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Të nderuar, 

Para jush është Raporti i nëntë Vjetor i Avokatit të Popul-
lit - Mekanizmi Parandalues Nacional, i cili i vërteton përpjekjet 
e vazhdueshme për luftë gjithëpërfshirëse kundër torturës dhe 
zero tolerancës, në rast të ekzistimit të saj.

Raporti e përmban pasqyrën e gjendjeve në vendet e priv-
imit dhe kufi zimit të lëvizjes së lirë, si dhe analizën e veprimeve 
të ndërmarra për parandalimin e torturës dhe trajtimeve të tjera 
brutale, jonjerëzore, poshtëruese ose ndëshkuese në këto vende.

Gjendjet dhe rekomandimet e konstatuara, drejtuar au-
toriteteve kompetente për  tejkalimin e mangësive të identifi -
kuara, janë rezultat i gjithsej 22 vizitave parandaluese, të cilat ekipi i Mekanizmit Parandalues 
Nacional i ka kryer gjatë vitit 2019. Praktika e vendosur për angazhimin e ekspertëve nga 
profi le dhe institucione të ndryshme gjatë kohës së këtyre vizitave kontribuoi për sigurimin 
e qasjes multidisiplinare në punën e Mekanizmit Parandalues Nacional dhe forcimin e më-
tutjeshëm të kapaciteteve.

                                                                             AVOKAT I POPULLIT 
                                                                                  Ixhet Memeti                                                                                  Ixhet Memeti
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AUTORIZIME DHE AKTIVITETE 
TË MEKANIZMIT PARANDA-
LUES NACIONAL 

Mandati dhe kompetencat e Mekanizmit Paran-
dalues Nacional 

Mekanizmi Parandalues Nacional buron nga mandati dhe kompetencat e 
tij, si dhe nga Protokolli Fakultativ ndaj Konventës Kundër Torturës dhe Llo-
jeve të tjera të Trajtimit Brutal, Jonjerëzor, Përçmues ose Ndëshkues, si dhe 
nga Ligji për Avokatin e Popullit.

Në përputhje me Protokollin Fakultativ ndaj Konventës Kundër Torturës 
dhe Trajtimit Brutal, Jonjerëzor, Përçmues ose Ndëshkues (OPKAT), Mekaniz-
mi Parandalues Nacional ka kompetencë:

1. ta shqyrtoj rregullisht trajtimin ndaj personave të privuar nga liria në 
vendet e privimit nga liria siç është përcaktuar në nenin 4, me qël-
lim të përforcimit, nëse është e nevojshme, të mbrojtjes së tyre nga 
tortura dhe nga llojet e tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, përçmues 
ose ndëshkues; 

2. tu jep rekomandime autoriteteve përkatëse, me qëllim të përmirësim-
it të trajtimit dhe kushteve të personave të privuar nga liria, si dhe 
parandalimit të torturës dhe llojeve tjera të trajtimit brutal, jonjerë-
zor, përçmues ose ndëshkues, duke i marrë parasysh normat rel-
evante të Kombeve të Bashkuara; 

3. të paraqes propozime dhe pikëpamje në lidhje me draft-legjislacion-

1
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in ekzistues. 
Në mënyrë që Mekanizmi Parandalues Nacional t’i zbatoj në praktikë 

kompetencat e tij, OPKAT, në nenin 20 të MPN i jep autorizime për: 
1. пqasje deri te të gjitha informacionet të cilat kanë të bëjnë me num-

rin e personave të privuar nga liria siç është përcaktuar në nenin 4, 
si dhe deri te numri i lokacioneve të tyre; 

2. qasje deri te të gjitha informacionet të cilat kanë të bëjnë me tra-
jtimin e këtyre personave dhe të kushteve të tyre të privimit nga 
liria;

3. qasje në të gjitha vendet e privimit dhe objektet, si dhe instalimet 
e tyre;

4. mundësia për biseda të pa mbikëqyrje me personat e privuar nga 
liria, pa dëshmitarë edhe atë edhe personalisht ose me përkthyes, 
nëse kjo vlerësohet si e domosdoshme, si dhe me cilindo person 
tjetër për të cilin mekanizmat parandalues nacional mendojnë se 
mund të jep informacione relevante; 

5. liria për t’i zgjedhur vendet të cilat dëshiron t’i vizitoj dhe personat 
me të cilët dëshiron të bisedoj; 

6. liria të kontaktoj me Nënkomitetin për Parandalimin e Torturës, të 
njëjtit t’i dërgoj informacione dhe me të njëjtin të mbaj takime.

