore e ushqimeve, 
listë kjo e lejuar nga drejtori i institucionit.

Hapësira për larjen e rrobave në spital gjendet në një objekt të ri i cili posedon dy 
hapësira në të cilat realizohet pranimi i rrobave të pa pastra, të njëjtat lahen, thahen në 
makinat për tharje dhe pas përfundimit të procedurës vendosen në thasë nga pëlhura të 
cilat i pranon tekniku spitalorë.

Në suaza të institucionit ekziston edhe salla e posaçme e furnizuar për ping – pong si 
dhe hapësira e përcaktuar për ushtrimet e pacientëve. Në këtë sallë gjenden dy tryeza të 
ping – pongut, kurse në hapësirën e përcaktuar për ushtrime gjenden disa vegla fitnesi, 
shirit për vrapime dhe biçikleta statike. Nga bisedimet e realizuara me autoritetet zyrtare 

Kuzhina, trapezaria dhe hapësira për larjen e rrobave

Salla e ping – pongut, hapësira e përcaktuar për ushtrime dhe 
hapësira për larjen e rrobave

Në suaza të spitalit të psikiatrisë gjendet një objekt i posaçëm në të cilin përkohësisht 
është vendosur hapësira për karantinë. Në ditën e vizitës në hapësirën ishte i vendosur 
një person, për të cilin ishim të njoftuar se lëngon nga tuberkulozi, kurse në pjesën tjetër 
të objektit po realizoheshin aktivitete ndërtimore lidhur me renovimin e objektit të njëjtë.

Hapësirat për karantinë

akomoduara në tre hapësira të mëdha, prej të cilave në dy hapësira janë të akomoduara 
me nga pesë paciente, dhe në një hapësirë janë të akomoduar edhe tetë paciente. 

Hapësira me tetë krevate është me sipërfaqe të volitshme, kjo hapësirë posedon edhe 
dritare të mëdha përmes të cilave depërton drita ditore. Temperatura e matur në këtë 
dhomë ishte 22oС, kurse niveli i lagështisë së ajrit ishte 37 RH%. Në këtë hapësirë, përskaj 
krevateve kishte edhe sirtarë, kurse higjiena ishte në nivel të volitshëm. Seksioni disponon 
edhe me hapësirën për qëndrim ditor, në të cilën gjendet televizori, një garniturë, tryeza 
dhe karrige.
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4.1.3. Pranimi dhe veprimi me pacientët të 
cilëve u është shqiptuar masa e sigurisë 

Institucioni ka përpiluar një Udhëzim të posaçëm për mënyrën e pranimit, trajtimit dhe 
lirimit të pacientëve të cilëve u është shqiptuar masa e sigurisë. Në udhëzimin është paraparë 
se këta pacientë pranohen vetëm me vendim të dhënë nga gjykata kompetente, kurse nëse 
bëhet fjalë për ndonjë person të paraburgosur, i njëjti pranohet nën përcjelljen policore dhe 
obligimi i nëpunësve të policisë është që pacientin ta dorëzojnë deri te seksioni për pacientët 
të cilëve u është shqiptuar Masa e sigurisë. 

Në lidhje me pranimin e pacientëve të cilëve u është shqiptuar masa e sigurisë, au-
toritetet zyrtare theksuan se si praktikë e zakonshme në rastet kur kemi të bëjmë me per-
sona të dhunshëm është që këta persona të akomodohen në seksionin për gjendjet akute, 
dhe më pas të njëjtit të transferohen në Seksionin për trajtime të personave të cilëve u 
është shqiptuar masa e sigurisë me karakter psikiatrik.

Për këta pacientë sigurohen kushte të njëjta të akomodimit dhe trajtimit si dhe zba-
tohen metodat e njëjta të diagnostifikimit dhe të terapisë sikur edhe për personat e tjerë 
të cilët gjenden në shërim në suaza të këtij spitali. Në pajtim me Udhëzimin, spitali gëzon 
të drejtën e kufizimit të lirisë së lëvizjes dhe të kontakteve në masën e cila do të jetë e 
domosdoshme për realizimin e trajtimit për shërim dhe akomodim si dhe për mirëmba-
jtjen e rendit dhe disiplinës së nevojshme. Në këtë drejtim, nga bisedimet e realizuara me 
nëpunësit zyrtarë dhe me pacientët të cilëve u është shqiptuar masa e sigurisë, Mekanizmi 
kombëtarë parandalues konstaton se për këta pacientë, në afërsi të drejtpërdrejtë me ob-
jektet në të cilat ata janë të akomoduar, ekzistojnë shëtitore të veçanta dhe të rrethuara.

Me qëllim të realizimit të aktiviteteve terapeutike jashtë seksionit, dhe në suaza të 
Institucionit, aktivitetet realizohen në prani të personelit mjekësorë. Por nëse merret para-
sysh fakti i numrit të vogël të personelit, një pjesë e pacientëve të cilëve u është shqiptuar 
masa e sigurisë u ankuan se në orët e pasditës pothuajse fare nuk kanë kurrfarë aktivitete 
jashtë objektit në të cilin ata janë akomoduar. 

Mungesa e terapisë, që mund të zgjasë më shumë se 7 ditë gjatë muajit, mund të 

dhe me pacientët, Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se këto hapësira pothu-
ajse fare nuk janë shfrytëzuar nga ana e pacientëve. 

Në hyrje të kësaj hapësire të përcaktuar për ushtrime, janë të theksuar terminët për 
ushtrime për pacientët. Nga terminët e theksuar, mund të vërehet se hapësira është e 
hapur për pacientët vetëm në periudhat e paradites, dhe në rastet kur ndokush prej pa-
cientëve do të shprehte dëshirën që të ushtrojë në orët e pasdites, një gjë e tillë nuk do 
të ishte e mundur.

Kjo para se gjithash ka të bëjë për shkak të faktit se numri i personave zyrtarë në 
suaza të institucionit është shumë i vogël në orët e pasdites.
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shfrytëzohet vetëm me leje të gjykatës kompetente, e cila gjithashtu është kompetente 
edhe për dhënie të lejeve në lidhje me shfrytëzimin e vikendeve terapeutike. Prapëseprapë, 
gjatë bisedimeve me pacientët, ata u ankuan se atyre fare nuk u lejohet që të shfrytëzo-
jnë vikende terapeutike dhe mungesat. Në këtë kuptim, personat zyrtarë nga Institucioni 
theksuan se gjykata është ajo e cila në të shumtën e rasteve nuk jep leje dhe pëlqim që 
pacientët të shfrytëzojnë vikendet terapeutike dhe mungesat e ngjashme, kurse në një 
numër të caktuar të rasteve disa prej gjykatave u kthejnë përgjigjet se fare nuk janë të 
detyruar, përkatësisht nuk janë kompetent që të japin leje të tilla.

Në situatat kur ndonjë pacient i caktuar të cilit i është shqiptuar masa e sigurisë, nuk 
do të rikthehet nga vikendet terapeutike ose do të arratiset, personat zyrtarë menjëherë 
këtë rast e paraqesin në Stacionin e policisë “Gjevgjeli”, i cili më pas i ndërmerr masat e 
nevojshme për gjetjen e pacientit. Në të njëjtën kohë, personat zyrtarë të Institucionit 
për arratisjen e njoftojnë edhe gjykatën që ka shqiptuar masën e sigurisë. Nëse pacienti 
nuk do të gjendet dhe rikthehet në afat prej shtatë ditëve nga dita e arratisjes, në pajtim 
me Udhëzimin pason çregjistrimi i tij nga Spitali i psikiatrisë. Nëse pacienti do të gjendet 
dhe sërish rikthehet në spital, ai sërish do të pranohet me aktvendimin e njëjtë gjyqësorë.

Në çdo gjashtë muaj, drejtuesi i seksionit për pacientët të cilëve u është shqiptuar 
masa e sigurisë, ose ndonjë drejtues tjetër në rastet kur pacienti gjendet në ndonjë sek-
sion tjetër, i njoftojnë gjykatat për gjendjen shëndetësore të pacientëve, dhe mund të 
japin edhe propozime për ndryshimin e masës së sigurisë deri te gjykata.

Prapëseprapë, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues u njoftua se në disa prej 
rasteve edhe përskaj propozimeve të shumta, të dorëzuara nga drejtuesi i seksionit për 
ndryshimin e masës së sigurisë, gjykata të njëjtat nuk i pranon. 

4.1.4. Pajtimi për hostpitalizim  
Nga kontrollimet të cilat ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues i realizoi mbi 

formularët për dhënie pëlqim për hospitalizim, përskaj nënshkrimeve të pacientëve, u 
vërejtën edhe nënshkrimet e personave të cilët i përcjellin pacientët, si dhe nënshkrimet e 
dëshmitarëve të cilët më shpesh janë persona të punësuar në suaza të spitalit. 

Praktika e tillë është në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për procedurën4 
jashtëkontestimore, që parashikojnë që në rastet kur institucioni publik shën-
detësorë do të pranojë ndonjë person me pëlqim, autorizimi duhet të konfir-
mohet me deklaratën e tij të dhënë në formë të shkruar, të dhënë para personit 
të autorizuar dhe para dy dëshmitarëve të moshës madhore dhe të arsimuar, 
kurse dëshmitarët nuk duhet të jenë të punësuar në institucionin publik shën-
detësorë, familjarë të personit që pranohet, e as personi i cili e ka sjell pacien-
tin në institucionin publik shëndetësorë.

4 Neni 59 paragrafi 2 i Ligjit për procedurën jashtëgjyqësore 
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Nga bisedimet e realizuara me 
pjesën më të madhe të pacientëve, 
Mekanizmi kombëtarë parandalues 
konstatoi se dhënia e pëlqimit për 
akomodim në këtë spital nuk paraqet 
“pëlqim të informuar” në të vërtetë.

Mekanizmi kombëtarë paranda-
lues konstatoi se pacientët në këtë 
spital, përskaj problemit lidhur me 
pëlqimin për akomodim, ballafaqo-
hen edhe me pamundësinë që të 
japin pëlqim të posaçëm për trajtim 
gjatë kohës së qëndrimit të tyre në 
këtë spital.

Pacientët, pothuajse pa përjashtime sillen në Spitalin e psikiatrisë në mënyrë të dhun-
shme (më shpesh nën përcjelljen e policisë), pjesa më e madhe prej tyre me automatizëm 
e nënshkruajnë formularin për dhënie pëlqim, gjatë kësaj duke mos e ditur se çfarë në 
fakt ata nënshkruajnë, dhe këtë pëlqim ata e japin si rezultat i sugjerimeve të dhëna nga 
personeli.

Për sa i përket pacientëve të cilët i 
kundërvihen dhënies së pëlqimit për hos-
pitalizim vullnetarë, numri i të cilëve është 
tejet i vogël, atyre u sqarohet se nëse për 
të njëjtit fillohet me procedurën e hospi-
talizimit të dhunshëm, ndalimi i tyre në 
këtë spital do të zgjasë më gjatë dhe se 
në interesin më të mirë të tyre është që të 
pajtohen që vullnetarisht të akomodohen 
në këtë spital.

Si pozitive vlen të theksohet fakti se 
në raste të rralla kur zbatohet hospitalizimi 
i detyruar, gjykata nga Gjevgjelia reagon 
në kohën e duhur dhe se procedura është 
e respektuar në afatet e parapara ligjore.

4.1.5. Niveli i realizimit të të drejtave
Me ligjin për shëndetin mental, rregullohet e drejta e respektimit të personalitetit, 

dinjiteti dhe privatësia e personave me sëmundje mentale, e drejta e mbrojtjes nga çfarë-
do lloji të maltretimit, nënçmimit dhe keqpërdorimit, e drejta e sigurimit të një mjedisi 
jetësorë të njerëzishëm dhe të sigurt, dhe këto të drejta janë vetëm një pjesë e të drejtave 
të përgjithshme të personave me sëmundje mentale, që janë të rregulluara me po të 
njëjtin ligj. Përskaj të drejtave të përgjithshme, ligji i njëjtë i rregullon edhe të drejtat e 
posaçme të personave me sëmundje mentale, gjatë kohës së qëndrimit të tyre në suaza 
të institucioneve shëndetësore.

Për nga aspekti i të drejtës për respektimin e personalitetit, dinjitetit dhe pri-
vatësisë, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstatoi se pacientët e seksioneve 
nuk janë të veshur në pizhame, por me rroba ditore, gjë që qartë tregon për respektimin 
e dinjitetit të tyre gjatë qëndrimit në këtë institucion.

Gjatë kësaj, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues u informua se është ndër-
prerë praktika e larjeve grupore të pacientëve, por për shkak të mungesës së personelit 
përkatës, akoma praktikohet larja e pacientëve nga ana e personave zyrtarë, të cilët i 
përkasin gjinisë së kundër. Mekanizmi kombëtarë parandalues rekomandon që të ndër-
pritet praktika e tillë, për shkakun se me trajtimin e tillë rrezikohet privatësia e pacientëve.



RAPORTI VJETOR 2017

158

5 Neni 7 i Ligjit për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve

Për sa i përket të drejtës për mbrojtje nga çfarëdo lloj të maltretimit, nën-
çmimit dhe keqtrajtimit, nga bisedimet e realizuara me pacientët, ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues konstaton se ata marrë në përgjithësi janë të kënaqur nga raporti 
i personelit. Prapëseprapë, një pjesë e pacientëve u ankuan në lidhje me raportin e njërit 
prej nëpunësve zyrtarë nga radhët e personelit spitalorë, për çka u diskutua edhe me 
drejtorin e institucionit i cili theksoi se personi i theksuar do të thirret në bisedime në lidhje 
me ankesat e shprehura.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues mori informacione se nuk ka pasur inciden-
te më të mëdha në mesin e pacientëve dhe se atmosfera në suaza të seksioneve kryesisht 
është e relaksuar dhe e qetë. Me qëllim të përcaktimit të gjendjes në lidhje me trajtimin 
dhe incidentet në suaza të spitalit.

Në lidhje me të  drejtën për sig-
urim të mjedisit jetësorë human 
dhe të sigurt, Mekanizmi kombëtarë 
parandalues konstaton se kushtet e 
jetës në spital dallohen në varësi nga 
seksioni, pjesët e spitalit që janë të rino-
vuar ofrojnë kushte më të mira dhe më 
përkatëse për akomodim, kurse pjesët 
të cilat nuk janë të rinovuara, gjenden 
në një gjendje të keqe dhe alarmante. 

Duke pasur parasysh faktin se hapësirat për qëndrim ditorë dhe për ak-
tivitete okupative të seksioneve që nuk janë të rinovuara nuk janë në nivel të 
volitshëm krahas aspekteve të furnizimit dhe mirëmbajtjes së tyre, Mekanizmi 
kombëtarë parandalues rekomandon që të bëhen përpjekje plotësuese nga ana 
e personave zyrtarë në suaza të Institucionit në drejtim të sigurimit të mjedisi 
jetësorë human dhe të sigurt. 

E drejta e informimit të pacientëve të akomoduar në spitalet psikiatrike, nënkup-
ton mundësinë që pacienti në të gjitha fazat 
e mbrojtjes shëndetësore, të jetë plotësisht i 
informuar për gjendjen e tij shëndetësore, për 
rrjedhën e procedurës gjatë ofrimit të mbro-
jtjes shëndetësore, për mundësinë e vendosjes 
në lidhje me intervenimet e rekomanduara 
mjekësore, për mënyrën e rekomanduar të 
jetës, për të drejtat e mbrojtjes shëndetësore 
si dhe për sigurimin shëndetësorë, për proce-
durat e realizimit të këtyre të drejtave dhe etj5.

Në këtë kuptim, Mekanizmi kom-
bëtarë parandalues rekomandon që të 

Mekanizmi kombëtarë paranda-
lues realizoi kontrollime në Ditarin e 
ndodhive të palakmueshme, ku nuk 
kishte raste të evidentuara në lidhje me 
sjelljen jo korrekte të personelit ndaj 
pacientëve, që tregon respektimin e së 
drejtës për mbrojtje nga maltretimet, 
nënçmimet dhe keqtrajtimet.

Nga bisedimet e realizuara 
me pacientët, ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues konsta-
ton se një pjesë e pacientëve 
janë të vetëdijshëm për terapinë 
që pranojnë, por prapëseprapë 
te të njëjtit mungon informimi i 
vërtetë për të drejtat e tyre, të 
garantuara edhe me Ligjin për 
shëndet mental.
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theksohen të drejtat e tyre në më shumë vende të institucionit, por edhe të 
realizohen më shumë komunikime aktive në mes personave zyrtarë dhe pa-
cientëve, në drejtim të informimit të tyre për të drejtat e tyre elementare. 

E drejta e pacientëve që të angazhohen me punë nënkupton angazhimet e 
punës në pajtim me aftësitë e tyre. Gjatë kësaj, terapia me okupim punues është pjesë 
e terapisë e cila ndikon në nxitjen dhe aktivizimin e pacientëve, me qëllim të animimit të 
kohës së tyre dhe për nxitjen e ri socializmit të tyre. Në këtë drejtim, ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues konstaton se pacientët janë të angazhuar për realizimin e ak-
tiviteteve të përditshme higjienike, mirëmbajtjen e higjienës themelore nëpër hapësirat 
ku janë të akomoduar, por prapëseprapë Mekanizmi kombëtarë parandalues thekson se 
ekziston nevoja për animim të rregullt të pacientëve, me këtë do të përmirësohen edhe 
shprehitë e tyre jetësore.

Për sa i përket realizimit të së drejtës për akomodim në hapësira të ndara per-
sonat e gjinisë së kundërt, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se në 
këtë spital ekzistojnë seksioni i veçantë për meshkujt dhe seksioni i veçantë për femrat. 
Duke pasur parasysh faktin se qysh nga pranimi në këtë spital, së pari pacientët përcak-
tohen nëpër seksionet përkatëse në pajtim me gjininë e tyre, mund të konstatohet se kjo 
e drejtë respektohet në tërësi.

Sipas informacioneve të cilat i fitoi ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, mund 
të konstatohet se pacientët nuk ankohen për nga aspekti i shfrytëzimit të së drejtës që 
të kontaktojnë me të afërmit e tyre, , personalisht ose me telefon, si dhe të pranojnë 
dërgesa. Me përjashtim të pacientëve të cilëve u është shqiptuar masa e sigurisë dhe të 
cilët gëzojnë të drejtën e shfrytëzimit të celularëve personal në periudha rigorozisht të 
përcaktuara gjatë ditës, për pacientët tjerë të spitalit nuk ka kufizime për nga aspekti i 
shfrytëzimit të telefonit. 

Gjatë kësaj, personat nga Seksioni për 
trajtim të alkoolizmit dhe të varësive tjera dhe 
të çrregullimeve tjera jo psikotike, mund ta 
braktisin spitalin nën kushte të caktuara, ata 
mund të pranojnë vizita në pajtim me rendin 
e shtëpisë, të njëjtit mund të marrin pjesë 
në aktivitete të bashkësisë jashtë institu-
cionit dhe të informohen për ndodhitë jashtë 
bashkësisë për të cilën ata manifestojnë in-
teresime.

E drejta e përcjelljes së programeve 
të radios dhe të televizionit mundësohet 
në suaza të spitalit më saktë në hapësirat e 

qëndrimit ditorë të cilat gjenden në përbërje të seksioneve spitalore. Duke pasur parasysh 
faktin se të gjitha hapësirat e qëndrimit ditor ishin të furnizuara me tv – pranues, dhe 
pacientët nuk u ankuan në lidhje me pengesat në drejtim të realizimit të kësaj të drejte, 
mund të konstatohet se kjo e drejtë u mundësohet në tërësi.