Republika e Maqedonisë së Veriut në vitin 2008 e ratifikoi Protokol-
lin Fakultativ ndaj Konventës Kundër Torturës dhe me Ligjin për ratifikim 
Avokatin e Popullit e caktoi të veproj si Mekanizëm Parandalues Nacional, 
me çka e mori obligimin për luftën gjithëpërfshirëse kundër torturës dhe zero 
tolerancës në rast të ekzistimit të saj. 

Ligji për ratifikim, gjithashtu, parashikon se në bashkëpunim dhe me pël-
qim paraprak të Avokatit të Popullit, organizatat joqeveritare të regjistruara 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe organizatat të cilat kanë statusin 
e organizatave humanitare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, mund të 
marrin ndonjërën nga kompetencat e Mekanizmit Parandalues Nacional.

Rrjedhimisht me këtë, në vitin 2009 me ndryshimet e Ligjit për Avokatin 
e Popullit, në kuadër të Avokatit të Popullit është formuar Seksion i posaçëm, 
Mekanizëm Parandalues Nacional, detyra bazë e të cilit është parandalimi 
i torturës dhe llojeve tjera të ndëshkimit brutal, jonjerëzor, përçmues ose 
ndëshkues, i cili filloi me punë në muajin mars të vitit 2011.

Me qëllim që të vendoset një sistem i vizitave, funksioni elementar i të 
cilit është parandalimi i torturës, Mekanizmi Parandalues Nacional përpiloi 
edhe Rregullore të veçantë për mënyrën e kryerjes së parandalimit të torturës 
dhe Metodologjinë për mënyrën e kryerjes së vizitave të njëpasnjëshme në 
vendet ku janë ose mund të jenë vendosur personat e privuar nga liria.

Sa i përket zbatimit të suksesshëm të autorizimeve të tij, si dhe në për-
puthje me Rregulloren për mënyrën e kryerjes së parandalimit të torturës dhe 
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Vendosja organizative dhe buxheti i Mekanizmit 
Parandalues Nacional

1. Mekanizmi Parandalues Nacional funksionon në kuadër të institu-
cionit Avokat i Popullit si ekip i veçantë me kompetenca qartë të 
përcaktuara për veprim në përputhje me Protokollin Fakultativ ndaj 
Konventës Kundër Torturës.

2. Mekanizmi Parandalues Nacional funksionon si ekip i përbërë nga një 
këshilltar shtetëror dhe dy këshilltarë për parandalimin e torturës, 
ndërsa në mënyrë që të siguroj qasje multidisiplinare gjatë zbatimit 
të vizitave preventive angazhon bashkëpunëtorë të jashtëm, për-
katësisht ekspertë nga fusha të ndryshme dhe përfaqësues të sho-
qatave profesionale dhe organizatave qytetare me të cilat ka lidhur 
Memorandume për bashkëpunim. 

3. Në kuadër të bashkëpunimit disavjeçar me Zyrën e Komisarit të 
Lartë për Refugjatë, një pjesë e vizitave në vendet e akomodimit 
dhe mbajtjes së migrantëve dhe refugjatëve u zbatuan nga ana e 
personave të angazhuar me kohë të caktuar – kryerës të projektit 
“Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes juridike në lidhje me azilin dhe 
natyralizimin”.