Në lidhje me të drejtën për posedim të gjësendeve për përdorim personal, 

Pacientëve në këtë spital u 
mungon strukturimi i ditës, ata 
nuk kanë aktivitete ditore, e as 
që janë të motivuar që të mar-
rin pjesë në çfarëdo lloj të aktiv-
iteteve. Aktivizimi i pacientëve 
dhe animimi i kohës të cilët ata e 
kalojnë në spitalin është mjeti më 
i rëndësishëm në luftën kundër 
hospitalizimit.
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ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues nga kontrollimi i hapësirave të dedikuara për 
akomodim, konstatoi se pjesa më e madhe e dhomave në spital posedojnë hapësirën e 
përcaktuar për ruajtjen e gjësendeve më të domosdoshme personale të pacientëve. Gjatë 
kësaj, nga bisedimet e realizuara me pacientët, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues 
u informua se nuk ekzistojnë kurrfarë kufizime për nga aspekti i posedimit të gjësendeve 
për përdorim personal. Prej këtu, Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se kjo e 
drejtë e pacientëve në spitalin psikiatrik “Negorcë” realizohet në tërësi.

Në pjesën e të drejtës së ushqimit, nga ana e personave zyrtarë ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues u informua se ushqimi në këtë spital është i mirë dhe i llojllo-
jshëm dhe se i njëjti është në sasi të mjaftueshme. Prapëseprapë, pjesa më e madhe e 
pacientëve u ankuan në lidhje me mungesën e perimeve në suaza të ushqimit.  

Duke pasur parasysh faktin se menyja e ushqimit përpilohet në konsultim 
me profesionistin relevantë, me qël-
lim që të sigurohet ushqimi me vlerat 
e nevojshme ushqimore, Mekanizmi 
kombëtarë parandalues rekomandon 
që të respektohet menyja për ush-
qimin gjatë përgatitjes së vakteve të 
ushqimit për pacientët. 

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues në ditën e vizitës, vërejti 
se ushqimi i shërbyer nuk është për-
katës me ushqimin i cili ishte i para-
parë në menynë e ditës së njëjtë.

4.1.6. Zbatimi i mjeteve për kufizim fizik - 
fiksimi

Në IPSH Spitali i psikiatrisë “Negorcë” – Gjevgjeli ekziston Protokolli i shkruar për 
përdorimin e mjeteve për kufizim fizik (“fiksim”), në të cilin përskaj parimeve për zbatimin 
e metodës së tillë, janë të theksuara edhe dy moduset e lejuara me të cilat mund të real-
izohet fiksimi i pacientëve: 

• Fiksimi në 4 pika, me shirit të butë për fiksim të duarve dhe këmbëve, dhe
• Fiksimi përreth gjoksit me shirit të gjerë.

Në spitalin drejtohet edhe Ditari për fiksimet në të cilin evidentohen rastet e kufizimit 
fizik – fiksimit të pacientëve. Në ditarin evidentohen rrethanat në të cilat është ndërmarrë 
kufizimi fizik – fiksimi, fiksimi farmakologjik, përkatësisht medikamentet e shfrytëzuara 
gjatë kohës së kufizimit, si dhe nënshkrimi i mjekut që ka urdhëruar fiksimit.

Nga kontrollimi i Ditarit për fiksim, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konsta-
ton se janë të regjistruar koha e fillimit dhe koha e përfundimit të kësaj mase, e cila çdo-
herë është me kohëzgjatje maksimale prej dy orëve. Edhe pse në Protokollin për fiksime, 
nuk është theksuar në mënyrë strikte kohëzgjatja maksimale e fiksimeve, nga personat 
zyrtarë, Mekanizmi kombëtarë parandalues u informua se kohëzgjatja maksimale prej dy 
orëve e prezanton politikën e spitalit dhe se ky kufizim asnjëherë nuk tejkalohet.
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Formulari për fiksim plotësohet për çdo 
pacient ndaj të cilit janë zbatuar mjetet për 
kufizime fizike ose vetëm mjetet për kufizime 
kimike (opsioni për regjistrimin e rasteve pa 
kufizime fizike, ekziston në suaza të formu-
larëve), por këta formularë nuk plotësohen 
çdo herë në mënyrë të denjë. 

Përkatësisht, në dosjet e pacientëve 
mungojnë Formularët për fiksim, në veçanti 
ato formularë të cilët do të duhet të plotësohen edhe në rastet kur zbatohet vetëm “fik-
simi kimik’’ (pa përdorim të mjeteve për fiksim fizik), përkatësisht në të gjitha rastet kur 
pacientëve u aplikohet terapia plotësuese medikamentoze për qetësimin e shqetësimit dhe 
agjitacionit.

Nga kontrollimi i Ditarit për fiksim, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konsta-
ton se gjatë vitit 2015 ka pasur shtatë raste të fiksimit, kurse gjatë vitit 2016 ka pasur tre 
raste, kurse gjatë vitit 2017 ka pasur njësoj tre raste të tilla. Nga ana tjetër, një pjesë e 
pacientëve e theksuan mundësinë që një numër i caktuar i rasteve të fiksimit të mos jenë 
regjistruar në Ditarin për evidentimin e fiksimeve.

Më tutje, nga kontrollimi i dosjeve të pacientëve të cilët kanë qenë të fiksuar gjatë 
tre viteve të fundit, ekipi Mekanizmit kombëtarë parandalues konstatoi se në një numër 
të konsiderueshëm të rasteve, shkresat në regjistrin kryesorë për fiksime nuk janë të 
përcjellja me shënimet paralele në lidhje me fiksimet e realizuara në historitë individuale.

Në këtë drejtim, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues rekomandon që në mënyrë 
të denjë të drejtohen historitë individuale psikiatrike dhe në të gjitha rastet e zbatimit të 
kufizimit fizik të pacientëve, masat e tilla të regjistrohen edhe në dosjet e pacientëve.

Kufizimi fizik – fiksimi realizohet në dy hapësirat e përcaktuara për fiksim, njëra gjendet 
në seksionin për gjendjet akute për meshkujt 
dhe shfrytëzohet vetëm për pacientët e gjinisë 
mashkullore, kurse hapësira e dytë gjendet në 
seksionin për gjendjet akute për femrat dhe 
shfrytëzohet vetëm për pacientët e gjinisë 
femërorë. Secila prej këtyre hapësirave pose-
don me nga tre krevate, në njërin prej krevat-
eve i cili nuk është i fiksuar për dyshemenë, 
gjenden rripa të pa standardizuara për fiksim 
përreth gjoksit dhe duarve.  

Në lidhje me përcjelljen e pacientëve që 
janë të fiksuar, ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues konstatoi se një gjë e tillë realizo-
het nga hapësira fqinje, përmes dritares për 
monitorim. Në lidhje me të lartpërmendurën, 
ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues 
morri informatat se personeli nuk është i pran-

Prapëseprapë, nga informa-
cionet e fituara nga pacientët, 
ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues konstaton se fiksimi 
në raste të caktuara ka tejkaluar 
periudhën prej dy orëve dhe se 
ka zgjatur gjatë tërë natës.

Në hapësirat e lartpërmen-
dura nuk gjenden shtresa të 
buta nëpër muret që do të shër-
benin për mbrojtje, kurse rripat 
janë nga materiali i cili mund tu 
shkaktojë lëndime pacientëve. 
Për këto arsye, shpesh herë që të 
realizohet kufizimi fizik në vend 
të rripave për fiksim personeli 
shfrytëzon fasha të gjera. Bren-
gosës është fakti se gjatë kohës 
së fiksimit në hapësirën qëndro-
jnë edhe persona të tjerë që janë 
dëshmitarë të intervenimeve 
mbi pacientin.
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ishëm vazhdimisht në dhomën për monitorim, ashtu që vrojtimi i pacientit nuk realizohet 
me rregull.

4.1.7. Mbrojtja sociale 
Në institucionin gjenden dy punëtorë 

social që punojnë si bashkëpunëtorë profe-
sional me pacientët e të gjitha seksioneve të 
spitalit. Të njëjtit janë të kyçur në pjesën e 
punës profesionale si pjesë e ekipit multi - 
disiplinorë të institucionit (mjekët – psikiatri, 
psikologët) në fazën e: pranimit, observimit, 
diagnostifikimit social (vlerësimit), ri-socializi-
mit, dhe rehabilitimit të pacientëve.

Në pjesën e trajtimit individual, gjatë re-
alizimit të diagnostifikimit social (vlerësimit), 
përpilohen rezultati dhe mendimi për pacien-
tin nga ana e punëtorit social, dhe për këtë 
qëllim shfrytëzohet teknika e intervistimit. Në 
lidhje me programin për trajtim dhe rehabil-
itim të pacientit, punëtorët social së bashku 
me ekipin tjetër multi - profesional (mjeku – psikiatri, psikologu) marrin pjesë në pro-
gramin me aktivitete të parapara konkrete të cilët më shpesh kanë të bëjnë me: inter-
venimet sociale të cilat duhet të ndërmerren, motivimi i pacientëve për kyçje në socio 
- terapinë dhe në terapinë punuese.

Në punën e tyre profesionale, punëtorët social nuk i zbatojnë teknikat tjera në me-
todën e vlerësimit social të pacientëve dhe të familjeve të pacientëve: gjenogrami, eko 
– harta dhe shkallët e vlerësimit të raporteve familjare dhe etj.

Si probleme më të shpeshta gjatë komu-
nikimit me Qendrat për punë sociale janë: mos 
realizimi i vizitave të detyrueshme të cilat duhet 
ti realizojnë profesionistët (ekipet) nga qendrat 
për punë sociale për pacientët të cilëve u janë 
përcaktuar përkujdesësit sipas detyrës zyrtare, 
me vonesa reagohet ndaj kërkesave me shkrim 
nga ana e punëtorëve social nga spitali në lid-
hje me realizimin e nevojave individuale të pa-
cientëve, jo rregullisht dorëzohen mjetet finan-
ciare për pacientët, nuk ndërmerren aktivitete 

të shpejta nga ana e ekipeve profesionale nga qendrat për gjetjen e disa formave jashtë 
institucionale dhe institucionale të mbrojtjes sociale.

Në suaza të spitalit nuk ka të 
angazhuar terapeut për okupime 
me përgatitje të lartë arsimore, 
gjithashtu nuk është i angazhuar 
as terapeuti për angazhim pune, 
për këtë arsye për momentin ter-
apinë okupative në spital e re-
alizon infermierja e cila është e 
detyruar që ti realizojë këto ak-
tivitete okupative në mungesë të 
trajnimit të mëparshëm cilësorë 
dhe trajnimet përkatëse për të 
njëjtit.

Është evident fakti se 
bashkëpunimi i spitalit me Qen-
drat e caktuara për punë sociale 
nuk është në nivelin e duhur, në 
veçanti për pacientët të cilëve u 
janë përcaktuar përkujdesuesit 
sipas detyrës zyrtare nga ana e 
qendrës për punë sociale.
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Punëtorët social theksuan se në spital janë të akomoduar pacientë që nuk kanë 
indikacione mjekësore për vazhdimin e qëndrimit të tyre në këtë spital, por për shkak 
të mungesës së formave të caktuara të mbrojtjes së tyre jashtë institucionit, ata janë të 
detyruar që të qëndrojnë në spitalin një periudhë të gjatë kohore derisa atyre tu sigurohet 
ndonjë formë e mbrojtjes jashtë institucionale ose institucionale nga ana e qendrave për 
punë sociale. 

Në lidhje me metodat e punës me pacientët, praktikohen: metoda e punës individu-
ale dhe grupore sociale. Më shpesh trajtimi individual me pacientët zbatohet kohë pas 
kohe gjatë vizitës nëpër seksionet dhe në kërkesë personale të pacientëve, në pjesën e 
plotësimit të nevojave të pacientëve.

Në lidhje me sigurimin e shërbimeve sociale nga ana e punëtorit social më shpesh 
zbatohen: Shërbimi i parë social (informimi, identifikimi dhe vlerësimi fillestarë i nevojave 
të shfrytëzuesit); Këshillimi dhe ndihma si dhe Ndihma psiko – sociale.

Kohë pas kohe zbatohen edhe këto shërbime sociale: Kyçja në trajtimet individu-
ale dhe grupore në punën e pacientit dhe Risocializimi dhe rehabilitimi. Punëtorët social 
në suaza të këtij Institucioni tentojnë që të zbatojnë kontakte të kohëpaskohshme me 
familjen e pacientit me qëllim të informimit të tyre, këshillimit dhe udhëzimit të familjeve 
për realizimin e të drejtave nga sistemi i mbrojtjes sociale dhe për nevojat e pacientëve 
që rezultojnë nga trajtimi i tyre në spital. Vizitat e anëtarëve të familjes së pacientëve 
në spital nuk janë të kufizuara për nga aspekti kohorë dhe marrë në përgjithësi pjesa 
më e madhe e familjeve i vizitojnë pacientët dhe kanë themeluar një komunikim dhe 
bashkëpunim të mirë me punonjësit profesional të spitalit.

Në lidhje me trajtimin grupor me pacientët, punëtorët social realizojnë takime të 
kohëpaskohshme grupore (mbledhje) me pacientët në çdo seksion, takime këto të cilat 

janë të përcaktuara për nga aspekti 
tematik, të kufizuara në kohë, në varësi 
prej motivimit dhe interesave të shpre-
hura nga pacientët. Fushat tematike të 
cilat mbulohen në takimet grupore më 
shpesh i iniciojnë pacientët dhe të njëjtat 
kanë të bëjnë me: rendin dhe rregullat 
në spital, familjen, motivimin dhe tema të 
tjera të cilat do të imponohen si tema të 
diskutimit.

Takime më të shpeshta grupore, 
dy herë në javë realizohen në seksionin 
gjyqësorë dhe në seksionet e pacientëve 
me gjendje kronike, kurse në seksionet 

tjera në suaza të spitalit bisedimet grupore praktikohen më shpesh një herë në javë.   
Në suaza të seksionit për terapi okupative në këtë spital janë të përfshirë një numër 

i vogël i pacientëve të cilët për çdo ditë vijnë dhe merren me disa aktivitete të caktuara 
siç janë: qëndisja, vizatimi, shkrimet dhe përgatitja e figurave me teknika të ndryshme.

Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se udhëhiqet evidenca nga ana e 

Terapia okupative zhvillohet me 
një grup të vogël të pacientëve (më 
shpesh tre deri më pesë pacientë në 
ditë). E njëjta nuk është e organizuar, 
e koordinuar, me ndonjë plan dhe 
program të caktuar të aktiviteteve 
të cilat duhet të realizohen. Në suaza 
të terapisë okupative, pacientët an-
gazhohen me aktiviteteve të llojit të 
njëjtë të cilat përsëriten për çdo ditë: 
vizatim, qëndisje dhe etj.
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terapeutit për terapi okupative, për pacientët e 
pranishëm gjatë ditës, llojin e aktiviteteve të re-
alizuara për secilin pacient në veçanti, për rezul-
tatet e arritura nga aktivitetet e realizuara dhe 
planin për aktivitetet e ardhshme të pacientëve.

Terapia e punës realizohet me një numër të 
caktuar të pacientëve të cilët ndihmojnë në ku-
zhinë, angazhohen për mirëmbajtjen e higjienës 
nëpër seksionet, hapësirën për larjen e rrobave 
të spitalit dhe etj.

Gjatë organizimit të terapisë okupative, nuk 
respektohen disa parime të caktuara, me sa vi-
jon: grupi nuk është formuar me një qëllim qartë 
të parashtruar dhe nuk janë përfshirë një numër 

më i madh i pacientëve nga seksionet e ndryshme të spitalit. Ky lloj i terapisë nuk mundë-
son kohezion të shpejtë dhe të mirë në mes pacientëve, që është faktor i rëndësishëm 
gjatë punës në grupe ose në suaza të bashkësisë terapeutike. Gjithashtu, nuk mundë-
son zhvillimin e aftësive të cilat ndihmojnë gjatë realizimit të aktiviteteve ditore, aftësive 
grupore dhe të hobi-aktiviteteve të cilat i ndërtojnë aftësitë morale dhe sociale si dhe 
nxisin jetën e pavarur pas daljes nga spitali.

Ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues konsid-
eron se aktiviteti i punës i par-
ashtruar në këtë mënyrë në 
suaza të terapisë okupative, 
nuk e stimulon ritmin dhe nuk 
e nxit kujdesin dhe vëmend-
jen, kreativitetin dhe kujdesin 
e vetë pacientit, për përje-
timet e veta si dhe për përje-
timet e pacientëve të tjerë në 
rrethin e drejtpërdrejtë.

Në spitalin nuk realizohen aktivitete të ndryshme sportive – rekreative. Me 
këtë nuk nxitet aktiviteti fizik i pacientëve, kondicioni fizik, zvogëlohen mundësitë 
për shoqërimin e tyre në mes vete, zvogëlohet mundësia që ta përmirësojnë ko-
munikimin, të zhvillojnë ndjenjën e përkatësisë grupore, gjë që në fakt paraqet 
edhe qëllimin kryesorë të këtij trajtimi.

 Pjesa më e madhe e pacientëve theksuan se nuk ekziston shfrytëzimi i or-
ganizuar dhe i planifikuar i kohës së lirë, që do të duhet të jetë në pajtim me 
nevojat grupore dhe individuale të pacientëve. Më shpesh pacientët e shfrytë-
zojnë kohën e lirë duke shikuar TV dhe duke dëgjuar muzikë.

4.1.8. Sistemi i ankesave dhe i parashtresave
U konstatua se në suaza të Institucionit është përcaktuar “Procedura e posaçme për 

shqyrtim dhe vendosje në lidhje me ankesat dhe parashtresat nga ana e pacientëve”, që 
ka për qëllim rregullimin e mënyrës së veprimit në rastet kur pacientët do të parashtrojnë 
ankesat ose parashtresat. Me procedurën përkufizohet veprimi i personit përgjegjës dhe 
të personave që janë të autorizuar për të vepruar në lidhje ne ankesat dhe parashtresat.

Gjatë kohës së vizitës, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se kutia 
për “lëvdata dhe ankesa” gjendet në hyrje të anës administrative. Në vendin në të ci-
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Duke pasur parasysh fak-
tin se në vetë hyrjen gjenden 
disa shkallë dhe se mungon 
platforma e pjerët për qasje, 
ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues konstaton se kutia 
për lëvdata dhe ankesa është e 
vendosur në një vend me qasje 
të vështirë për personat që bal-
lafaqohen me hendikep fizik.

4.1.9. Kontrollimi i dosjeve të pacientëve
Nga kontrollimi i realizuar në historitë e pacientëve, ekipi i Mekanizmit kombëtarë 

parandalues konstaton se të njëjtat me rregull ruhen dhe plotësohen. Terapia medika-
mentoze nuk regjistrohet në historitë mjekësore të pacientëve, por në lista të posaçme 
të dedikuara për terapitë, përkatësisht çdo pacient posedon listën e posaçme të tempera-
turës me terapinë përkatëse, që i bashkëngjitet historisë, por një gjë e tillë realizohet 
pas çregjistrimit të pacientit nga spitali. Fletorja e posaçme e terapisë së përcaktuar për 
pacientët ekziston në çdo seksion, në këtë fletore mund të vërehet terapia aktuale e të 
gjithë pacientëve.