4. Mekanizmi Parandalues Nacional si ekip i posaçëm ka në dispozicion 
zë buxhetor në përbërje të buxhetit të Avokatit të Popullit, përmes 
së cilit vendos drejtpërdrejt për nevojat e veta dhe në këtë mënyrë 
siguron pavarësi operative dhe funksionale gjatë veprimit të tij. 

5. Gjatë vitit raportues, ekipi i MPN kishte në dispozicion buxhet prej 
800.000,00 denarë, me të cilin u përfshinë mjetet për angazhimin e 
bashkëpunëtorëve të jashtëm, si dhe shpenzimet për publikimin e 
Raportit vjetor nga viti i kaluar.  

6. Kah fundi i vitit 2019, ekipi i MPN për realizimin e aktiviteteve në 
vitin 2020 projektoi kornizë buxhetore në lartësi prej 1.225.000,00 
denarë, ndërsa nga ana e autoriteteve janë miratuar 675.000,00 
denarë. 

7. Buxheti i miratuar i këtillë është më i vogli në krahasim me buxhetet 

llojeve të tjera brutale, jonjerëzore, përçmuese ose ndëshkuese, të miratuar 
nga ana e Avokatit të Popullit, gjatë zbatimit të vizitave parandaluese Me-
kanizmi Parandalues Nacional përdor mekanizma teknike me qëllim të për-
caktimit dhe memorimit të kushteve në të cilat personat janë privuar nga liria.
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e mekanizmave parandalues nacional në rajon, dhe prandaj Avokati 
i Popullit edhe më tutje mban qëndrimin se për realizimin e kom-
petencave të Mekanizmit Parandalues Nacional nevojiten kuadro 
plotësuese, materiale dhe mjete financiare të cilat do të sigurohen 
nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Realizimi i vizitave preventive në vitin 2019

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, në kuadër të man-
datit dhe kompetencave të tij, gjatë vitit 2019 vazhdoi me zbatimin dhe re-
alizimin e obligimeve të cilat burojnë nga Protokolli Fakultativ ndaj Konventës 
Kundër Torturës të Kombeve të Bashkuara dhe angazhimin për luftë kundër 
tolerancës dhe zero tolerancës, në rast të ekzistimit të saj. 

Në këtë kuptim, gjatë vitit raportues, Mekanizmi Parandalues Nacional 
realizoi 22 vizita të rregullta të planifikuara konform planit dhe programit 
për punë dhe disa vizita të aty për atyshme (ad-hoc), në koordinim dhe 
bashkëpunim me seksionet e tjera në kuadër të Avokatit të Popullit. 

Të gjitha vizitat e ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional u zbatu-
an pa paralajmërim, nga të cilat 13 në stacione policore, 3 vizita në spitale 
psikiatrike, 4 vizita në institucione ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-
korrektuese për fëmijë. 

Gjatë realizimit të vizitave parandaluese u angazhuan bashkëpunëtorë 
të jashtëm, përkatësisht ekspertë dhe persona profesionistë nga Shoqata 
e Psikiatërve, Instituti i Mjekësisë Ligjore, kriminalistikë dhe deontologji 
mjekësore, Lidhja e Defektologëve, Shoqata e punonjësve social të Qytetit të 
Shkupit, Shoqata për të drejtën penale dhe kriminologji, Shoqata e infermi-
erëve, teknikëve, akusherëve të RM, Dhoma e Psikologëve, si dhe nga Sho-
qata Maqedonase e Juristëve të Rinj. Bashkëpunëtorët e jashtëm siguruan 
qasje ekspertësh dhe të profesionistëve gjatë analizës së gjendjeve, veprimit 
dhe kushteve në vendet e privimit nga liria ose kufizimit të lirisë së lëvizjes.

Për vizitat e realizuara dhe për gjendjet e konstatuara, MPN përgatiti 
raporte të veçanta me rekomandime konkrete, të cilat iu dërguan personave 
udhëheqës të institucioneve dhe deri te ministritë përkatëse me qëllim të 
marrjes së masave dhe aktiviteteve për mangësitë e identifikuara
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Gjatë vitit 2019 Mekanizmi Parandalues Nacional – MPN realizoi gjithsej 13 vizita 
parandaluese në stacionet policore (SP), të gjitha ishin vizita të rregullta. MPN realizoi 
vizita të rregullta në stacionet policore me kompetencë të përgjithshme, edhe atë: SP 
Karposh, SP Bit Pazar, PS Qendër, SP Gostivar, SP Dibër, SP Kavadar, SP Kratovë, SP Shtip, 
SP Probishtip, SP Dellçevë, SP Radovish, SP Demir Hisar dhe SP Krushevë.

Vizitat në stacionet policore gjatë vitit 2019 u realizuan pa paralajmërim paraprak 
nga ana e ekipit të MPN, në përputhje me Programin vjetor të përcaktuar për kryerjen e 
vizitave parandaluese

Pjesën më të madhe të vizitave, ekipi i MPN i realizoi në bashkëpunim me bashkëpu-
nëtorët e jashtëm nga më shumë shoqata me të cilat Avokati i Popullit – Mekanizmi Paran-
dalues Nacional ka lidhur Memorandum për bashkëpunim, dhe të cilat paraprakisht janë 
njohur me monitorimin dhe mënyrën e vendosjes së Mekanizmit Parandalues Nacional.

Gjatë të gjitha vizitave të realizuara, ekipi i MPN hasi në bashkëpunim efikas dhe 
konstruktiv nga ana e personave zyrtarë dhe personave udhëheqës në stacionet policore, 
me çka iu mundësua këqyrje papengesë në dokumentacionin e plotë, këqyrje në të gjitha 
hapësirat dhe kapacitetet materiale me të cilat disponojnë të njëjtit, biseda me të gjithë 
personat sipas zgjedhjes personale, në konfidencialitet të plotë dhe pa kurrfarë prezence 
dhe mbikëqyrje nga personat zyrtarë.

Mekanizmi Parandalues Nacional, gjithashtu shpreh shqetësim serioz për 
arsye se, edhepse vite me radhë alarmon dhe rekomandon përmirësimin e 
kushteve materiale në stacionet policore, me qëllim të eliminimit të rreziqeve 
të mundshme për trajtim johuman dhe degradues ndaj personave të ndaluar 
dhe personave të privuar nga liria, gjendjet edhe më tej, në masë të madhe, 
mbeten të pandryshuara.

VIZITA NË STACIONET POLICORE 
DHE GJENDJET E KONSTATUARA 2
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Sidomos shqetëson fakti se organet i pranojnë rekomandimet e Avokatit 
të Popullit – Mekanizmit Parandalues Nacional, por në të shumtën e rasteve në 
praktikë nuk veprojnë në drejtim të implementimit të tyre, për shkak se imple-
mentimi i tyre lidhet me sigurimin e mjeteve të konsiderueshme financiare, e 
që sa i përket aspektit të mandatit të MPN është i paarsyeshëm.

Njëherësh, u konstatua se shtatë nga stacionet e vizituara policore nuk kanë para-
shikuar, e as nuk kanë siguruar hapësira të veçanta për marrje në pyetje dhe bisedë me 
personat e privuar nga liria, personat e arrestuar dhe personat e ndaluar, ndërsa vetëm 
një stacion policor (SP Gostivar) është adaptuar në hapësirë për realizimin e bisedave me 
persona të mitur, në përputhje me dispozitat e Ligjit për drejtësi për fëmijë.

Në stacionet e vizituara policore MPN konstatoi probleme dhe mangësi më serioze 
si vijojnë: në 2 nga stacionet e vizituara policore nuk ka rampa për hyrje-dalje për per-
sona me aftësi të kufizuara fizike, në 5 Stacione policore nuk ka tualete të veçanta për 
personat zyrtarë dhe personat e ndaluar në stacionet policore, ndërsa për problemin me 
mjete teknike-materiale u ankuan pothuajse të gjithë komisarët e stacioneve të vizituara 
policore.