Në historitë e pacientëve është përfshirë edhe Programi për trajtim dhe rehabilitim 
(formulari i posaçëm) i cili i përfshin të gjitha paragrafët vijues: farmako-terapia, terapia e 
punës (trajnimi për aftësitë jetësore) si dhe terapia okupative.

lin qëndronte shënimi se gjenden formularët, 
gjatë kohës së vizitës ekipi i Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues konstaton se nuk kishte as-
një formularë të zbrazët për plotësim. 

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues 
konstaton se qasja deri te mekanizmi për an-
kesa është e vështirë për personat të cilëve u 
është shqiptuar masa e sigurisë, duke pasur 
parasysh faktin se atyre u është kufizuar liria e 
lëvizjes vetëm në suaza të shëtitoreve të rreth-
uara dhe faktikisht këta persona nuk kanë qas-
je deri te kutia që gjendet në hyrje të ndërtesës 
administrative.

Lëvdatat dhe ankesat ruhen në zarfe të posaçme dhe regjistrohen në libër/ditarë. 
Në ditarin për periudhën nga viti 2010 deri në vitin 2016 u regjistruan gjithsej 21 raste të 
parashtresave të parashtruara.
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Pasqyrë
e rekomandimeve të dhëna deri te IPSH Spitali i psikiatrisë “Negorcë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Urgjentisht të realizohet punësimi 
i kuadrove plotësuese profesionale 
dhe i personelit mjekësorë.

Kërkojmë punësime urgjente të mjekëve, in-
fermiereve dhe të teknikëve spitalorë edhe nga 
Ministria për shëndetësi dhe prej atje na kanë 
premtuar se do të na jepet leje për realizimin 
e punësimeve të nevojshme. Në ndërkohë me 
kontratë në vepër kemi punësuar një specialist 
– psikiatër me fillim të angazhimit punues nga 
1 prilli me qëllim të përmirësimit të cilësisë së 
shërbimeve psikiatrike.

Të rinovohen objektet në të cilat 
gjendet Seksioni për trajtim të 
gjendjeve psiko – gjeriatrike 
(gjeronto – psikiatrike) në psikiatri 
dhe Seksioni për trajtim të gjendjeve 
akute.

Në planin për furnizime publike për vitin 2018 
është planifikuar renovimi i Seksionit për trajtim 
të Psiko – gjeriatrisë dhe i Seksionit për trajtim 
të gjendjeve akute, dhe shpresojmë se me mjetet 
përkatëse financiare do të përmirësohen kushtet 
për qëndrim të pacientëve tanë si dhe kushte më 
të mira të punës për të punësuarit.

Pacientëve nga Seksioni për tra-
jtim të personave të cilëve u është 
shqiptuar masa e sigurisë, tu ofrohet 
mundësia për qasje të vazhdueshme 
deri te hapësirat e personelit spital-
orë ose të instalohet sistemi përmes 
të cilit do të mundësohet alarmimi 
i personelit mjekësorë në rastet 
urgjente.

Në seksionin e lartpërmendur do të instalohet 
sistemi për alarmim te personeli mjekësorë 
(infermierët, tekniku spitalor) për rastet 
urgjente. Me instalimin e sistemit alarmues do të 
mundësohet kontakti i pa penguar me teknikun 
spitalor kujdestar për te gjithë pacientët , duke 
pasur parasysh madhësinë e seksionit dhe num-
rin e madh të pacientëve.

Pacientëve të Institucionit tu 
mundësohet që të shfrytëzojnë 
sallën e ping – pongut dhe sallën për 
ushtrime edhe në orët e pasdites.

Shfrytëzimi i sallës së ping – pongut dhe i sallës 
për ushtrime në orët e pasdites do të varet nga 
personeli që do ta kemi të angazhuar në ndër-
rimet përkatëse. Pas përfundimit të sezonit 
të ngrohjes kemi në dispozicion personelin 
plotësues të cilin do ta kyçim në procesin e or-
ganizimit të aktiviteteve sportive si gjatë orëve të 
paradites ashtu edhe gjatë orëve të pasdites.

Tabela nr.36
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Pasqyrë
e rekomandimeve të dhëna deri te IPSH Spitali i psikiatrisë “Negorcë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Të përmirësohet bashkëpunimi dhe 
komunikimi në mes punëtorëve 
social të Institucionit me Qendrat 
për punë sociale, në veçanti për nga 
aspekti i realizimit të të drejtave të 
pacientëve dhe realizimit të vizitave 
të detyrueshme nga ana e përku-
jdesuesve të pacientëve nga qendrat 
për punë sociale.

Punëtorët tanë social janë në kontakte me 
familjet e pacientëve si dhe me Qendrat për 
punë sociale edhe pse hasin në rezistencë nga 
ana e familjeve dhe nga ana e punëtorëve social, 
në veçanti për shkak të faktit se një numër i 
madh i pacientëve me vite të tëra janë të hospi-
talizuar te ne. Shumë shpesh bien në konflikte 
me Qendrat për punë sociale meqenëse ata kon-
siderojnë se personat me sëmundje shpirtërore 
i përkasin spitaleve për sëmundje shpirtërore 
dhe shumë vështirë realizohet bashkëpunimi në 
veçanti kur pacientët duhet të çregjistrohen dhe 
të ri socializohen në mjedisin ku jetojnë.

Të zbatohet plani mujor dhe pro-
grami i punës me pacientët nga 
seksionet për nga aspekti i realizimit 
të terapisë punuese dhe të terapisë 
okupative.

Në lidhje me aktivitetet kreative për të sëmurët, 
përkatësisht për nxitjen e dëshirës së tyre për ak-
tivitete fizike, mentale dhe kreative do të bëjmë 
përpjekje që të fitojnë lejen për punësimin e tera-
peutëve për aktivitete punuese të cilët në varësi 
prej aftësive dhe interesimeve të pacientëve tanë 
do të fillojnë me përpilimin e planeve indi-
viduale terapeutike për terapinë okupative dhe 
punuese të pacientëve.

Kutia e dedikuar për parashtre-
sat dhe ankesat të vendosen në të 
gjitha seksionit e veçanta në suaza 
të institucionit, në vende në të cilat 
me lehtësi dhe me permanencë do të 
jenë në qasje për pacientët, në vende 
që gjenden jashtë mbikëqyrjes së 
drejtpërdrejtë dhe të vazhdueshme 
nga personat zyrtarë dhe nga per-
soneli mjekësorë.

Do të vendosen kutitë për ankesat dhe parash-
tresat në të gjitha objektet spitalore ashtu siç po 
rekomandoni.
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Pasqyrë
e rekomandimeve të dhëna deri te IPSH Spitali i psikiatrisë “Negorcë”

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Urgjentisht të ndërpritet me prak-
tikën e kohëzgjatjes së gjatë të fik-
simit të pacientëve me qëllim që ata 
të mos i ekspozohen kufizimit fizik 
më gjatë se kohës së domosdoshme 
dhe të sigurohet monitorimi i 
vazhduar për çdo pacient gjatë tërë 
kohëzgjatjes së kufizimit fizik; 

Gjatë fiksimit të pacientëve, çdo herë mbahet 
llogari për atë se sa kohë ai do të jetë i fiksuar 
dhe i njëjti mbahet nën mbikëqyrje të vazh-
dueshme. Vetë akti i fiksimit për të gjithë të pu-
nësuarit është me shumë stres dhe në situata të 
tilla i tërë personeli nga seksioni përkatës është i 
përfshirë në procesin e monitorimit të pacientit.

Urgjentisht të adaptohen hapësirat e 
dedikuara për fiksime të cilat do të 
furnizohen në mënyrë përkatëse për 
këtë qëllim.

Në lidhje me këtë rekomandim konkret nuk 
u pranua përgjigje nga ana e drejtorit të IPSH 
Spitali i psikiatrisë “Negorcë”.

Pacientët prej të cilëve kërkohet 
që të nënshkruajnë pëlqimin për 
akomodim në suaza të institucionit 
psikiatrik, duhet qartë të informo-
hen për atë se çfarë në fakt nënk-
upton ky lloj i pëlqimit, si dhe për 
shkaqet e nevojës për nënshkrimin e 
këtij pëlqimi.

Gjatë pranimit të pacientit dhe gjatë kërkesës 
për dhënie pëlqim për hospitalizim çdo herë 
pacientit i sqarohet shkaku se përse realizohet 
nënshkrimi dhe i ofrohet që ta lexojë tekstin që 
nënshkruan edhe atë gjatë vetë aktit të pranimit, 
dhe gjatë kësaj nënshkruhen edhe përcjellësit e 
tij dhe më shpesh personi përcillet nga policia 
ose nga personi mjekësorë.

Është e domosdoshme që pacientëve 
tu ofrohet mundësia që të japin pël-
qim të posaçëm për trajtim.

Në lidhje me këtë rekomandim konkret u dha 
përgjigje jo përkatëse nga ana e drejtorit të 
IPSH Spitali i psikiatrisë “Negorcë”.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria e shëndetësisë 

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Urgjentisht të realizohet punësimi 
i kuadrove plotësuese profesionale 
dhe i personelit mjekësorë.

Nga Ministria për shëndetësi deri në çastin e 
përpilimit të Raportit vjetor nuk u pranua kur-
rfarë përgjigje në lidhje me rekomandimet e 
dhëna në Raportin e posaçëm nga vizita e IPSH 
Spitali i psikiatrisë “Negorcë”.

Të rinovohen ndërtesat në të cilat 
gjendet Seksioni për trajtim të 
gjendjeve akute dhe Seksioni për 
trajtim psiko – gjeriatrik (gjeronto – 
psikiatrik).
Mekanizmi kombëtarë parandalues 
rekomandon që të mënjanohen 
sendet të cilët janë lehtë të thyeshme 
dhe me të cilat pacientët do të mund 
të vetë lëndohen ose të lëndojnë dikë 
tjetër.
Urgjentisht të adaptohen hapësirat 
e dedikuara për fiksime të cilat do 
të furnizohen në mënyrë përkatëse 
për këtë qëllim dhe në të cilat do të 
mundësohet kufizimi i sigurt dhe i 
pa penguar i pacientëve të cilëve kjo 
masë u është e domosdoshme.

Tabela nr.37
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VIZITA NË IPK SHTËPIA PËR PER-
SONA TË MOSHUAR “SJU RAJDER” 

MANASTIR  

Gjatë vitit 2017, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues realizoi vizitën në IPK 
Shtëpia për personat e moshuar “Sju Rajder” – Manastir, institucion ky i cili “de jure” 
nuk është një vend për privim nga liria, në të cilin liria e lëvizjes së shfrytëzuesve është e 
kufizuar. . 

Përkatësisht, në pajtim me nenin 31 – a, të Ligjit për Avokatin e popullit, Avokati i 
popullit për realizimin e aktiviteteve kryen vizita të rregullta dhe të pa paralajmëruara në 
suaza të organeve, organizatave dhe institucioneve në të cilat liria e lëvizjes është e kufi-
zuar dhe për këtë arsye përpilon dhe dorëzon raporte të posaçme deri te vendet e vizituara 
si dhe deri te ministritë kompetente. 

4.2

4.2.1. Të dhëna të përgjithshme dhe struktura e 
shfrytëzuesve dhe e të punësuarve

Shtëpia për personat e moshuar “Sju Rajder“ – Manastir është institucion publik ko-
munal i cili ofron akomodimin, ushqimin, ndihmën dhe përkujdesjen, mbrojtjen shën-
detësore, aktivitete kulturore – argëtuese, aktivitete punuese – rekreative, shërbimet e 
punëve sociale si dhe shërbime tjera në varësi prej nevojave, aftësive dhe kërkesave të 
shfrytëzuesve. Gjithashtu, në pajtim me Ligjin për mbrojtje sociale, Shtëpia siguron edhe 
pranimin dhe akomodimin e përkohshëm të personave të moshës së rritur dhe për per-
sonat e moshuar, të cilët për shkak të rrethanave të ndryshme janë gjetur jashtë vendit të 
banimit, pa mjete për të jetuar, ose të cilët kanë mbetur pa akomodim permanent, deri në 
kthimin e tyre në familjen e tyre ose deri në akomodimin e tyre në suaza të institucionit 



AVOKATI I POPULLIT-
MEKANIZMI KOMBËTARË PARANDALUES

171www. ombudsman.mk

për mbrojtje sociale.  
Përskaj këtyre shërbimeve, Ligji për 

mbrojtje sociale parashikon se institu-
cionet për personat e moshuar mund të 
organizojnë edhe forma jashtë institu-
cionale të mbrojtjes në formën e ofrimit 
të ndihmës nga shtëpia dhe për qëndrim 
ditor të personave të moshuar.

Gjatë bisedimit me drejtuesin e 
Shtëpisë, u përmend fakti se ideja për 
ofrimin e ndihmës nga shtëpia tani më 
një periudhë të gjatë kohore është shqyr-
tuar, por se për momentin, për shkak të 
mungesës së personelit dhe të financave, 
ky shërbim nuk mund të realizohet, dhe 
për këtë aktivitet nevojitet edhe koordinimi më i mirë me Këshillin e komunës.

Kapaciteti për akomodim në këtë Shtëpi është për 150 shfrytëzues dhe i njëjti është 
tërësisht i plotësuar. Përkatësisht në ditën e vizitës së realizuar në Shtëpinë ishin të përku-
jdesur 151 persona, prej tyre sipas strukturës gjinore, në masë të konsiderueshme domi-
non numri i shfrytëzuesve që i përkasin gjinisë femërore, përkatësisht 102 femra dhe 49 
meshkuj, kurse sipas strukturës së moshës, pjesa më e madhe e shfrytëzuesve të cilët 
ishin të moshës mbi 80 vjeçare, përkatësisht 71 shfrytëzues ishin të mbi kësaj moshe.

Në Shtëpinë qëndrojnë dy kategori të shfrytëzuesve, përkatësisht shfrytëzues të cilët 
janë të akomoduar në bazë të marrëveshjeve individuale me Institucionin dhe shfrytëzues 
të cilët ishin të akomoduar me aktvendim të qendrave për punë sociale. 

Shpenzimet për akomodimin, për barërat, për analizat laboratorike, për kontrollimet 
specialistike si dhe shpenzimet tjera plotësuese bien në barrën e vetë shfrytëzuesve, për 
ato shfrytëzues që janë të akomoduar në bazë të marrëveshjes për akomodim, kurse për 
shfrytëzuesit që janë të akomoduar me aktvendimet e qendrave për punë sociale, këto 
shpenzime bien në barë të Shtëpisë.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues fitoi informacionet se ka pasur raste kur 
ndonjëri prej shfrytëzuesve ka qenë i akomoduar në kërkesë të ndonjë anëtari të familjes, 
kurse anëtari tjetër i familjes pasi që ka mësuar për këtë ndodhi, të vij në Shtëpinë dhe të 
kërkoj që të kujdeset për të njëjtin person. Personat zyrtarë nga Shtëpia theksuan se në 
situata të tilla ata e njoftojnë nënshkruesin e kontratës dhe se e respektojnë vullnetin e 
personit që ta braktisë Shtëpinë.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues rekomandon, që në të gjitha 
rastet e akomodimit vullnetarë të shfrytëzuesve të cilëve nuk u është marrë 
ose kufizuar aftësia afariste, çdoherë të respektohet vullneti i tyre, përkatë-
sisht të mbahet llogari dhe të kërkohet pëlqimi i prerë për akomodim nga ana 
e vet shfrytëzuesit. 

Numri i përgjithshëm i të punësuarve në Shtëpinë është 39 persona në marrëdhënie 
pune në kohë të pacaktuar, me sa vijon:

Nga kontrollimet e realizuara mbi 
një pjesë të kontratave për akomo-
dim, si dhe nga bisedimet e realizuara 
me personat zyrtarë të Shtëpisë, ekipi 
i Mekanizmit kombëtarë parandalues 
konstaton se kontratat për akomodim 
me Shtëpinë janë të lidhura me famil-
jarët e afërm të shfrytëzuesve, dhe 
jo me vet shfrytëzuesit edhe përskaj 
faktit se pjesës më të madhe të tyre 
nuk u është marrë ose kufizuar aftë-
sia afariste, e as që u janë përcaktuar 
përkujdesësit e posaçëm.
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Pasqyra 
e personave të punësuar në Entin për persona të moshuar “Sju Rajder” Manastir

Vendi i punës Numri i realizuesve

Drejtori 1
Punonjësi social i diplomuar 1
Kontabilisti 1
Tekniku administrativ 1
Ekonomisti 1
Telefonistët 2
Gjellëbërësi/Gjellëbërësi kryesor 2/1
Nikoqirët – e Gjerontologjisë 15
Nikoqiri 1
Infermierët kryesor 3
Infermierë 10

Tabela nr.38

6 Rregullorja për sistematizim të venedeve të punës është miratuar nga ana e Këshillit drejtues të Entit, 
në mbledhjen e mbajtur më datën 23.07.2015

7 Neni 17 par.1 p.3 ali.4 të Rregullores për normat dhe standardet për hapësirë, pajisje, kuadro profe-
sionale dhe mjete të nevojshme për themelimin dhe fillimin me punë të institucionit për mbrojtje 
sociale për persona të moshuar

Përskaj personave me punësim 
të rregullt, për nevojat e Shtëpisë an-
gazhohen edhe bashkëpunëtorë të 
jashtëm nga profilet vijuese të punës: 
me nga një mjek i praktikës së përgjith-
shme, internisti dhe neuro – psikiatri 
të cilët Shtëpinë e vizitojnë njëherë në 
javë dhe sipas nevojës, një berber i cili 
Shtëpinë e viziton dy herë në javë dhe 
sipas nevojës, si dhe personat të cilët 
kujdesen për mirëmbajtjen e sistemit 
të ujësjellësit, ngrohjes qendrore dhe 
të instalimit elektrik dhe të cilët thirren 

sipas nevojës. Gjatë kësaj, Shtëpia ka lidhur kontratën për angazhim të përditshëm të 
personave nga Agjencia për sigurimin e objekteve dhe të personave si dhe me Agjencinë 
për mirëmbajtjen e higjienës në suaza të objektit.

Nga kontrollimi i Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Shtëpinë6 

Nëse merren parasysh dispozitat 
e akteve nënligjore të cilat parashiko-
jnë se institucioni me një kapacitet të 
tillë duhet të posedojë “një nikoqire të 
gjerontologjisë për 10 shfrytëzues në një 
ndërrim, përkatësisht si përjashtim tre 
nikoqire të gjerontologjisë për të gjithë 
shfrytëzuesit në ndërrimin e tretë (MKU 
dhe PMP)”7, pa mëdyshje pason se është 
e domosdoshme që të zmadhohet numri 
i nikoqireve të gjerontologjisë.
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8 Neni 17 par.1 p.3 ali.2 të Rregullores për normat dhe standardet për hapësirë, pajisje, kuadro profe-
sionale dhe mjete të nevojshme për themelimin dhe fillimin me punë të institucionit për mbrojtje 
sociale për persona të moshuar

4.2.2. Kushtet materiale

IP Shtëpia për personat e moshuar “Sju Rajder” është një institucion për mbrojtje 
sociale të personave të moshuar që i përket kategorisë së institucioneve me kapacitet prej 
70 deri më 150 shfrytëzues dhe i njëjti përbëhet nga tre objekte fizikisht të ndara, njëri 
prej tyre përfshin ndërtesën administrative, kurse dy objektet tjera janë njësi banesore për 
akomodim dhe përkujdesje të shfrytëzuesve. Njëra prej njësive banesore është e përcak-
tuar për akomodim të shfrytëzuesve të palëvizshëm.