Edhe pse MPN mori përgjigje nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga 
komisarët e stacioneve policore, me rastin e dërgimit të raporteve nga vizitat e realizuara, 
megjithatë ngel problemi me implementimin e rekomandimeve të dhëna dhe udhëzimeve 
për përmirësimin e gjendjeve negative. Në këtë kuptim, në përgjigjet të cilat u dërguan 
nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga komandantët e stacioneve policore, ishte 
evidente se bëhen përpjekje për përmirësimin e disa lëshimeve dhe mangësive të cilat 
varen nga vet stacioni policor.

Mekanizmi Parandalues Nacional shpreh shqetësim serioz se edhe krahas asaj se tan-
imë më shumë vjet pas po alarmon dhe rekomandon përmirësimin e kushteve materiale 
në Stacionet policore edhe më tutje gjendjet mbeten të pandryshuara. Është evidente se 
rekomandimet e Avokatit të Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional zbatimi i të cilit 
varet nga mjetet e rëndësishme financiare, ngelen të parealizueshme me arsyetimin se 
mjetet nuk mund të sigurohen.

Mbetet që gjatë mandatit të tij, Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional 
përmes zbatimit të vizitave për rikontroll në stacionet policore dhe vendet e tjera ku qën-
drojnë personat e privuar nga liria ose personat me të drejtë të kufizuar të lëvizjes, në 
vazhdimësi e monitoron gjendjen në këto vende, si dhe shkallën e implementimit të më 
shumë rekomandimeve. 
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Më datë 15.03.2019, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi vizitë të rregullt të pa-
paralajmëruar në Stacionin policor me kompetencë të përgjithshme Karposh. Kjo 
është vizita e tretë në këtë Stacion policor nga ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional.

Stacioni Policor Karposh është stacion policor me kompetencë të përgjithshëm pranë 
Sektorit për Punë të Brendshme - Shkup (SPB Shkup). Kompetenca lokale për kryerjen e 
punëve policore e përfshinë sipërfaqen e komunës së Karposhit, popullsia e përgjithshme 
e kësaj zone është rreth 100,000 banorë.

Stacioni Policor me kompetencë të përgjithshme është vendosur në ndërtesë të vjetër, 
e ndërtuar në vitin 1971, ndërsa për herë të fundit është rinovuar para 12 vitesh. Lokacioni 
ku është vendosur ky Stacion policor mundëson qasje të lehtë deri te infrastruktura e plotë 
e kësaj komune.

Stacioni policor, përveç hyrjes kryesore, ka një hyrje të veçantë për person-
at e paraburgosur, përkatësisht personat e privuar nga liria të cilët shoqërohen 
në stacion policor me qëllim të marrjes në pyetje, përkatësisht ndalimit. Në të 
dyja hyrjet është ndërtuar rampa për hyrje-dalje, me çka u lejon qasje të lehtë 
deri te ambientet zyrtare edhe personave me aftësi të kufizuar fizike.

Nga biseda me komisarin e Stacionit policor u pranua informacioni se zbatohen tra-
jnime të rregullta dhe të vazhdueshme për të punësuarit edhe atë me përmbajtje të 
shumëllojshme tematike në përputhje me Programim për trajnim 2019.

2.1 STACIONI POLICOR ME KOMPETENCË 
TË PËRGJITHSHME KARPOSH 
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Hapësira për marrjen në pyetje dhe për bisedë me personat e priv-
uar nga liria dhe personat e mitur

Hapësirat e ndalimit

Në stacionin policor Karposh ka dy hapësira për marrje në pyetje dhe bise-
da me personat e thirrur, përkatësisht personat e arrestuar, të privuar nga liria 
ose persona të ndaluar.  

Hapësirat janë pajisur me tavolina dhe karrige të fiksuara, kamera për video-mbikëqyr-
je, ndërsa në mënyrë përkatëse janë vendosur edhe të drejtat e personave të arrestuar, 
përkatësisht personave të privuar nga liria dhe të ndaluar.