Dy njësitë banesore të cilat shfrytëzohen për përkujdesjen e shfrytëzuesve përbëhen 
nga një pjesë e katit përdhes dhe një pjesë që gjendet në katin më sipër. Përskaj hapësir-
ave themelore të dedikuara për përkujdesjen e shfrytëzuesve, institucioni disponon edhe 
me hapësirat e përbashkëta, përcjellëse dhe me hapësirat ekonomike – teknike.

Struktura e Shtëpisë

dhe nga krahasimet me numrin real të të punësuarve 
nëpër vendet e punës, ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues konstaton se numri i të punësuarve 
dhe të nikoqirëve të gjerontologjisë është tërësisht i 
plotësuar dhe se ky numër është në pajtim me numrin 
e paraparë të vendeve të punës sipas sistematizimit. 

Rregullorja për normativat dhe standardet e 
hapësirës, pajisjeve, kuadrove profesionale dhe të 
mjeteve të nevojshme për themelim dhe fillim me 
punë të institucionit për mbrojtje sociale për personat 
e moshuar, parashikon se në një institucion që akomodon 70 – 150 shfrytëzues duhet të 
angazhojë një fizio-terapeut me orar të plotë të punës (PMP)8.

Gjithashtu, Mekaniz-
mi kombëtarë parandalu-
es konstaton se në Rreg-
ulloren për sistematizim 
të vendeve të punës në 
suaza të Shtëpisë, fare 
nuk është paraparë vendi 
i punës – fizio-terapeut.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues realizoi kontrollimet në tërë objektin – 
pjesën më të madhe të dhomave të gjumit të dedikuara për akomodimin e shfrytëzue-
sve, dhomat e përbashkëta, dhomat përcjellëse dhe në hapësirat me karakter ekonomik 

Kontrollimi i hapësirave (dhomave të gjumit, hapësirave të për-
bashkëta dhe përcjellëse si dhe në hapësirat me karakter ekono-
mik – teknik)
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4.2.3. Ushqimi 
Në kuzhinën janë të punësuar një gjellëbërës kryesor dhe dy ndihmës - gjellëbërës. 

Për çdo ditë përgatiten me nga tre vakte të ushqimit (mëngjesi, dreka dhe darka) të cilat 
shërbehen në hapësirën e trapezarisë ose u dorëzohen në dhomat e gjumit personave të 
palëvizshëm. Në menynë e ushqimit, janë të pranishme ushqimet për personat me trajtim 
të posaçëm (për shembull personat me diabet). 

Nga bisedimet e realizuara me shfrytëzuesit e shërbimeve të Shtëpisë, ekipi i Me-
kanizmit kombëtarë parandalues konstatoi se një pjesë prej tyre janë të pakënaqur nga 
cilësia e porcioneve të shërbyera të ushqimit. Gjatë kësaj, në pajtim me Rregulloren për 
normativat e parapara për ushqimin tërë ditorë të shfrytëzuesve në institucionet për mbro-
jtje institucionale sociale9, në planifikimin e ushqimit të paraparë për personat e moshuar 

9 Neni 15 i Rregullores për normat për të ushqyerit gjatë tërë ditës të shfrytëzuesve në institucionet për 
mbrojtje sociale institucionale

– teknik. Nga kontrollimi i dhomave të gjumit u konstatua se të njëjtat janë të ndara në 
dhomat e dedikuara për meshkujt dhe për femrat dhe në pjesën më të madhe të tyre në 
një dhomë janë të akomoduar me nga dy shfrytëzues, dhe në disa prej dhomave të gjumit 
janë të akomoduar me nga një, tre ose katër shfrytëzues në një dhomë. 

Nga kontrollimi i realizuar, Mekanizmi kombëtarë parandalues konstatoi se në pjesën 
e hyrjes së objekteve janë të vendosura platforma të pjerëta, nëpër objektet ekzistojnë 
ashensorë të brendshëm funksional si dhe janë të vendosur mbajtësit për ndihmë gjatë 
lëvizjes, si dhe pajisjet zjarrfikëse.

Higjiena në suaza të institucionit është në nivel të volitshëm, hapësirat janë të reja, 
mirë të rregulluara, të pajisura në mënyrë përkatëse me krevate, dyshekë, mbulesa, orma-
në, trupa për ngrohje, TV pranues (në disa prej tyre). Dyshemeja në Shtëpinë është e sh-
truar me pllaka të llaminatit. Në pjesën më të madhe të hapësirave për akomodim janë të 
ndara banja dhe dushi, të cilët ishin në gjendje funksionale, të pastër dhe të mirëmbajtur.

Nëpër dhomat e gjumit, ekzistojnë pajisje sinjalizuese për alarmim në raste të nevo-
jës për ndihmë, të cilat në ditën e vizitës së realizuar, në pjesën më të madhe të njëjtat 
ishin në gjendje jo funksionale, dhe për ato hapësira në të cilat ekziston sistemi funksional 
për thirrje, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstatoi se të punësuarit në suaza 
të institucionit nuk iu përgjigjen në kohë ose fare nuk iu përgjigjen alarmit për thirrje.

Nga hapësirat e përbashkëta, përcjellëse dhe të hapësirave me karakter ekonomik 
– teknik, Institucioni disponon me hapësira për qëndrim ditor (vende për realizimin e ak-
tiviteteve) të cilat janë të furnizuara me TV pranues, tryeza dhe karrige, kolltukë për ulje 
si dhe tarraca dhe se të njëjtat shfrytëzohen për aktivitete shoqërore dhe rekreative për 
shfrytëzuesit. Shtëpia disponon edhe me kuzhinën, trapezarinë dhe magazinën për ush-
qim, si dhe me një hapësirë të posaçme të përcaktuar për larje dhe tharje të rrobave, të 
cilat u gjetën në një gjendje të pastër, të pajisura në mënyrë përkatëse dhe të furnizuara 
me gjësendet përkatëse.
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10 Neni 16 i Rregullores për normat për të ushqyerit gjatë tërë ditës të shfrytëzuesve në institucionet për 
mbrojtje sociale institucionale

4.2.4. Higjiena

4.2.5. Trajtimi dhe të drejtat

Për higjienën në suaza të Shtëpisë janë përgjegjës gjashtë persona të angazhuar nga 
jashtë të cilët punojnë në dy ndërrime me nga katër orë, kurse në orët e pasdites dhe në 
orët e mbrëmjes, higjienën e mirëmbajnë nikoqiret e gjerontologjisë.

Nga kontrollimi i realizuar nëpër dhomat e gjumit dhe në nyjat sanitare, ekipi i Me-
kanizmit kombëtarë parandalues konstatoi lëshime në fletët kontrolluese që janë për 
evidentimin e vërejtjeve gjatë pastrimit të hapësirave, gjë që sajon supozimin se bëhen 
anashkalime për sa i përket mirëmbajtjes së higjienës. Përkatësisht, sipas fletëve të evi-
dentimit është paraparë që tualetet në dhomat e gjumit të pastrohen tre herë gjatë ditës, 
kurse nga informacionet e evidentuara në këto fleta evidentuese mund të konkludohet se 
pastrimi i hapësirave realizohet vetëm një herë gjatë ditës.

Gjatë vizitës së realizuar në Shtëpinë për personat e moshuar “Sju Rajder”, ekipi i 
Mekanizmit kombëtarë parandalues realizoi më shumë bisedime grupore dhe individuale 
me shfrytëzuesit e pranishëm.

Nga bisedimet e realizuara me shfrytëzuesit, pason konstatimi se të njëjtit janë të 
kënaqur me raportin që manifestojnë ndaj tyre anëtarët e personelit, në përgjithësi ata 
janë të kënaqur edhe nga kushtet për akomodim në këtë Shtëpi, si dhe nga niveli i mirëm-
bajtjes së higjienës.

Edhe përskaj faktit se kishte ankesa për nga aspekti i cilësisë dhe llojl-
lojshmërisë së ushqimit, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstatoi 
se mbahet llogari për përkatësinë fetare gjatë përcaktimit të ushqimit, si dhe 
të regjimit të posaçëm të ushqimit në rastet e të sëmurëve nga diabeti ose 
regjime të ngjashme të ushqimit të shkaktuar nga çfarëdo lloj dukurie ose së-
mundje.

Kushtet materiale, higjiena dhe ushqimi

janë të paraparë katër vakte të ushqimit, me sa vijon: mëngjesi, dreka shujta dhe darka.
Më pas, po e njëjta Rregullore10 parashikon edhe grupet e prodhimeve ushqimore, 

përkatësisht llojllojshmërinë e ushqimit për personat e moshuar, sipas të cilës ky ushqim 
duhet të përfshijë: drithëra, mish, peshk, vezë, qumësht dhe produkte të qumështit, pemë 
dhe perime, mjaltin dhe produkte të ngjashme.
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Nga bisedimet e realizuara me shfrytë-
zuesit e shërbimeve të Shtëpisë, Mekanizmi 
kombëtarë parandalues u informua se në 
Shtëpinë shpeshherë me sukses realizohen 
aktivitete të ndryshme sociale, si për shem-
bull: vizita të monumenteve, kishave, vizita 
e shfaqjeve, këndimet korale dhe eveni-
mente tjera kulturore, ahengje, ekskur-
sione, ligjërata edukative dhe të ngjashme. 
Gjatë kësaj, shfrytëzuesit e identifikojnë 
edhe punën e punëtorit social, për të cilin 
informuan se për çdo ditë është i pranishëm dhe në qasje për të njëjtit.

Përskaj aktiviteteve të lartpërmendura që realizohen jashtë Institucionit, në suaza të 
Shtëpisë së pleqve realizohen edhe aktivitete të tjera të dedikuara për animim të kohës së 
lirë, si për shembull lexime të përbashkëta letrare, pikturimi, realizimi i bashkëpunimit me 
shoqëritë kreative për qëndisje dhe punime të tjera të artizanaleve, gjithashtu praktikohen 
edhe lojërat e ndryshme shoqërore.

Aktivitetet sociale

Mekanizmi kombëtarë paranda-
lues konsideron se kufizimi i kohës së 
vizitave i pengon shfrytëzuesit që të 
realizojnë kontaktet themelore me 
familjet e tyre dhe me të afërmit e 
tjerë të tyre, në veçanti për shkak të 
faktit se një pjesë e madhe prej tyre 
janë të punësuar dhe “të obliguar” 
me orar të përcaktuar pune, dhe prej 
këtu ata nuk janë në gjendje që ti 
vizitojnë të afërmit e tyre, shfrytëzues 
të shërbimeve të Institucionit, saktë 
në terminët e ofruar për realizimin e 
vizitave.

Prej këtu, Mekanizmi kom-
bëtarë parandalues konstaton se 
nevojat e shfrytëzuesve të shërbi-
meve të Institucionit, për plotësimin 
e kohës së lirë janë të plotësuara, 
dhe realizimi i këtyre aktiviteteve 
në mënyrë pozitive ndikojnë mbi 
vetë shfrytëzuesit.

Pjesa më e madhe e shfrytëzuesve 
të Institucionit kanë mundësinë e lëvizjes 
së pa penguar në oborrin dhe jashtë ob-
orrit të Institucionit, si dhe mundësinë 
e vizitave dhe të qëndrimit më të gjatë 
në shtëpitë e tyre. Prej këtu mund të 
konkludohet se respektohet e drejta e 
tyre e lëvizjes së lirë, por është regjistru-
ar vërejtja në lidhje me kohën e kufizuar 
të vizitave në suaza të këtij Institucioni.

Nga bisedimet me shfrytëzuesit, si 
dhe nga bisedimet e realizuara me drej-
torin e Shtëpisë, u konstatua se vizitat 
në këtë Institucion mund të realizohen 
në periudhën e përcaktuar kohore gjatë 
ditës, përkatësisht nga ora 11:00 para-
dite dhe më vonë deri më ora 17:00 pas dite. Sipas rendit të shtëpisë të institucionit, 
vizitat e shfrytëzuesve janë të lejuara paradite në periudhën nga ora 09:00 deri në ora 
09:30 dhe pasdite nga ora 15:00 deri në orën 17:00.

Liria e lëvizjes
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Nga informacionet të cilat ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues i fitoi nga shfrytë-
zuesit e Shtëpisë, mund të konstatohet se higjiena personale në suaza të Institucionit, 
sigurohet në mënyrë përkatëse. Përkatësisht, shfrytëzuesit në kohë i pranojnë mjetet e 
nevojshme higjienike, mbulesa zëvendësohet një herë në javë, gjithashtu edhe gardëroba 
zëvendësohet me rregull, në varësi prej nevojave të vetë shfrytëzuesve.

Është siguruar larja dhe rruajtja një herë në javë për shfrytëzuesit të cilët nuk janë në 
gjendje që në mënyrë të pavarur të kujdesen për higjienën personale, u ofrohet mundësia 
që të lahen më shpesh. 

Duke pasur parasysh faktin se informacionet e lartpërmendura u fituan nga shfrytë-
zuesit e shërbimeve të Shtëpisë, Mekanizmi kombëtarë parandalues konsideron se në lid-
hje me nevojat e theksuara higjienike, po veprohet në mënyrën siç është e rregulluar me 
Rregulloren për normativat dhe standardet për hapësirë, pajisje, kuadrot profesionale dhe 
mjetet e nevojshme për themelim dhe fillim të funksionimit të institucionit për mbrojtje 
sociale për personat e moshuar11.

Shtëpinë për përkujdesjen e personave të moshuar e viziton berberi dy herë gjatë 
javës, por sipas informacioneve të fituara 
nga shfrytëzuesit, Institucionin një periud-
hë të gjatë kohore nuk e ka vizituar frizeri i 
gjinisë femërore dhe me këtë po veprohet 
në kundërshtim me Rregulloren për nor-
mativat dhe standardet e përcaktuara për 
hapësirën, pajisjet, kuadrot profesionale 
dhe të mjeteve të nevojshme për theme-
limin dhe fillimin e funksionimit të institu-
cionit për mbrojtje sociale për personat e 
moshuar12, sipas cilës rregullimi i frizurave 
të shfrytëzuesve të gjinisë femërore duhet 
të realizohet një herë në muaj. Në mungesë të frizerit të gjinisë femërore, edhe shfrytëzue-
sit e shërbimeve të Shtëpisë që i përkasin gjinisë femërore i trajton berberi.

Mekanizmi kombëtarë parandalues, rekomandon që për nga aspekti i higjienës per-
sonale, të mos bëhen lëshime krahas mënyrës me të cilën është rregulluar me Rregulloren 
e lartpërmendur.

Higjiena personale

11 Neni 19 i Rregullores për normat dhe standardet për hapësirë, pajisje, kudro profesionale dhe mjete 
të nevojshme për themelimin dhe fillimin me punë të institucionit për mbrojtje sociale për persona të 
moshuar

12 Neni 19 paragrafi 1 alineja 4 të Rregullores për normat dhe standardet për hapësirë, pajisje, kuadro 
profesionale dhe mjete të nevojshme për themelimin dhe fillimin me punë të institucionit për mbro-
jtje sociale të personave të moshuar

Nga bisedimet e realizuara 
me shfrytëzuesit e shërbimeve të 
Shtëpisë dhe me drejtorin e Shtëpisë, 
pason konkludimi se shfrytëzuesve 
nuk u është në qasje uji i ngrohtë 
gjatë tërë ditës në suaza të Shtëpisë, 
uji i ngrohtë mund të shfrytëzohet 
vetëm 3 orë edhe atë në periudhën 
nga ora 11:00 deri në orën 14:00.
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4.2.6. Sistemi i ankesave
Nga bisedimet e realizuara me drejtoren dhe me shfrytëzuesin e shërbimeve të of-

ruara në Shtëpinë, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se drejtorja me 
rregull i viziton dhe i realizon takimet e drejtpërdrejta me shfrytëzuesit e shërbimeve që i 
ofron ky Institucion, dhe në këtë mënyrë ata 
drejtpërdrejtë mund të ankohen për çfarëdo 
lloj të problemeve që kanë të bëjnë me tra-
jtimin ose realizimin e të drejtave të tyre. 

Gjithashtu, në Rendin e shtëpisë me të 
cilin njoftohen të gjithë shfrytëzuesit gjatë 
akomodimit të tyre (dhe për këtë nënshkru-
ajnë edhe deklaratën për dhënie pëlqim) 
nuk janë paraparë dispozitat për mundësinë 
që shfrytëzuesit të ankohen për çfarëdo lloj 
problemesh lidhur me trajtimin ose realizimin 
e të drejtave të tyre.

Mekanizmi kombëtarë parandalues, konsideron se shfrytëzuesit gjatë ako-
modimit të tyre në këtë Shtëpi, duhet të njoftohen me mundësinë për t’u an-
kuar në lidhje me trajtimin që e pranojnë, kurse dispozitat për këtë gjë duhet 
të regjistrohen edhe në Rendin e shtëpisë së institucionit.

Prapëseprapë, akoma nuk 
është implementuar sistemi for-
mal i ankesave me të cilin çdo an-
kesë në veçanti do të dokumen-
tohet si dhe do të evidentohet 
secila prej masave të ndërmarra 
në drejtim të shqyrtimit të ank-
esave.

4.2.7. Mbrojtja shëndetësore
Ekipi mjekësorë i Institucionit përbëhet nga tre infermiere kryesore dhe dhjetë in-

fermiere të cilat janë të punësuara në këtë Shtëpi, dhe në mënyrë plotësuese janë të 
angazhuar edhe një mjek i praktikës së përgjithshme, internisti dhe neuro – psikiatri. Në 
këtë institucion vazhdimisht mbahet llogari që në një ndërrim të jenë të pranishëm dy 
persona përgjegjës për përkujdesje (infermiere - PMP)13, kurse specialistët – internisti dhe 
neuro – psikiatri, si dhe mjeku i praktikës së përgjithshme vijnë në këtë institucion vetëm 
një herë në javë dhe sipas nevojës.

Shfrytëzuesit e shërbimeve të Shtëpisë janë të siguruar për nga aspekti i shënde-
tësorë, kurse drejtuesi i këtij Institucioni theksoi se zgjedhja e mjekut amë i lihet në 
dispozicion vetë shfrytëzuesve, në pajtim me të drejtat e tyre, njësoj sikur edhe të gjithë 
pacientëve të tjerë. Prapëseprapë, numri më i madh i shfrytëzuesve të shërbimeve të këtij 
Institucioni, pas akomodimit të tyre, e kanë zgjedhur mjekun amë të praktikës së përgjith-
shme i cili e viziton Institucionin, para se gjithash për shkak të faktit se mjekët amë të 
deriatëhershëm të shfrytëzuesve, nuk janë në gjendje që me rregull të vijnë dhe në kohë 

13 Neni 15 i Rregullores mbi normat për ushqim gjithë-ditor të shfrytëzuesve në institucionet për mbro-
jtje sociale institucionale
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ti vizitojnë dhe t’ua përcaktojnë terapinë e nevojshme.
Nga bisedimet e realizuara me personat zyrtarë, si dhe me një pjesë të shfrytëzuesve, 

u konstatua se shfrytëzuesit njoftohen me terapinë e përcaktuar dhe se janë të pajtimit 
që ta pranojnë të njëjtën. Në këtë drejtim, shfrytëzuesit të cilët janë në gjendje më të 
mirë mentale, përkatësisht janë në gjendje më të volitshme psiko – fizike dinin ta tregojnë 
llojin e terapisë të cilën e pranojnë, si dhe për aspektet e përputhjes në mes terapisë së 
përcaktuar me terapinë e ordinuar. 