Ligji për drejtësi për fëmijë parashikon se bisedat me fëmijë realizohen në 
hapësira të veçanta adekuate për bisedë me fëmijë të moshës së tij, por ekipi 
i MPN konstatoi se Stacioni policor Karposh nuk ka në dispozicion hapësirë të 
veçantë për bisedë me personat e mitur.

Nga biseda me udhëheqësin e turnit, ekipi i MPN u njoftua se bisedat me fëmijët 
bëhen në zyrat zyrtare të inspektorëve për delikuencë të të miturve, ndërkaq, inspektori 
me të cilin u realizua biseda theksoi se më së shpeshti bisedat me fëmijët mbahen në zyrën 
e udhëheqësit të turnit, ndërsa në situata të jashtëzakonshme edhe në zyrat e tyre.

Stacioni policor Karposh ka në dispozicion 2 hapësira për mbajtje, të cilat përdoren 
për akomodim individual të personave të ndaluar, nga të cilat njëra është me sipërfaqe prej 
4.7m2, ndërsa e dyta prej 5.8 m2. 

Metri katror i hapësirave për ndalim nuk është në përputhje me standardet e par-
ashikuara në “Rregulloren për normat dhe standardet e përgjithshme të cilat duhet t’i 
plotësojnë hapësirat për ndalimin e personave në stacionet policore me kompetencë të 
përgjithshme në SPB në BSP” (Byroja për Sigurime Publike) ku është parashikuar se “sipër-
faqja e dyshemesë duhet të jetë 9 m2, nëse hapësira dedikohet për ndalimin e një per-
soni, ndërkaq për çdo person tjetër të ndaluar në mënyrë shtesë me nga 3 m2, si dhe me 
standardet e Komitetit  Evropian për Parandalimin e Torturës (CPT) të cilët parashikojnë 
se “hapësirat policore të cilat shfrytëzohen për një person për qëndrim prej më shumë        
orëve duhet të kenë madhësi prej 7m2, 2 m distancë midis mureve dhe 2,5 m distancë 
midis dyshemesë dhe tavanit.“

Në hapësirat për ndalim ka nga një krevat prej metali i fiksuar, të pajisur me dyshekë 
dhe shtroje të papastra (shtroje për dyshek, batanije dhe jastëk).

Hapësirat gjenden në pjesën e majtë përdhes të stacionit, ndërsa hapësirat e tjera 
zyrtare janë të ndara me dyer sigurie të hekurt me hapje në pjesën e sipërme nga dyert 
dhe pjesën e poshtme me pjesë sigurie metalike.

2.1.1. Kushtet materiale
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Nyja sanitare

Në kuadër të Stacionit policor Karposh ka tualete të ndara për personat e ndaluar dhe 
për personat e punësuar zyrtarë. 

Në pjesën ku gjenden hapësirat e ndalimit, ka tualete të veçanta të cilat përdoren 
vetëm për personat e ndaluar. Gjatë vizitës nga këqyrja e kryer në tualete, MPN konstatoi 
se të njëjtat janë funksionale, me 1 çezmë dhe 2 nyje sanitare.

2.1.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se ka postera në më shumë gjuhë me të 
drejtat e personave të arrestuar, personave të privuar nga liria dhe personave të ndaluar, 
përveç se në hollin, në vend të dukshëm janë theksuar edhe në hapësirat për marrje në 
pyetje dhe për bisedë me personat e privuar nga liria, si dhe në zyrën e udhëheqësit të 
turnit, ndërsa në vend të theksuar në korridorin e Stacionit policor është vendosur Kodeksi 
i etikës policore.

Ekipi i MPN nga ana e komisarit dhe udhëheqësit të turnit u njoftua se personat e ar-
restuar dhe të privuar nga liria në Stacion policor, gjithashtu, janë njoftuar me të drejtën 
për sigurimin e mbrojtësit, ta njoftojnë personin e tretë për arrestimin e tyre, përkatësisht 
privimin nga liria, si dhe për të drejtën për të kërkuar ndihmë mjekësore.