Kur kemi të bëjmë me shfrytëzuesit që nuk janë të aftë të japin pëlqim (për shkak të 
karakterit të sëmundjes ose për shkaqe të ngjashme), për terapinë dhe në përgjithësi për 
trajtimin e përgjithshëm dhe për kujdesin mjekësorë njoftohen përfaqësuesit e tyre ligjor, 
përkatësisht personat e autorizuar për të njëjtit ose familjarët e tyre më të afërt.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, gjithashtu konstatoi se terapia e cila është 
e përcaktuar në dokumentacionin mjekësorë përputhej me terapinë e përgatitur për or-
dinim, dhe pas disa rasteve të kontrollimit të shfrytëzuesve, u konstatua se terapia në të 
vërtetë është përkatëse me terapinë e përcaktuar nga ana e mjekëve të tyre. Në rastet 
kur shfaqet nevoja për shërim ose trajtim spitalor, shfrytëzuesit udhëzohen në Qendrën 
Klinike “Manastir”, në të cilën dërgohen nën përcjellje të infermieres dhe nikoqires për 
gjerontologji, dhe gjithashtu kur nevojitet, në suaza të Shtëpisë thirren ekipet e ndihmës 
urgjente mjekësore.

Mjeku i praktikës së përgjithshme, theksoi se shfrytëzuesit kryesisht janë personat me 
sëmundje kronike (sëmundjet e zemrës, me hipertension, diabet, arterosklerozë, demen-
cion, sëmundje reumatike dhe të tjerë). Ekzaminimet dhe kontrollimet mjekësore te këta 
persona janë më të shpeshta, dhe saktë 
për këtë një herë vijnë specialistët (neuro 
– psikiatri dhe internisti) të cilët janë më 
me kompetencë për këto sëmundje.

Nga diagnozat psikiatrike dhe neu-
rologjike, si më të shpeshta janë demen-
cionet dhe arteroskleroza. Në natyrën e 
këtyre sëmundjeve më shpesh manifesto-
hen mungesa e rehatisë, agresiviteti, sjellja 
e pakontrolluar, pagjumësia, dhe për këtë 
arsye te këta pacientë, më shpesh shfrytë-
zohen barërat për qetësim dhe për fjetje. 
Sipas mjekut të mjekësisë së përgjithshme, 
neuro – psikiatri është ai që e kontrollon 
gjendjen në lidhje me llojin, dozën, kohëzgjatjen e shfrytëzimit të këtyre barërave. Në situ-
atat intervente të mungesës së qetësisë, ai e rekomandon terapinë ampulare të anksioli-
tikëve, por nëse gjendja nuk përmirësohet, atëherë kërkon ndihmën nga mjeku specialist 
i kësaj problematike

Për këto raste, sipas pohimeve të infermiereve, përkatësisht të teknikëve spitalor, 
mjeku njoftohet më pas, kurse terapia e ordinuar është e regjistruar në dosjen mjekësore 
të shfrytëzuesit të shërbimeve të Institucionit. 

Mekanizmi kombëtarë paran-
dalues, konstaton se në raste të 
shqetësimit dhe agresivitetit te 
shfrytëzuesit e shërbimeve të In-
stitucionit, në veçanti gjatë orëve 
të natës, infermieret, përkatësisht 
teknikët spitalor, vetë dhe pa kon-
sultime paraprake me mjekun kom-
petent vendosin që t’u japin barëra, 
ose ta zmadhojnë dozën e ndonjë 
ilaçi të përcaktuar për qetësim.
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4.2.8. Mbrojtja sociale
Seksioni për punë sociale në suaza të këtij Institucioni përbëhet vetëm nga një pu-

nëtorë social. Në pajtim me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës, ai është i 
obliguar që të kryej punën profesionale, në drejtim të veprimit efektiv, efikas dhe në kohë 
si dhe në drejtim të zgjidhjes së çështjeve dhe problemeve lidhur me shfrytëzuesit e shër-
bimeve të Institucionit, në pajtim me standardet dhe procedurat nga fusha e mbrojtjes së 
shfrytëzuesve që gjenden në ndonjë rrezik të caktuar social, duke i zbatuar metodat dhe 
teknikat e punës bashkëkohore.

Në këtë drejtim, punëtori social në suaza të këtij Institucioni përpilon gjetjen profe-
sionale dhe mendimin për çdonjërin prej shfrytëzuesve në veçanti; hap dosjet, drejton, 
azhurnon dhe mbyll dosjen e shfrytëzuesit si dhe drejton komunikimin e shkruar me or-
ganet kujdestare dhe institucionet relevante; drejton procedurën për pranim dhe tërheqje 
të shfrytëzuesit, drejton librin e amzës së shfrytëzuesve; i këshillon dhe i informon përku-
jdesësit që t’i detektojnë problemet e vërteta dhe nevojat e shfrytëzuesve; kujdeset për 
socializimin e shfrytëzuesve dhe etj.

Gjatë kontrollimit të realizuar në dosjet individuale të shfrytëzuesve, ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues konstaton se në intervalet e rregullta mujore përpilohen rezultatet 
dhe mendimet nga ekipi profesional i përbërë nga punëtori social, mjeku dhe infermieri 
kryesorë. Këto rezultate, përskaj informacioneve të përgjithshme të shfrytëzuesit përfshi-
jnë edhe të dhënat lidhur me gjendjet faktike aktuale të shfrytëzuesit, që ndikon për për-
caktimin e nevojës për ndryshime eventuale të “Planit individual të punës me shfrytëzuesit 
për kohëzgjatjen e akomodimit në suaza të Institucionit”.

Nga kontrollimi i realizuar në më shumë prej “Planeve të punës me shfrytëzuesit”, 
Mekanizmi kombëtarë parandalues konstaton se të njëjtat janë të individualizuara dhe 
të harmonizuara me nevojat e ndryshme dhe me mundësitë e kategorive të ndryshme të 
shfrytëzuesve (të lëvizshëm, të palëvizshëm, kontaktibil dhe ngjashëm).

Pjesë përbërëse e dosjes së çdo shfrytëzuesi është edhe “Lista për përcjelljen e ako-
modimit të shfrytëzuesit në Institucionin”, ku evidentohet data dhe aktivitetet e ndërmarra 
në lidhje me çdo shfrytëzues në veçanti (kur është përpiluar plani i punës, kur është 
përpiluar raporti mujor për shfrytëzuesin, kur shfrytëzuesi ka marrë pjesë në manifestime 
ose në evenimente të tjera sociale, kur ka shkuar në vikende dhe të ngjashme).

Gjatë pranimit të shfrytëzuesve në suaza të Institucionit, së bashku me Kërkesën për 
pranim dhe akomodim të shfrytëzuesve në Shtëpinë, përskaj dokumentacionit mjekësorë, 
shfrytëzuesit e shërbimeve të Institucionit dorëzojnë dhe i lënë edhe dokumentet tjera 
personale (letërnjoftimin, certifikatën nga libri i amzës së të lindurve, një çek nga pensioni, 

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konsideron se barërat për qetësim, për-
katësisht sedativët, trankuilizatorët dhe barërat e tilla duhet të jepen vetëm pas rekoman-
dimeve ose lejes së dhënë më parë nga personat profesionist dhe kompetent mjekësorë 
– specialistët e mjekësisë, përskaj të tjerave edhe për shkak të faktit se këto barëra përveç 
veprimit sedativ posedojnë edhe disa efekte sekondare anësore.
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fotokopje të llogarive të transaksionit dhe etj.), dhe në këtë kuptim në çdo dosje ekziston 
edhe Deklarata e pëlqimit për shfrytëzimin e të dhënave personale nga ana e Institucionit 
me qëllim të realizimit dhe shfrytëzimit të të drejtave të caktuara në emër të shfrytëzuesit. 

Gjatë pranimit në Institucion, shfrytëzuesit gjithashtu nënshkruajnë Deklaratën për 
dhënie pëlqim për Rendin e shtëpisë të Institucionit dhe për respektimin e tij. Gjatë kon-
trollimit të realizuar në Rendin e shtëpisë, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues kon-
staton se “mungesat e shfrytëzuesve prej 1, 2, 3 dhe më shumë ditëve i lejon punëtori so-
cial, infermierja kryesore dhe drejtori i Institucionit. Sipas nevojës, shfrytëzuesit pranojnë 
edhe lejet me shkrim nga ana e punëtorit social”.

Nëse merret parasysh fakti se shfrytëzuesit në këtë Institucion janë të ako-
moduar me vullnet të lirë dhe në baza vullnetare, ekipi i Mekanizmit kombëtarë 
parandalues konsideron se mungesat prej më shumë ditëve nga ana e shfrytë-
zuesve nuk duhet të kushtëzohen nga lejet e mëparshme të dhëna nga punë-
tori social, infermierja kryesore dhe nga drejtori i Institucionit. Është e pato-
lerueshme që të kërkohet pëlqimi, e as që është e mundur cilido prej personave 
të jap pajtimin që lëvizja e tij t’i kufizohet ose kushtëzohet nga vendimi i ndonjë 
personi të tretë ose të ndonjë organi tjetër.

Mekanizmi kombëtarë parandalues, duke pasur parasysh kapacitetet e In-
stitucionit, përkatësisht numrin e shfrytëzuesve të akomoduar në të njëjtin, dhe 
në veçanti llojin dhe vëllimin e detyrave të punës në Seksionin për punë sociale, 
gjithashtu konsideron se nevojitet zmadhimi i numrit të kuadrove në suaza të 
këtij Seksioni, me së paku edhe një person profesional i cili do të merrte pjesë 
në procesin e ofrimit të ndihmës psiko – sociale dhe përkrahjen e shfrytëzuesve.

4.2.9. Rekomandimet e dhëna dhe veprimi në 
lidhje me rekomandimet e dhëna

Mekanizmi kombëtarë parandalues pranoi përgjigjet në afatin e përcaktuar me ligj 
nga IPK Shtëpia për personat e moshuar “Sju Rajder” – Manastir, por nuk pranoi përgjigjet 
përkatëse në afatin e përcaktuar nga ministria kompetente.

Drejtoria e IPK Shtëpia për personat e moshuar “Sju Rajder” – Manastir, e informoi 
Mekanizmin kombëtarë parandalues se është formuar ekipi i profesionistëve në suaza të 
Institucionit, i cili do të jetë i detyruar për realizimin e rekomandimeve që pasuan nga 
vizita e rregullt në Shtëpinë për përkujdesjen e personave të moshuar. Në përgjigjen në 
lidhje me raportin e dorëzuar, drejtoria e Shtëpisë e njoftoi Mekanizmin kombëtarë paran-
dalues se pajtohet me konstatimet dhe se ka vepruar ose do të veproj në drejtim me 
zbatimin e rekomandimeve të dhëna. 



RAPORTI VJETOR 2017

182

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna dhe e përgjigjeve të dorëzuara në lidhje me rekoman-

dimet e dhëna IPK Shtëpia për personat e moshuar “Sju Rajder” – Manastir 

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Zmadhimi i numrit të nikoqireve të 
gjerontologjisë, gjendja e parashikuar në 
pajtim me Rregulloren për sistematizim 
të vendeve të punës, të korrespondojë 
edhe në gjendjen reale, përkatësisht me 
gjendjen në Institucion.

Në lidhje me këtë rekomandim, nga ana e 
IPK Shtëpia për përkujdesjen e personave 
të moshuar “Sju Rajder” tani më janë ndër-
marrë hapat e para që të realizohet zmadhimi 
i mjeteve financiare të pagave në planin 
financiarë për vitin 2018, dhe me këtë është 
paraparë realizimi i punësimit të kuadrove të 
theksuara.

Në Rregulloren për sistematizim të 
vendeve të punës, të parashikohet 
vendi i punës për fizio - terapeut dhe ky 
vend të plotësohet në një afat sa më të 
shkurtër kohorë.

Në planin financiarë për vitin 2018 janë të 
parapara mjetet financiare për pagat për re-
alizimin e punësimit të një punëtori terapeut 
– psikolog dhe të punëtorit  terapeut – fizio 
– terapeut.

Zmadhimi i numrit të të punësuarve 
në Seksionin për punë sociale me së 
paku edhe një person profesionist i cili 
do të merrte pjesë në procesin e ofrimit 
të ndihmës psiko – sociale dhe do të 
ofronte përkrahjen për shfrytëzuesit 
(psikologu, psikiatri, punëtori social).

Në planin financiarë për vitin 2018 janë të 
parapara mjetet financiare edhe për pu-
nësimin e një punëtori social.

Të zmadhohet numri i nikoqireve të 
gjerontologjisë, ashtu siç parashikohet 
në Rregulloren për sistematizimin e 
vendeve të punës, të korrespondojë 
edhe me gjendjen reale në këtë Institu-
cion (ky rekomandim është dorëzuar 
edhe deri te Ministria për punë dhe 
politikë sociale).

Në lidhje me këtë rekomandim në Institucion 
u realizua zmadhimi i mjeteve financiare për 
pagat në Planin financiarë për vitin 2018, dhe 
me këtë është paraparë punësimi i kuadrove 
të rekomanduara.

Tabela nr.39
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna dhe e përgjigjeve të dorëzuara në lidhje me rekoman-

dimet e dhëna IPK Shtëpia për personat e moshuar “Sju Rajder” – Manastir 

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Në Rregulloren për sistematizimin e 
vendeve të punës, të parashikohet vendi 
i punës për fizio – terapeut dhe ky 
vend të plotësohet në një afat sa më të 
shkurtër (ky rekomandim është dorë-
zuar edhe deri te Ministria për punë 
dhe politikë sociale).

Në planin financiarë për vitin 2018 janë të 
parapara mjetet financiare për pagat për re-
alizimin e punësimit të një punëtori terapeut 
– psikolog dhe të punëtorit terapeut – fizio 
– terapeut.

Zmadhimi i numrit të të punësuarve 
në Seksionin për punë sociale me së 
paku edhe një person profesionist i cili 
do të merrte pjesë në procesin e ofrimit 
të ndihmës psiko – sociale dhe do të 
ofronte shërbime të natyrës psiko – 
sociale, psikologu, psikiatri, punëtori 
social (ky rekomandim është dorëzuar 
edhe deri te Ministria për punë dhe 
politikë sociale).

Në planin financiarë për vitin 2018 janë të 
parapara mjetet financiare edhe për pu-
nësimin e një punëtori social.

Barërat për qetësim përkatësisht seda-
tivët, trankuilizatorët dhe barërat e tilla 
të ngjashme duhet të jepen vetëm sipas 
rekomandimit të dhënë më parë ose me 
lejen paraprake nga ana e personave 
kompetent dhe profesional mjekësorë 
– specialistëve, përskaj të tjerave edhe 
për shkak të faktit se këto barëra përskaj 
veprimit sedativ posedojnë edhe efekte 
të tjera sekondare.

Drejtoria e institucionit në tërësi e implemen-
ton këtë rekomandim. Si dëshmi deri te MKP 
u dorëzua edhe Urdhëresa e datës 03.06.2014, 
në të cilën qartë është e theksuar se rreptë-
sisht u ndalohet të punësuarve në suaza të 
Institucionit, infermiereve – përkujdesueset e 
detyruara për ndarjen e terapisë së ordinuar 
nga mjeku, që të mos e ndajnë terapinë sipas 
mendimit ose vlerësimit të tyre.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna dhe e përgjigjeve të dorëzuara në lidhje me rekoman-

dimet e dhëna IPK Shtëpia për personat e moshuar “Sju Rajder” – Manastir 

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

MMungesat më shumë ditore të 
shfrytëzuesve të cilët janë të akomoduar 
në bazë vullnetare në suaza të Institu-
cionit, të mos kushtëzohen me lejimet e 
mëparshme nga ana e punëtorit social, 
infermieres kryesore dhe të drejtorit të 
Institucionit, por dispozitat e Rendit 
të shtëpisë të pësojnë ndryshime, në 
kuptimin që të theksohet se mjafton që 
shfrytëzuesi vetëm ti njoftoj autoritetet 
kompetente në institucion për shfrytëzi-
min e mungesës më shumë ditore.

Janë realizuar ndryshime të Rendit të 
shtëpisë, ku është theksuar se mungesa e 
shfrytëzuesve, të cilët janë në gjendje të mirë 
psiko – fizike, personat e tillë vetëm duhet të 
paralajmërohen te personat përgjegjës pa u 
drejtuar me kërkesë paraprakisht. 

Të zmadhohet  fleksibiliteti krahas 
realizimit të vizitave të shfrytëzuesve 
në suaza të Institucionit, gjatë kësaj 
prapëseprapë të mbahet llogari që mos 
të cenohet funksionimi i normalizuar i 
Institucionit dhe i aktiviteteve të rreg-
ullta të parapara për shfrytëzuesit.

Për funksionim të normalizuar të Institu-
cionit dhe për realizim të aktiviteteve të 
rregullta të parapara për shfrytëzuesit, vizita 
e shfrytëzuesve nga ana e familjarëve të tyre 
dhe personave të tjerë lejohet edhe atë: çdo 
ditë para dite nga ora 11.00 deri në ora 11.30, 
dhe pas dite nga ora 15.00 deri në ora 17.00. 

Të implementohet sistemi formal i 
ankesave me ndihmën e të cilit shfrytë-
zuesit do të munden në mënyrë të besu-
eshme të ankohen për sjelljen e ndon-
jërit nga të punësuarit në Institucion ose 
për problemet lidhur me realizimin e të 
drejtave të tyre.
Nevojitet që drejtoria secilën prej anke-
save, përkatësisht të ankesave në veçanti 
duhet ti dokumentojë dhe ti evidentojë 
masat e ndërmarra për hulumtimin e 
tyre.

Shfrytëzuesit munden në baza të besueshme, 
me shkrim të ankohen për ndonjë sjellje nga 
të punësuarit e Institucionit ose për prob-
lemet gjatë realizimit të të drejtave të tyre në: 
kutitë për ankesa dhe parashtresa të cilat janë 
të vendosura në hyrje të ndërtesës adminis-
trative dhe në hyrje të ndërtesave në të cilat 
qëndrojnë shfrytëzuesit. Në librin e ankesave 
dhe parashtresave, në arkivin e Institucionit, 
ku çdo ankesë dhe parashtresë do të eviden-
tohet dhe dokumentohet.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna dhe e përgjigjeve të dorëzuara në lidhje me rekoman-

dimet e dhëna IPK Shtëpia për personat e moshuar “Sju Rajder” – Manastir 

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Gjatë akomodimit të shfrytëzuesve në 
suaza të Institucionit, nevojitet që ata të 
njoftohen me mundësinë që të ankohen 
në lidhje me trajtimin të cilin e prano-
jnë, dhe dispozitat për këtë duhet të 
shtohen edhe në Rendin e shtëpisë së 
Institucionit.

Shfrytëzuesit munden në baza të besueshme, 
me shkrim të ankohen për ndonjë sjellje nga 
të punësuarit e Institucionit ose për prob-
lemet gjatë realizimit të të drejtave të tyre në: 
kutitë për ankesa dhe parashtresa të cilat janë 
të vendosura në hyrje të ndërtesës adminis-
trative dhe në hyrje të ndërtesave në të cilat 
qëndrojnë shfrytëzuesit. Në librin e ankesave 
dhe parashtresave, në arkivin e Institucionit, 
ku çdo ankesë dhe parashtresë do të eviden-
tohet dhe dokumentohet.

Të realizohet një qasje më e kujdesshme 
gjatë përgatitjes së menysë ditore, me 
produkte më cilësore dhe më të llojl-
lojshme, më shumë produkte të mishit 
dhe të produkteve të qumështit në suaza 
të ushqimit si dhe të respektohet rreg-
ulla e katër vakteve të ushqimit gjatë një 
ditë.

Institucioni siguron një numër të rregullt të 
vakteve, në pajtim me sasitë e rekomanduara 
të energjisë, materieve mbrojtëse dhe ushqi-
more.
Institucioni ka angazhuar një person nga 
radhët e të punësuarve, për kontrollimin e 
mënyrës së përgatitjes së vakteve dhe të sasive 
të produkteve ushqimore të cilat shfrytëzo-
hen.

Të mos bëhen devijime të mënyrës së 
paraparë në lidhje me mirëmbajtjen e 
higjienës, përkatësisht të realizohet pas-
trimi i hapësirave tre herë gjatë një dite 
dhe në mënyrë përkatëse të evidentohen 
në listat e evidencës, si dhe të respekto-
het rregulli për pastrim të përgjithshëm 
të Institucionit, një herë në muaj.

Në lidhje me këtë rekomandim,  MKP pranoi 
përgjigjen se infermieret janë të detyruara që 
në vazhdimësi ta përcjellin organizimin dhe 
evidentimin e mirëmbajtjes së higjienës dhe 
mos respektimi i Planit operativ për mirëm-
bajtjen e higjienës do të sanksionohet.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna dhe e përgjigjeve të dorëzuara në lidhje me rekoman-

dimet e dhëna IPK Shtëpia për personat e moshuar “Sju Rajder” – Manastir 

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Shfrytëzuesve tu mundësohet qasje e 
vazhdueshme deri te uji i ngrohtë, me 
qëllim që ata pa pengesa të mund ti re-
alizojnë nevojat e tyre themelore lidhur 
me higjienën.

Shfrytëzuesve të shërbimeve të Institucionit 
u është siguruar uji i ngrohtë në të gjitha 
nyjat sanitare, përmes sistemit të dy bojlerëve 
me kapacitet prej 3000 litrave, (të cilët gjatë 
periudhës së verës ngrohen me energji elek-
trike, kurse gjatë periudhës së dimrit janë të 
lidhura me sistemin e ngrohjes qendrore), që 
shfrytëzohen pa pengesa me qëllim të zhvil-
limit të mirëmbajtjes së rregullt të higjienës 
personale dhe të përkujdesjes së shfrytëzue-
sve, në pajtim me planin ditor të përpiluar.

Да се овозможи женски фризер вTë 
mundësohet frizeri i gjinisë femërore 
në suaza të Institucionit, në mënyrën 
siç është rregulluar me Rregulloren për 
normativat dhe standardet për hapë-
sirën, pajisjet, kuadrot profesionale dhe 
të mjeteve të nevojshme për themelimin 
dhe fillimin e funksionimit të institu-
cionit për mbrojtje sociale të personave 
të moshuar.

Në Programin e punës për vitin 2018, si dhe 
në planin për furnizime publike për vitin 
2018, është paraparë furnizimi i shërbimeve 
nga frizerët, dhe për këtë janë paraparë mje-
tet financiare në Planin financiarë për vitin 
2018.
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VIZITA E QENDRAVE PËR AKOMODIM TË 
REFUGJATËVE/MIGRANTËVE, SHTETASVE 

TË HUAJ DHE KËRKUESVE TË AZILIT

5

Gjatë vitit 2017, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues vazhdoi me vizitat e vazh-
dueshme dhe me monitorimin në Qendrat pranuese transitore “Vinojug” dhe “Tabanoc”, 
si dhe në Qendrën për pranim të shtetasve të huaj në Gazi Babë dhe në Qendrën për 
akomodim të kërkuesve të azilit në “Vizbeg”.

Qëllimi i vizitave të realizuara ishte që përmes kontrollimit në kushtet materiale dhe 
në dokumentacionin përkatës, përmes bisedimeve të realizuara me personat që janë të 
akomoduar në këto qendra dhe gjatë bisedimeve me autoritetet zyrtare, të identifikohen 
rreziqet eventuale me qëllim të parandalimit të torturës dhe llojeve tjera të veprimit dhe 
dënimit të vrazhdët dhe jo njerëzorë, si dhe të përmirësohet sistemi i mbrojtjes juridike 
dhe të mundësohet realizimi i pa penguar i të drejtave të tyre të garantuara. 
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Gjatë vitit 2017, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton zvogëlim-
in e numrit të migrantëve/refugjatëve të akomoduar në Qendrën pranuese transitore 
“Tabanoc”. Përkatësisht, në fillimin e vitit 2017 në këtë Qendër ishin të akomoduar deri më 
50 persona, kurse në muajin dhjetor ky numër ishte vetëm 12 persona.

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues, konstatoi më shumë parregullsi në lidhje 
me trajtimin dhe veprimin me migrantët / refugjatët në QPT “Tabanoc”, prej tyre si më të 
rëndësishme vlen që të theksohen rasti i riadmisionit, të realizuar pa paralajmërime para-
prake nga ana e Ministrisë për punë të brendshme, si dhe rasti i deportimit të dhunshëm 
të migrantëve / refugjatëve të cilët ishin të akomoduar brenda dhe përreth kësaj Qendre.

Në të njëjtën kohë u konstatua edhe ekzistimi i kufizimit të lirisë së lëvizjes së mi-
grantëve/refugjatëve, nga ana e autoriteteve të Ministrisë për punë të brendshme. Për-
katësisht, personat të cilët ishin të regjistruar dhe të akomoduar në Qendrën pranuese 
transitore “Tabanoc” kishin mundësinë që ta braktisin këtë Qendër për shkak të nevojave 
personale, vetëm në dy terminët e përcaktuar gjatë ditës, terminë këto të përcaktuar në 
mënyrë precize nga ana e përfaqësuesve të Ministrisë për punë të brendshme.

Krahas konstatimeve negative në lidhje me funksionimin e Ministrisë për punë të 
brendshme, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstatoi edhe raste të praktikës 
pozitive në drejtim të veprimeve nga ana e Ministrisë për punë dhe politikë sociale.

Përkatësisht, në pajtim me procedurat operative standarde për veprim me fëmijët 
që janë pa përcjellje – shtetas të huaj. Ministria për punë dhe politikë sociale, personave 
të moshës së mitur e që janë pa përcjellje, menjëherë pas arritjes në Qendrën pranuese 
transitore “Tabanoc” u përcaktonte përkujdesuesin nga radhët e punëtorëve të pranishëm 
social.

Në lidhje me gjendjet e konstatuara në suaza të Qendrës pranuese transitore 
“Tabanoc” gjatë vitit 2017, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues përpiloi Raport të 

QENDRA PRANUESE TRANSI-
TORE “TABANOC”5.1
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5.1.1. Rekomandimet dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

posaçëm (linku drejtë Raportit të posaçëm për QPT “Tabanoc”: 
http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj 

Tabanovce-22.12.2017.pdf)

Raporti i posaçëm në lidhje me gjendjet e konstatuara dhe rekomandimet e dhëna 
për vitin 2017, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues i dorëzoi deri te organet kompe-
tente – Qeveria e Republikës së Maqedonisë, Ministria për punë të brendshme, Ministria 
për punë dhe politikë sociale dhe deri te Qendra për menaxhim me krizat.

Me qëllim të vlerësimit të nivelit të implementimit të rekomandimeve të dhëna në Ra-
portin e posaçëm, me rëndësi relevante janë përgjigjet e pranuara nga Ministria për punë 
të brendshme dhe përgjigjet nga Qendra për menaxhim me krizat, për faktin se në vetë 
raportin janë të përfshira edhe rekomandimet në lidhje me parregullsitë e konstatuara që 
kanë të bëjnë me mënyrën e veprimit nga ana e tyre.

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna

Proceset lidhur me riadmisionin të realizohen 
në pajtim me procedurat ligjore, të evidento-
hen në evidencën zyrtare dhe në dokumen-
tacionin përkatës dhe gjatë kësaj personat e 
përfshirë nga vetë procedura e riadmisionit , 
në kohë të informohen për zbatimin e saj.

Në lidhje me rekomandimin konkret, 
nuk është dorëzuar përgjigje konkrete 
nga Ministria për punë të brendshme.

Tabela nr.40
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna

Nëpunësit e Ministrisë për punë të brend-
shme të lejojnë hyrjen e të gjithë refugjatëve 
/ migrantëve të cilët do të shprehin nevo-
jën që të qëndrojnë në Qendrën, dhe nëse 
për shkaqe të caktuara një gjë e tillë është e 
pamundshme, me këta persona të veprohet 
në pajtim me procedurat e parapara ligjore të 
përcaktuara për veprimin me refugjatët dhe 
me shtetasit e huaj dhe të mos lejohet që këta 
persona të mos regjistrohen dhe të lihen “në 
duar të veta”.

Të gjithë migrantët ilegal të zbuluar janë 
të regjistruar dhe atyre u mundësohet 
qëndrimi dhe akomodimi në suaza të 
Qendrës.

Drejtimi i denjë dhe i përpiktë i librave për 
evidencë, për shkakun se evidenca duhet 
të shprehë gjendjet faktike, dhe jo të ofrojë 
“pasqyrë të rreme” në lidhje me veprimet dhe 
ngjarjet e realizuara.

Është mundësuar kontrollimi në librat e 
kërkuara të evidencës.

Gjatë realizimit të deportimeve, të respekto-
het procedura e paraparë ligjore, të mbahet 
evidenca përkatëse për të njëjtën, dhe person-
at që janë të përfshirë me procesin e depër-
timit, në kohë të njoftohen për deportimin e 
realizuar.

Nuk është dorëzuar përgjigje.

Kufizimi i lirisë për lëvizje të personave është 
e pa pranueshme, në veçanti në kushtet kur të 
njëjtit janë të akomoduar me vullnetin e lirë 
të tyre në Qendrën pranuese për përkujdesje 
të migrantëve / refugjatëve, dhe për këtë arsye 
rekomandojmë që praktika e tillë urgjentisht 
të ndërpritet.

Rekomandimi do të implementohet në 
koordinim me Qendrën rajonale për 
menaxhim me krizat – Kumanovë dhe 
me Ministrinë për punë dhe politikë 
sociale, si institucionet kompetente për 
menaxhim dhe udhëheqje me Qendrën 
pranuese transitore “Tabanoc”.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te  Qendra për menaxhim me krizat 

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna

Të ndërpritet praktika e pengimit të punës 
së Avokatit të popullit - ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues, kurse përfaqësuesit 
e organeve dhe pushteti të mundësojë qasje 
të plotë dhe të pa penguar deri te të gjitha 
informacionet, duke i përfshirë edhe video 
inçizimet që kanë të bëjnë me trajtimin dhe 
veprimin me migrantët/refugjatët.

Nga Qendra për menaxhim me krizat, 
deri në çastin e përpilimit të Raportit 
vjetor nuk u pranua kurrfarë përgjigje 
në lidhje me rekomandimet e dhëna në 
Raportin e posaçëm nga vizita e reali-
zuar në Qendrën pranuese transitore 
“Tabanoc” edhe përskaj urgjencës së 
dorëzuar nga ana e Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues.

Tabela nr.41

Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues gjatë vitit 2017 konstaton zvogëlime të 
vazhdueshme të numrit të refugjatëve / migrantëve në suaza të Qendrës pranuese tran-
sitore “Vinojug”. Në këtë drejtim, nëse në fillim të vitit numri i personave sillej nga 30 deri 
në 40 persona, kah fundi i vitit në suaza të Qendrës ishin të akomoduar vetëm tre persona.

QENDRA PRANUESE TRANSI-
TORE “VINOJUG”5.2
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Ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se edhe këtë vit mbeti i pa 
zgjidhur problemi lidhur me deportimet grupore të refugjatëve / migrantëve në shtetin 
prej nga këta persona kanë realizuar hyrjen e parregulluar në territorin e Republikës së 
Maqedonisë, pa kurrfarë formalitete dhe pa respektimin e procedurave të parapara ligjore.

Trajtimi dhe gjendjet e refugjatëve / migrantëve në Qendrën pranuese transitore 
“Vinojug” janë shumë më të mira krahas kushteve të konstatuara gjatë vitit 2016. Përkatë-
sisht me përjashtim të rasteve që kanë të bëjnë me deportimet grupore, të realizuara nga 
Ministria për punë të brendshme, të gjitha rekomandimet tjera të përfshira në Raportet e 
posaçme për QPT “Vinojug” për vitin 2016 janë të implementuara.

Në lidhje me vizitat e realizuara gjatë vitit 2017 në QPT “Vinojug”, u përpiluar edhe 
Raporti i posaçëm i cili i përfshin gjendjet e konstatuara gjatë vitit në rrjedhë si dhe re-
komandimet e dhëna deri te organet kompetente (linku deri te Raporti i posaçëm për QPT 
“Vinojug”:

http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Vino-
jug-22.12.2017.pdf)

5.2.1. Rekomandimet dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna 

Raporti i posaçëm në lidhje me gjendjet e konstatuara dhe rekomandimet e dhëna 
për vitin 2017, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues i dorëzoi deri te organet kompe-
tente – Qeveria e Republikës së Maqedonisë, Ministria për punë të brendshme, Ministria 
për punë dhe politikë sociale dhe deri te Qendra për menaxhim me krizat.

Duke i pasur parasysh vërejtjet e theksuara negative të dhëna në Raportin e posaçëm 
për QPT “Vinojug”, në lidhje me vlerësimin e nivelit të Implementimit të rekomandimeve 
të dhëna me rëndësi relevante janë përgjigjet e pranuara nga Ministria për punë të brend-
shme.

Rekomandimet e dhëna në raportin e vitit 2016, janë të implementuara në tërësi 
dhe është vepruar në pajtim me të njëjtat, gjë që është regjistruar edhe në Raportin e 
posaçëm të Mekanizmit kombëtarë parandalues në lidhje me Qendrën pranuese transitore 
“Vinojug” – Gjevgjeli, për vitin 2017.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë 
parandalues rreptësisht e gjykon dukurinë e 
deportimit grupor të refugjatëve / migrantëve 
në shtetet fqinje pa realizimin e kurrfarë 
procedurave dhe të formaliteteve ligjore dhe 
gjatë kësaj konsideron se veprimet e tilla 
paraqesin shkelje të vrazhda të të drejtave të 
njeriut që janë të garantuara para se gjithash 
me Konventën për statusin e refugjatëve të 
vitit 1951, si dhe shkelje të integritetit dhe 
dinjitetit njerëzorë.

Ministria për punë të brendshme gjatë 
realizimit të kompetencave të veta, 
vepron në pajtim me legjislativin kom-
bëtarë dhe atë ndërkombëtarë.

Tabela nr.42

Nga vizitat e realizuara në Qendrën pranuese për kërkuesit e azilit, ekipi i Mekanizmit 
kombëtarë parandalues konstaton se numri i personave të ndaluar në këtë Qendër është 
i zvogëluar në masë të konsiderueshme krahas vitit 2016. Përkatësisht, gjatë tërë vitit 

IP QENDRA PRANUESE PËR KËRKUE-
SIT E AZILIT - VIZBEG 5.3
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2017 numri i kërkuesve të azilit, të akomoduar në këtë Qendër sillej në numrin prej rreth 
10 personave.

Nga vizitat e realizuara gjatë vitit 2017, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues 
konstaton se në Qendrën pranuese për kërkuesit e azilit mungojnë punësimet e kuadrove 
të caktuara, dhe prania e mjekut në këtë Qendër pranuese, vetëm dy herë gjatë javës 
është e pamjaftueshme për realizimin e mbrojtjes shëndetësore të kërkuesve të azilit. 

Gjithashtu, ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstatoi dëmtime të inven-
tarit në suaza të hapësirave të dedikuara për akomodim si dhe mungesë të hapësirës për 
karantinë.

Edhe gjatë këtij viti, ushqimi mbetet si një prej problemeve më serioze duke pasur 
parasysh faktin se ushqimi për nga cilësia dhe sasia nuk i përmbush nevojat e personave 
të akomoduar në këtë Qendër.

Vërejtjet e konstatuara gjatë vizitave të realizuara në Qendrën pranuese për kërk-
uesit e azilit u  përfshinë në Raportin e posaçëm i cili i u dorëzua deri te organet kom-
petente (linku deri te Raporti i posaçëm për Qendrën pranuese për kërkuesit e azilit 
- Vizbeg: http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Viz-
begovo-28.07.2017.pdf)

5.3.1. Rekomandimet dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna 

Raporti i posaçëm nga vizitat e realizuara në Qendrën pranuese për kërkuesit e azilit 
– Vizbeg ishte dorëzuar edhe deri te Qendra pranuese për kërkuesit e azilit – Vizbeg si dhe 
deri te Ministria për punë dhe politikë sociale.

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë dhe politikë sociale 

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna

Në aktin për sistematizim dhe or-
ganizim të vendeve të punës në suaza 
të Qendrës pranuese të parashikohet 
vendi i punës për punëtorin social dhe 
për juristin.

Nga Ministria për punë dhe politikë sociale 
deri në çastin e përpilimit të Raportit vje-
tor nuk u pranua kurrfarë përgjigje në lidhje 
me rekomandimet e dhëna në Raportin e 
posaçëm nga vizita e realizuar në Qendrën 
pranuese për kërkuesit e azilit – Vizbeg edhe 
përskaj Urgjencës së dorëzuara nga ana e 
ekipit të Mekanizmit kombëtarë parandalues.

Tabela nr.43
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te Qendra pranuese për kërkuesit e azilit

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Në aktin për sistematizim dhe organizim 
të vendeve të punës në suaza të Qendrës 
pranuese të parashikohet vendi i punës për 
punëtorin social dhe për juristin.

Установата е во преговори со 
Министерството за труд и социјална 
политика во насока на кадровско 
доекипирање.

Të realizohet riparimi i inventarit të dëm-
tuar në kapacitetet akomoduese dhe numri 
i krevateve në një hapësirë të jenë në pajtim 
me standardet e parapara minimale për një 
person (4m2 për një person), me mundësinë 
që në një hapësirë të mos akomodohen më 
shumë se 5 persona në të njëjtën kohë.

Kapacitetet akomoduese janë rinovuar me 
donacionin e dhënë nga Këshilli i Dani-
markës për refugjatët. Rekomandimi që 
të mos akomodohen më shumë se pesë 
persona në një hapësirë, në tërësi do të 
respektohet nga ana e Institucionit.

Marrja e masave urgjente për përmirësim të 
cilësisë dhe sasitë së ushqimit që u ndahet 
kërkuesve të azilit.

Institucioni është në negociata me Min-
istrinë për punë dhe politikë sociale në 
drejtim të anulimit të kontratës me furni-
zuesin aktual të ushqimit dhe për lidhjen 
e kontratës me ndonjë furnizues të ri. Në 
ndërkohë në bashkëpunim me donatorët 
po realizohet plotësimi i ushqimit me qël-
lim të plotësimit të nevojave të kërkuesve 
të azilit

Të adaptohet një hapësirë e veçantë për 
karantinë.

Në Institucionin në rrjedhë janë aktivitetet 
përgatitore për adaptimin e një hapësire në 
suaza të ndërtesës administrative, që do të 
shërbej si karantinë.

Të sigurohet prania më e shpeshtë dhe më e 
gjatë e mjekut në Qendrën dhe detyrimisht 
të realizohen kontrollime mjekësore për 
të gjithë kërkuesit e ri  të azilit në afat prej 
24 orëve nga pranimi në këtë Qendër, dhe 
nëse kërkuesit e azilit janë pranuar në këtë 
institucion gjatë kohës së festave shtetërore 
ose gjatë vikendeve, kontrollimi mjekësorë 
të realizohet ditën e parë punuese pas pra-
nimit të tyre.

Mjeku është i pranishëm në këtë Institu-
cion dy herë gjatë javës dhe sipas nevojës 
edhe tri herë. Planifikohet që të realizohet 
kontrollimi i detyruar mjekësorë në afat 
prej 24 orëve nga pranimi i kërkuesve të 
rinj të azilit.

Tabela nr.44
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Nga vizitat e realizuara në Qendrën pranuese për shtetasit e huaj gjatë vitit 2017, 
ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues konstaton se numri i personave të cilët janë të 
akomoduar në këtë Qendër, gjatë tërë vitit nuk e ka tejkaluar numrin prej më shumë se 
10 persona.

Edhe më tej si një prej problemeve më serioze me të cilin ballafaqohet Qendra për 
pranim të shtetasve të huaj është ndalimi kundërligjorë i personave në këtë Qendër. Për-
katësisht, edhe pse me intensitet të zvogëluar, akoma po vazhdon praktika që personat të 
ndalohen në këtë Qendër me aktvendime të MPB-së me qëllim të përcaktimit të identitetit 
edhe përskaj faktit se organ kompetent që të miratoj vendimin për ndalim në këtë bazë 
është vetëm gjykata.

Në mesin e ngjarjeve më karakteristike në këtë Qendër, që janë të evidentuara gjatë 
vitit 2017 është rasti kur gjatë kohës së realizimit të një vizite nga ana e ekipit të Me-
kanizmit kombëtarë parandalues, u ballafaqua me tentimet që autoritetet zyrtare të fshe-
hin ndalimin e shtetasve të huaj dhe të pengojnë realizimin e mandatit të garantuar të 
ekipit të Mekanizmit kombëtarë parandalues. 

Si një prej ankesave kryesore të shprehura nga ana e personave të ndaluar në Qen-
drën pranuese është mungesa e informacioneve në lidhje me kohëzgjatjen dhe shkaqet 
për ndalesën e tyre në këtë qendër, dhe akoma janë aktuale edhe problemet lidhur me 
mungesën e përkthyesit dhe pamundësinë që personat e ndaluar ta realizojnë të drejtën 
e tyre për shëtitje jashtë hapësirave të kësaj qendre.

Në lidhje me gjendjet e konstatuara në Qendrën pranuese për shtetasit e huaj gjatë 
vitit 2017, u përpilua edhe Raporti i posaçëm i cili iu dorëzua organeve kompetente (linku 
drejtë Raportit të posaçëm për Qendrën pranuese për shtetasit e huaj – Gazi Babë:

http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2017/Poseben%20izvestaj-Gazi%20
Baba-26.12.2017.pdf)

QENDRA PRANUESE E SHTETASVE 
TË HUAJ – GAZI BABË5.4
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5.4.1. Rekomandime dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna 

Raporti i posaçëm me rekomandimet e propozuara në lidhje me gjendjet e konstatu-
ara në Qendrën për pranim të shtetasve të huaj – Gazi Babë ishte dorëzuar deri te organet 
kompetente - deri te Ministria për punë të brendshme dhe deri te Qendra për pranimin e 
shtetasve të huaj – Gazi Babë.

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te Qendra për pranim të shtetasve të huaj

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Të mos realizohet pranimi dhe ndalimi i personave 
në suaza të kësaj Qendre, në bazë të Aktvendimeve të 
miratuara nga Ministria për punë të brendshme me 
qëllim të përcaktimit të identitetit, për faktin se edhe në 
vetë Rregulloren për rendin e shtëpisë të Qendrës për 
pranimin e shtetasve të huaj është theksuar se akomodi-
mi i shtetasve të huaj, identiteti i të cilëve nuk mund të 
përcaktohet, realizohet në bazë të aktvendimit gjyqësorë.

Nga Qendra për pranim 
të shtetasve të huaj deri në 
çastin e përpilimit të Ra-
portit vjetor nuk u pranua 
kurrfarë përgjigje në lidhje 
me rekomandimet e dhëna 
në Raportin e posaçëm nga 
vizita e realizuar në Qendrën 
për pranim të shtetasve të 
huaj – edhe përskaj Urgjencës 
së dorëzuara nga ana e ekipit 
të Mekanizmit kombëtarë 
parandalues.

Çdo akomodim i personave në këtë Qendër, qoftë edhe 
për shkak të ndalimit afatshkurtër, duhet të regjistrohet 
dhe evidentohet në evidencën përkatëse që drejtohet në 
këtë Qendër.
Në kërkesë të ekipit të Mekanizmit kombëtarë paran-
dalues, personat zyrtarë në çdo kohë të ofrojnë infor-
macione të sakta për gjendjen numerike të personave të 
ndaluar në këtë Qendër.
Personave të ndaluar në këtë Qendër, tu mundësohet 
qasje e pa penguar deri te procedura e pranimit të së 
drejtës së azilit, në çastin kur do të kërkojnë këtë gjë.
Personave të ndaluar tu sigurohet pa pengesa shfrytë-
zimi i të drejtës për shetitje, në mënyrën sikur që është 
paraparë në Rregulloren për rendin e shtëpisë së Qen-
drës pranuese.
Personave të ndaluar tu sigurohet përkrahja psiko – 
fizike përmes kontakteve të vazhdueshme me punëtorin 
social i cili do të mbajë evidencën përkatëse për këtë gjë.

Tabela nr.45
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme

Rekomandimet Përgjigjet në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Menjëherë të ndërpritet praktika e Minis-
trisë për punë të brendshme që të miratoj 
aktvendimet për ndalimin e personave në 
Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj 
me qëllim të përcaktimit të identitetit, për 
faktin se organi i vetëm kompetent i cili 
mund të urdhërojë ndalimin e shtetasve të 
huaj është gjykata kompetente. 

Përgjigje – Aktvendimet për ndalime 
të cilat i miraton Ministria për punë të 
brendshme janë në bazë të dispozitave të 
përfshira në Ligjin për shtetasit e huaj.
(Përgjigja e dhënë nga Ministria për punë 
të brendshme paraqet mos pranimin e 
rekomandimit të dhënë nga ana e Avokatit 
të popullit – Mekanizmi kombëtarë 
parandalues).

Të ndërmerren masa dhe aktivitete konk-
rete lidhur me hulumtimin e ligjshmërisë 
së funksionimit të Qendrës, përmes 
kontrollimeve të brendshme që kanë për 
qëllim, mes tjerave që të kontrollojnë 
se vallë në mënyrë përkatëse realizohet 
evidentimi në kohë i të gjithë personave 
që ndalohen në suaza të Qendrës.

Do të ndërmerren masa dhe aktivitete 
konkrete për hulumtimin e ligjshmërisë 
së funksionimit të Qendrës për shtetasit e 
huaj, përmes implementimit të kontrolli-
meve të brendshme dhe do të ndërmerren 
aktivitete kontrolluese mbikëqyrëse.

Të ndërmerren masa konkrete dhe ak-
tivitetet për dislokim sa më të shpejtë të 
Qendrës në një objekt tjetër më përkatës.

Në rrjedhë janë aktivitetet lidhur me 
ndërtimin e objektit të ri për Qendrën për 
pranimin e shtetasve të huaj.

Tabela nr.46
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Aneksi 1:  Mendime në lidhje me Procedurën standarde operative të 
reviduar për veprim me personat të cilëve u është e kufizuar e 
drejta e lëvizjes së lirë

Deri te: 
Ministria për punë të brendshme e Republikës së Maqedonisë
- Njësia për planifikime strategjike, për standarde 
   dhe kontrollime të cilësisë në BSP–

Lënda: Mendimi në lidhje me Procedurën e reviduar standarde operative 
për veprimin me personat të cilëve u është kufizuar e drejta e 
lëvizjes së lirë

Të nderuar, 
Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues (AP- MKP) e përshëndet aktiv-

itetin lidhur me revidimin e Procedurave standarde operative për veprim me personat të 
cilëve u është kufizuar e drejta e lëvizjes së lirë (nr. 38-909/2 të datës 09.06.2014) dhe për 
këtë qëllim u realizua edhe angazhimi i konsultuesit ndërkombëtarë nga lëmi i të drejtës 
ndërkombëtare – d-r. Julija Kozma, e cila përpiloi Pasqyrën e Procedurave standarde op-
erative me rekomandimet konkrete.

Në mbledhjen e përcaktuar për shqyrtimin e Pasqyrës së përpiluar nga konsultuesi 
ndërkombëtarë, përfaqësues të ekipit të Mekanizmit kombëtarë parandalues patën rastin 
që të njoftohen me të njëjtën, si dhe të japin propozimet dhe mendimet e tyre në lidhje 
me Procedurat standarde operative.

Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues pas kontrollimit të realizuar në 
versionin e dorëzuar të reviduar të Procedurave standarde operative  e vlerëson faktin se 
pjesa më e madhe e rekomandimeve të adresuara dhe të përfshira në Pasqyrën e lartpër-
mendur gjatë mbledhjes,  janë pranuar dhe përfshirë edhe në tekstin e dorëzuar.

Avokati i popullit, gjithashtu e ndanë qëndrimin se Procedurat standarde operative 
paraqesin një dokument mirë të përpiluar dhe konciz, për nga më shumë aspekte i volit-
shëm dhe përkatës për zbatim të drejtpërdrejtë, dhe në të njëjtën kohë shpreh kënaqësinë 
në lidhje me mendimin e kërkuar në këtë fazë të revidimit dhe harmonizimit të tij.

Si dokument, për të cilin ne vlerësojnë se ka një vlerë të veçantë praktike gjatë reali-
zimit të hapave të ndryshme procedurale nga ana e nëpunësve të policisë, dhe me qëllim 



RAPORTI VJETOR 2017

200

që të potencohen disa garanci të caktuara të cilat do ti minimalizonin rreziqet nga aktet 
e mundshme të veprimeve nënçmuese, degraduese ose veprimeve tjera jo humane ndaj 
personave të arrestuar, personave të privuar nga liria ose ndaj personave të ndaluar, në 
vazhdim do të prezantohen një pjesë e rekomandimeve për të cilat mendojnë se duhet të 
merren parasysh gjatë harmonizimit të versionit final të tekstit.

Rekomandime:
Në pikën 2.3.2 Privimi nga liria, fjalia e parë e paragrafit/pasusit të dytë: “Personi 

i privuar nga liria menjëherë duhet të njoftohet me shkaqet e privimit nga liria dhe të 
këshillohet për të drejtat e tij, menjëherë ose kur do të krijohen kushtet për këtë gjë.” 
të plotësohet me fjalët: “në gjuhën të cilën e kupton ai”, ashtu siç parashikohet edhe në 
nenin 69 të Ligjit për procedurën penale, në të cilën gjë në fakt udhëzon edhe neni 158 
paragrafi 4 i ligjit të njëjtë.

Në pikën 2.5 Përdorimi i mjeteve të detyrimit gjatë zbatimit të autorizimeve 
policore me të cilat kufizohet e drejta e lirisë së lëvizjes në pajtim me Ligjin për 
policinë do të duhet аtë theksohet edhe paragrafi 4 i nenit 80 të Ligjit për po-
licinë, i cili qartë udhëzon se „Ndalohet zbatimi i mjeteve të detyrimit për qëllime 
të marrjes me dhunë të pranimit ose të deklaratës“.

Gjithashtu, Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues konsideron se 
duhet të shlyhet pjesa e kësaj pike (2.5.) e cila rekomandon: “gjatë çdo ar-
restimi/privimi nga liria të personit/personave nga vendi i arrestimit/privimit 
nga liria deri te Stacioni i policisë, personi të lidhet me mjetet e përcaktuara 
për lidhje (pranga)”. Rekomandimi i tillë është jo përkatës dhe në asnjë rast nuk guxon 
të bëhet pjesë e Procedurave standarde operative meqenëse vlerësimi për përdorimin e 
mjeteve të detyrimit, duke i përfshirë edhe mjetet për lidhje (prangat), duhet të vlerësohet 
për çdo rast në veçanti, në varësi prej rrethanave të dhëna dhe në pajtim me dispozitat 
pozitive – juridike të cilat parashikojnë se në cilat kushte mund të përdoren këto mjete. 
Kjo, edhe më tepër për shkak të faktit se edhe Rregullorja për mënyrën e realizimit të 
punëve policore parashikon se një kategori e caktuar e personave (më të rinj se 16 vite, 
gra të cilat dukshëm janë shtatzëne, personat e pafuqishëm dhe personat me invaliditet 
të rëndë) sipas rregullit nuk prangosen, me përjashtim të situatave të caktuara dhe të 
skajshme.

Në pikën 3. Arrestimi me urdhër të dhënë nga gjykata, të shtohet edhe dis-
pozita e nenit 46-a e Ligjit për policinë, e cila parashikon se arrestimi në bazë 
të fletë arrestit të shpallur ose në bazë të urdhrit të dhënë nga gjykata kom-
petente “nuk do të realizohet në rastet kur duhet të arrestohet personi për të 
cilin me arsye supozohet se arrestimi i tij në masë të konsiderueshme do ta 
cenojë shëndetin e tij, si dhe personi i cili kryen punë të cilat nuk guxon që të 
ndërpriten deri sa nuk sigurohet zëvendësimi përkatës i tij”.

Gjithashtu, në Procedurat standarde operative, pa dallim se vallë kjo do të theksohet 
në pikën 3 ose më tej në tekstin vijues, do të duhet të theksohet edhe dispozita e 
nenit 21 e Rregullores për mënyrën e realizimit të punëve policore që parashi-
kon:
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„Në rastet kur gjatë arrestimit të personit do të konstatohet se në vendbanimin e tij 
ose në vend qëndrimin e tij gjenden invalidë dhe fëmijë të moshës së mitur për të cilët 
ai është përkujdesur, dhe pas arrestimit të tij nuk do të ngelet ndonjë person tjetër për 
përkujdesjen e tyre të mëtutjeshme, nëpunësi i policisë do ti ndërmarrë masat e domos-
doshme për sigurimin e prezencës së një personi kompetent dhe për këtë menjëherë do 
ta njoftojë organin për punë sociale.

Nëse gjatë arrestimit të personit do të konstatohet se i njëjti posedon bagëti ose 
shpezë shtëpiake për të cilat ai është kujdesur, dhe se pas arrestimit të tij nuk ka ndonjë 
person që do të kujdeset më tutje për të njëjtat, nëpunësi i policisë do ti ndërmerr masat 
e domosdoshme për sigurimin e pronës dhe për këtë menjëherë do ta njoftojë organin 
kompetent shtetërorë.“

Respektimi i kësaj dispozite ka një rëndësi tejet të madhe, në drejtim të 
minimizimit të presionit psikik mbi personin e arrestuar, gjë që në të kundërtën 
do të mund të ndikonte negativisht me qëllim të detyrimit që me dhunë të jepet 
pranimi ose ndonjë deklaratë tjetër.

Në pikën 3.1 Veprimi i nëpunësve të policisë gjatë arrestimit të personit me 
urdhër të afatizuar, në VËREJTJE do të mund të shtohen edhe rekomandimet e kon-
sultuesit të angazhuar ndërkombëtarë se nëpunësit e policisë, në rastet kur veprojnë me 
urdhër të dhënë nga gjykata, çdo herë duhet të bëjnë përpjekje që personin ta dërgojnë 
drejtpërdrejtë në gjykatë (ose në ndonjë burg të caktuar, ose në ndonjë institucion të 
paraburgimit, para gjykimit, të theksuar në urdhëresë), dhe në rastet kur një gjë e tillë nuk 
mund të realizohet pa rrezikuar pengesën e urdhëresës, ndalimi në stacionet e policisë të 
realizohet në një afat sa më të shkurtër kohorë. Ndalimet e tilla policore, pa marrë para-
sysh se sa të shkurtra mund të jenë ato, asnjëherë nuk duhet të realizohen me vullnet të 
lirë. Me fjalë të tjera, nëse personi në mënyrë të sigurt mund të sillet në gjykatë gjatë orarit 
të punës, nuk ka arsyetime që i njëjti të arrestohet gjatë natës ose në orët e hershme të 
mëngjesit, dhe pas kësaj ai të detyrohet që të ndalohet në polici deri në kohën e hapjes së 
gjykatës, edhe në rastet kur kemi të bëjmë vetëm me disa orë.

Në pikën 5 Procedurat të cilat zbatohen për evidentimin e personave të nda-
luar dhe trajtimi i mëtutjeshëm i personave në stacionin e policisë, nevojitet që 
diku në tekstin të shtohet edhe dispozita e nenit 104 e Ligjit për kundërvajtjet  
që ka të bëjë me: “Njoftimin për ndalimin për shkak të arrestimit” ku parashikohet se:

„Ministria për punë të brendshme, në kërkesë të personit të ndaluar është e detyruar 
që për ndalimin ta njoftojë familjen e tij. Në kërkesë të personit të ndaluar për ndalimin 
do të njoftohet edhe punëdhënësi i tij, përkatësisht përfaqësia diplomatike e shtetit të 
huaj, nëse nevojitet që diçka të ndërmerret për mbrojtjen ose përkujdesjen e fëmijëve 
dhe anëtarëve të tjerë të familjes, për të cilët kujdeset personi i ndaluar, si dhe qendra 
kompetente për punë sociale.

Për personin e ndaluar i cili i përket personelit ushtarak, sipas detyrës zyrtare do të 
njoftohet njësia ushtarake, përkatësisht komanda të cilës i përket personi ushtarak.“

Në nën pikën 5.2.4 në pjesën e bastisjes kontrolluese të personave, do të mund 
të theksohet fakti se bastisjen e cila përfshin zhveshjen e pjesëve të rrobave, çdo herë e 
realizon personi i gjinisë së njëjtë, kurse bastisja kontrolluese e pjesëve intime të trupit ose 
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e hapjeve trupore çdo herë realizohet nga personi mjekësorë.
Në nënpikën 5.2.5 në fund duhet të shtohet rekomandimi i dhënë edhe nga konsul-

tuesi ndërkombëtarë seа „Nëse hapësira e cila shfrytëzohet për ndalime nuk është 
e pajisur me sistemin për komunikim ose me sistemin ndriçues për sinjalizime, 
nëpunësi i policisë duhet që vazhdimisht të mbetet në afërsi që ti dëgjojë thir-
rjet e mundshme“. Veprimet e tilla kanë një rëndësi tejet të madhe meqenëse kontrol-
limet në intervale të rregullta prej 30 minutave gjatë ditës, përkatësisht në çdo orë gjatë 
natës, mund të jenë të vonuara dhe të rezultojnë me pasoja eventuale fatale në situatat 
kur kemi të bëjmë me ndonjë situatë urgjente.

Në nënpikën 5.2.6 në pjesën ku parashikohet “Nëse shfaqet nevoja personave të 
ndaluar u mundësohet ndihma mjekësore në mënyrën që: “ (në faqen 26 dhe 27), nuk 
ka arsye përse me tire të veçantë të mos shtohet edhe rekomandimi: „- Në rastin nëse 
personi i ndaluar kërkon mjekun sipas zgjedhjes së tij personale, një gjë e tillë 
mund të lejohet nëse nuk paraqet pengesë për rendin dhe paqen ose për sig-
urinë. Konsultimet e tilla realizohen me shpenzimet pronësore të personit të 
ndaluar.“

Në pikën 5.4 Rregulla dhe praktika që kanë të bëjë me dispozitat e nevojave 
themelore siç janë ushqimi dhe uji për personat e ndaluar, pjesa e parë, që ka 
të bëjë me të drejtën e personit të privuar nga liria që të shfrytëzojë tualetin, duhet të 
plotësohet për nga aspekti i theksimit të respektimit të së drejtës së dinjitetit dhe 
privatësisë. Përkatësisht, mendimi ynë (të cilin e theksuam edhe për nga aspekti i tekstit 
të parë të dorëzuar në lidhje me këto Procedura standarde operative në vitin 2014) është 
se e drejta e privatësisë nuk lejon praninë e nëpunësve të policisë derisa personi i ndaluar 
gjendet në tualet, duke pasur parasysh privatësinë dhe nevojën për mbrojtjen e dinjitetit 
njerëzorë, me përjashtim të rasteve kur janë bërë vlerësimet e mëparshme për ekzistimin 
e rrezikut dhe kur ekziston nevoja për mbrojtjen e sigurisë personale, si të personit të 
ndaluar ashtu edhe të sigurisë së nëpunësve të policisë.

Në pjesën që ka të bëjë me ushqimin, konsiderojmë se në tërësi duhet të pranohen 
rekomandimet e dhëna nga konsultuesi i angazhuar dhe se në këtë drejtim duhet të 
shtohet edhe: „Personit të ndaluar do t’i ofrohet ushqimi, duke përfshirë edhe 
një porcion të ngrohtë të ushqimit në ditë, në periudha të caktuara kohore.“ 
Gjithashtu konsiderojmë se financimi i ushqimit parimisht duhet të sigurohet nga buxheti 
i Ministrisë për punë të brendshme (ose nga mjetet zyrtare të stacionit të policisë), dhe 
vetëm nëse personi i ndaluar shpreh dëshira të posaçme të cilat e tejkalojnë atë që i është 
ofruar dhe nëse shpreh gatishmëri që të paguaj për këtë, ose nëse familja e tij dëshiron 
që t’i sjell ushqimin, një gjë e tillë të jetë opsion alternativ dhe plotësues. Përskaj mbajtjes 
së llogarisë për nevojat fetare, është e domosdoshme që të theksohet se ushqimi duhet 
të jetë në pajtim edhe me nevojat e posaçme të personit të ndaluar (për shembull bëhet 
fjalë për ndonjë person i cili lëngon nga diabeti ose sëmundje të ngjashme.).

Në pikën  5.5 Rregulla dhe praktika në lidhje me trajtimin e fëmijëve, në faqe 
35, para fjalisë „Fëmija nuk guxon që të ndalohet në një hapësirë të njëjtë me personin e 
moshës së rritur“, të theksohet se ndalimi i fëmijëve të realizohet në hapësirat që 
janë përkatëse për ndalimin e fëmijës konform moshës së tij, hapësira këto që 
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dallohen nga hapësirat e dedikuara për ndalim të personave të moshës së rritur 
(në pajtim me paragrafin 13 të nenit 116 të Ligjit për drejtësi për fëmijët).

Gjithashtu, në faqe 35, pas fjalisë „Gjatë kohës së bisedimit, nëpunësi i policisë duhet 
ta njoftojë fëmijën dhe prindërit e tij, përkatësisht kujdestarin e tij për të drejtat të cilat 
i ka fëmija në procedurën policore.“ Duhet të shtohet edhe se “Bisedimet me fëmi-
jën zhvillohet në hapësira të posaçme përkatëse për të realizuar bisedimet me 
fëmijët e moshës së tij dhe këto bisedime mund të zgjasin, nëse fëmija pranon 
bisedimin, më gjatë deri më katër orë. Sipas nevojës bisedimet, në pajtimin e 
dhënë nga fëmija, mund të vazhdojnë ndonjë ditë tjetër, përkatësisht gjatë 
ditëve tjera.“ (në pajtim me paragrafin 5 të nenit 116 të Ligjit për drejtësi për fëmijët).

Në pikën 5.8 Rregullat dhe praktika në lidhje me ndalimin e shtetasve të 
huaj nevojitet që të shtohen në dispozitat ligjore të cilat kanë të bëjnë me procedurën 
e ndalimit të shtetasve të huaj, identiteti i të cilëve nuk mund të përcaktohet. Në këtë 
kuptim, nevojitet që të theksohet neni 132 i Ligjit për shtetasit e huaj që parashikon se:

„Nëse shtetasi i huaj refuzon ose nuk është në gjendje që ta dëshmojë identitetin e 
tij, personat e autorizuar të Ministrisë për punë të brendshme me qëllim të përcaktimit të 
identitetit të tij mund ta ndalojnë shtetasin e huaj, por jo më gjatë se 12 orë.

Nëse brenda afatit të përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, nuk mund të përcak-
tohet identiteti i shtetasit të huaj, autoritetet zyrtare të Ministrisë për punë të brendshme 
parashtrojnë kërkesën për ngritjen e procedurës kundërvajtëse deri te gjykata kompe-
tente.

Në bazë të Aktvendimit të gjykatës me të cilin shtetasit të huaj i përcaktohet masa 
“ndalimi i shtetasit të huaj në Qendrën pranuese”, nëpunësit e autorizuar zyrtarë të Minis-
trisë për punë të brendshme e ndalojnë shtetasin e huaj në Qendrën pranuese.”

Në këtë drejtim janë edhe dispozitat e Ligjit për kundërvajtjet (neni 101). 
Avokati i popullit ndalesën e shtetasve të huaj me qëllim të përcaktimit të identitetit 

të tyre, në veçanti e thekson faktin që edhe përskaj dispozitave të qarta të cilat parashi-
kojnë se vetëm gjykata është kompetente që t’i përcaktoj masën e ndalesës shtetasit të 
huaj në Qendrën pranuese, akoma në praktikë ballafaqohet me Aktvendimet e miratuara 
nga MPB-ja me të cilat shtetasit e huaj akomodohen në Qendrën pranuese për shtetasit e 
huaj në Gazi Babë, me qëllim të përcaktimit të identitetit, gjë që është e papranueshme.

      AVOKATI I POPULLIT
             Ixhet Memeti
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Aneksi 2:  Pasqyra e aktiviteteve të Mekanizmit kombëtarë parandalues gjatë 
vitit 2017 

- vizita parandaluese 

 - vizita në suaza të projektit 

 - aktivitete vendore dhe ndërkombëtare 

 

Data Vendi Aktiviteti Pjesëmarrësit Organizatori 

13.02.2017 Tabanoc Vizita e qendrës së përkohshme 
transitore “Tabanoc” 

MKP MKP 

07.03.2017 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e 
kërkuesve të azilit - Vizbeg 

MKP MKP 

07.03.2017 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e 
shtetasve të huaj – Gazi Babë 

MKP MKP 

09.03.2017 Gjevgjeli Vizita e rregullt e qendrës së 
përkohshme transitore “Vinojug” 

MKP MKP 

10.03.2017 Tabanoc Vizita e rregullt e qendrës së 
përkohshme transitore “Tabanoc” 

MKP MKP 

14.03.2017 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e 
kërkuesve të azilit - Vizbeg 

MKP MKP 

14.03.2017  Tabanoc Vizita e rregullt e qendrës së 
përkohshme transitore “Tabanoc” 

MKP MKP 

20.05.2016  Tabanoc Vizita e rregullt e qendrës së 
përkohshme transitore “Tabanoc” 

MKP MKP 

21.03.2017 Shkup Vizita e rregullt e SP “Aerodrom” MKP MKP 
23.03.2017 Shkup Vizita e rregullt e SP “Draçevë” MKP MKP 
29.03.2017 Kumanovë Vizita e rregullt e SP “Kumanovë” MKP MKP 
04.04.2017 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e 

shtetasve të huaj – Gazi Babë 
MKP MKP 

05.04.2017 Fsh. Llojan 
dhe fsh. 
Vaksincë 

Vizita e brezit kufitarë – Llojan dhe 
Vaksincë 

MKP MKP 

11.04.2017 Makendonsk
i Brod 

Vizita e rregullt e SP “Makedonski Brod” MKP MKP 

25.04.2017 Shkup Vizita e INP Burgu “Shkup” MKP MKP 
05.05.2017 Sopot Vizita e rregullt e SP për MK “Sopot” MKP, Legis, Shoqata 

maqedonase e juristëve të 
rinj 

MKP 

05.05.2017 Tabanoc Vizita e QPT “Tabanoc” MKP MKP 
17.05.2017 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e 

kërkuesve të azilit - Vizbeg (Refugjatët 
nga Kosova) 

MKP MKP 

23.05.2017 Kumanovë Vizita pasuese e INP Burgu 
“Kumanovë” 

MKP, Shoqata e psikiatërve 
të RM-së, Oda e 
psikologëve 

MKP 

25.05.2017 Beograd, 
Serbi 

Punëtori në temën: “Veprimi me 
personat me pengesa në suaza të 
institucioneve” 

MKP, Institucione rajonale 
të ombudsmanëve 

Ombudsmani i 
Serbisë 

31.05.2017 Shkup Punëtori në temën: “Gjendjet me 
refugjatët e hasur në RM nga periudha 
e Krizës së Kosovës” 

MKP, Ministritë, pushteti 
gjyqësorë, sektori 
joqeveritar dhe organizatat 
ndërkombëtare. 

AP-MKP dhe 
UNHCR 

16.06.2017 Strumicë Punëtori në temën: “Rolet e komunave 
në procesin e integrimit të refugjatëve 
në Republikën e Maqedonisë” 

MKP, komunat në RM, 
organizatat joqeveritare 
dhe MPPS 

Shoqata 
maqedonase e 
juristëve të rinj 

22.06.2017 Tabanoc Vizita e QPT Tabanoc MKP MKP 
05.07.2017 Podgoricë, 

Mali i Zi 
Konferenca në temën: “Mbrojtja 
shëndetësore në burgjet dhe në 
institucionet psikiatrike” 

MKP, përfaqësuesit rajonal 
të MKP 

Ombudsmani i 
Malit të Zi dhe i 
Këshillit të 
Evropës 

11.07.2017 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e 
shtetasve të huaj – Gazi Babë 

MKP MKP 

11.07.2017 Shkup Qendra për pranimin e kërkuesve të 
azilit – Vizbeg 

MKP MKP 

18.07.2017 Табановце Vizita e QPT “Tabanoc” MKP MKP 
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19.07.2017 Manastir Vizita e rregullt e SP “Manastir” MKP, Shoqata 
maqedonase e juristëve të 
rinj 

MKP 

19.07.2017 Manastir Vizita e rregullt e Shtëpisë për 
përkujdesjen e personave të moshuar 
„Sju Rajder” 

MKP në bashkëpunim me 
disa shoqata 

MKP 

26.07.2017 Gjevgjeli Vizita e QPT “Vinojug” MKP MKP 
26.07.2017 Vallandovë Vizita e rregullt e SP “Vallandovë” MKP MKP 
27.07.2017 Shën Nikollë Vizita e rregullt e SP “Shën Nikollë” MKP MKP 
28.07.2017 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e 

kërkuesve të azilit - Vizbeg 
MKP MKP 

14.08.2017 Bristoll, 
Britani e 
Madhe 

Trajnimi – shkolla verore në temën 
“Zbatimi i rregullave Mandella gjatë 
monitorimit të institucioneve 
ndëshkuese – përmirësuese” 

MKP, përfaqësues të MKP 
nga më shumë shtete 

Qendra 
ndërkombëtare 
për reformat 
penale 

25.08.2017 Tabanoc Vizita e QPT “Tabanoc” MKP MKP 
13.09.2017 Ohër Konferenca në temën: “Roli i komunave 

në procesin e integrimit të refugjatëve 
në Republikën e Maqedonisë” 

MKP, komunat e RM-së, 
organizatat joqeveritare 
dhe MPPS 

Shoqata 
maqedonase e 
juristëve të rinj 

14.09.2017 Veles Vizita e rregullt në SP “Veles” MKP, Shoqata për të 
drejtën penale dhe për 
kriminologji 

MKP 

22.09.2017 Vinicë Vizita e rregullt në SP “Vinicë” MKP MKP 
26.09.2017 Tabanoc Vizita e QPT “Tabanoc” MKP MKP 
28.09.2017 Gjevgjeli Vizita e QPT “Vinojug” MKP MKP 
29.09.2017 Kërçovë Vizita e rregullt në SP “Kërçovë” MKP, Shoqata 

maqedonase e juristëve të 
rinj MKP 

MKP 

29.09.2017 Ohër Vizita pasuese në SP “Ohër” MKP MKP 
17.10.2017 Bruksel, 

Belgjikë 
Prezantimi i hulumtimit për të drejtën e 
migrantëve për qasje deri te 
informacionet 

MKP, përfaqësues të MKP 
nga më shumë shtete 
evropiane , instituti për të 
drejtat e njeriut 

ENNHRI dhe 
Komisari për të 
drejtat e njeriut 
pranë Këshillit të 
Evropës 

18.10.2017  Kazablankë, 
Marok 

Konferenca në temën: “Deontologjia e 
forcave të sigurisë dhe të drejtat e 
migrantëve gjatë lëvizjeve të tyre 
migruese”  

MKP, përfaqësues të 
ombudsmanëve nga e 
mbarë bota dhe 
përfaqësuesit e më shumë 
organizatave joqeveritare 
dhe ndërkombëtare 

Asociata e 
ombudsmanëve 
të Mediteranit 

18.10.2017 Gjevgjeli Vizita e QPT “Vinojug” MKP MKP 
27.10.2017 Sarajevë, 

Bosnje dhe 
Hercegovinë 

Konferenca në temën: “Të drejtat 
ekonomike dhe sociale të personave të 
zhvendosur me dhunë nga konflikti i 
armatosur në Ish Jugosllavinë” 

MKP, përfaqësues të 
institucioneve të 
ombudsmanëve, organet 
shtetërore, organizatat 
ndërkombëtare 
 

Këshilli i 
Evropës 

28.10.2017 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin   
e shtetasve të huaj – Gazi Babë 

MKP MKP 

31.10.2017 Bejrut, Liban Punëtori  në temën: “Monitorimi i 
paraburgimit imigrues” 

MKP, organizatat 
joqeveritare, shoqatat 
ndërkombëtare 

UNHCR dhe 
Këshilli i 
Evropës 

01.11.2017 Tabanoc Vizita e QPT “Tabanoc” MKP MKP 
02.11.2017 Gjevgjeli Vizita e QPT “Vinojug” MKP MKP 
20.11.2017 Shkup Konferenca në temën: “Integrimi i 

refugjatëve nga Kosova, zgjidhjet 
afatgjate dhe kthimi vullnetarë” 

AP, MKP, përfaqësues të 
AP nga rajoni, organet 
shtetërore, pushteti 
gjyqësorë dhe organizatat 
ndërkombëtare joqeveritare 

AP-MKP dhe 
UNHCR 

21.11.2017 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e 
shtetasve të huaj – Gazi Babë 

MKP MKP 

22.11.2017 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e 
shtetasve të huaj – Gazi Babë 

MKP MKP 

23.11.2017 Strumicë Vizita e Rregullt në INP Burgu 
“Strumicë” 

MKP në bashkëpunim me 
më shumë shoqata 

MKP 

24.11.2017 Strumicë Vizita e Rregullt në SP “Strumicë” MKP, Shoqata 
maqedonase e juristëve të 
rinj 

MKP 

28.11.2017 Брисел, 
Белгија 

Punëtori në temë: “Alternativat e 
paraburgimit në kontekst të krizës së 
refugjatëve” 

MKP, organizatat 
joqeveritare dhe 
përfaqësuesit e UNHCR-së 

UNHCR dhe 
Bashkimi 
Evropian 
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01.12.2017 Ohër Punëtori në temën: “Procedurat 
standarde operative për veprim me 
viktimat e tregtisë me njerëz” 

MKP, MPPS, MILLA, 
ekspertët 

Shoqata 
maqedonase e 
juristëve të rinj 

12.12.2017 Beograd, 
Serbi 

Konferenca në temën: “Metodologjia 
për realizimin e vizitave në vendet e 
dedikuara për privim nga liria” 

MKP, Institucionet rajonale 
të ombudsmanëve dhe 
organizatat ndërkombëtare 

Ombudsmani i 
Serbisë dhe i 
Këshillit të 
Evropës 

13.12.2017 Shkup Punëtori në temën: “Strategjia për 
integrim të refugjatëve dhe shtetasve të 
huaj 2017-2027“ 

MKP, organet shtetërore, 
organizatat joqeveritare 
dhe organizatat 
ndërkombëtare 

MPPS dhe 
UNHCR 

14.12.2017 Pragë, Çeki Forumi evropian i MKP MKP, përfaqësues të MKP 
nga më shumë shtete 
evropiane 

Ombudsmani i 
Çekisë 

18.12.2017 Madrid, 
Spanjë 

Vizita studimore e grupit të punës së 
AOM 

MKP, pjesëmarrës në 
grupin e punës AOM, 
përfaqësues të 
organizatave joqeveritare, 
organizatat ndërkombëtare 

Ombudsmani i 
Spanjës 

21.12.2017 Negorcë Vizita e Rregullt e IPSH Spitali i 
psikiatrisë - Negorcë 

MKP në bashkëpunim me 
më shumë shoqata 

MKP 

22.12.2017 Gjevgjeli Vizita e QPT Vinojug MKP MKP 
26.12.2017 Tabanoc Vizita e QPT Tabanoc MKP MKP 
26.12.2017 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e 

shtetasve të huaj – Gazi Babë 
MKP MKP 
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Aneksi 3: Bashkëpunëtorët e Mekanizmit kombëtarë parandalues

1. Avokati Zoran Gavrilloski 
2. Prof. d-r. Tërpe Stojanovski – Shoqata për të drejtën penale dhe për kriminologji 
3. Ass. d-r. Goran Pavllovski – Shoqata e mjekësisë ligjore pranë Shoqatës maqedonase 

të mjekëve të Republikës së Maqedonisë
4. Ass. d-r. Vlladimir Ilievski – Shoqata e punëtorëve social të qytetit të Shkupit
5. D-r. Vlladimir Ortakov – Shoqata e psikiatërve të Republikës së Maqedonisë
6. Prof. d-r. Dimitar Bonevski – Shoqata e psikiatërve të Republikës së Maqedonisë
7. Snezhana Gjorgievska - Shoqata e psikiatërve të Republikës së Maqedonisë
8. D-r. Andromahi Naumovska – Oda e psikologëve të Republikës së Maqedonisë
9. Margarita Nikollovska - Oda e psikologëve të Republikës së Maqedonisë
10. Marija Kalinikova – Shoqata e infermiereve, teknikëve dhe të akusherëve
11. Vineta Dimoska - Shoqata e infermiereve, teknikëve dhe të akusherëve
12. Jasmina Gollubovska – Shoqata civile “Legis”
13. Zoran Drangovski – Shoqata maqedonase e juristëve të rinj
14. Martina Martinova – Shoqata maqedonase e juristëve të rinj
15. Naziv Avdi – Shoqata maqedonase e juristëve të rinj
16. Mitko Kiprovski – Shoqata maqedonase e juristëve të rinj
17. Arben Gudaçi - Shoqata maqedonase e juristëve të rinj
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