Të thirrurit, të arrestuarit dhe personat e privuar nga liria, në kushtet kur dëshirojnë 
ta shfrytëzojnë të drejtën e thirrjes së mbrojtësit, e kanë në dispozicion listën e avokatëve 

Në hapësirat e ndalimit është instaluar sistemi për thirrje dhe komunikim të per-
sonit të ndaluar me udhëheqësin e turnit në Stacionin policor, megjithatë në njërën nga 
hapësirat  sistemi i këtillë ishte dëmtuar dukshëm, përkatësisht ishte shkëputur instalimi 
elektrik, i cili  do të mund të përdorej edhe si mjet për vetë-dëmtim.

Stacioni policor nuk disponon me hapësira të veçanta për ndalimin e fëmi-
jëve, siç është parashikuar në Ligjin për të drejtat e fëmijës, ku theksohet se 
“Personat e autorizuar zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme fëmijën e 
mbajnë në hapësirat përkatëse për ndalimin e fëmijës nga mosha e tij, të ndry-
shme nga hapësirat për ndalimin e personave të moshës madhore.”

Gjatë bisedës së realizuar me udhëheqësin dhe inspektorin e turnit për delikuencë të 
të miturve, të njëjtët theksuar se nuk bëhet ndalimi i personave në hapësirat e ndalimit, 
por në situata të jashtëzakonshme kur ndalimi është i nevojshëm, të miturit vendosen 
në njërën nga hapësirat për takime, e cila gjendet drejtpërsëdrejti pranë hapësirës së 
udhëheqësit të turnit.
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të regjistruar në Kalendarin e Avokatit të lëshuar nga Dhoma e Avokatisë së RM i cili ruhet 
në Stacionin policor, ndërsa listë të veçantë të kontakteve të avokatëve të cilët kanë kaluar 
trajnime për punë me fëmijë ka edhe tek inspektorët për delikuencë të të miturve

Ekipi i MPN zbuloi se gjatë çdo arrestimi, përkatësisht privimi nga liria ose ndalimi të të 
miturit, menjëherë i njoftojnë dhe thirren prindërit e tyre, si dhe sigurohet avokati. Në këtë 
kontekst, nga biseda e zhvilluar me personat zyrtarë, ekipi i MPN konstatoi se nëpunësit 
policorë ballafaqohen me probleme gjatë sigurimit të përfaqësuesve të Qendrës për Punë 
Sociale, në rastet kur ka nevojë për një gjë të këtillë.

2.1.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Konstatimi i përgjithshëm i Mekanizmit Parandalues Nacional është se regjistrat 
plotësohen me rregull dhe janë të lexueshëm dhe se në libra ka rrjedhë logjike të ndjekjes 
së ngjarjeve, pa fshierje të cilësdo qoftë rubrike. Ajo që është konstatuar si praktikë pozi-
tive, është se në këtë Stacion policor udhëhiqet rikapitullari i ngjarjeve në nivel mujor, e 
që mundëson pasqyrë dhe këqyrje më të mirë të ngjarjeve të evidentuara.

Gjatë kryerjes së këqyrjes në dosjet individuale për personat e privuar nga liria, për-
katësisht personat e ndaluar, ekipi i Mekanizmit Parandalues nacional konstatoi se të njëjtit 
i përmbajnë të gjitha dokumentet e nevojshme, ato i përmbajnë të gjitha informacionet, 
ndërsa nga të dhënat mund të ndiqen aktivitetet e ndërmarra nga ana e nëpunësve poli-
corë.

Nga këqyrja e kryer në Librin për evidencën e mjeteve të përdorura të de-
tyrimit, ekipi i MPN konstatoi se gjatë vitit 2019-të në këtë libër janë evidentuar gjithsej 
9 ngjarje të përdorimit të mjeteve të detyrimit. Ngjarja e fundit e evidentuar daton nga 
muaji shkurt, e që nga ana tjetër nuk përputhet me gjendjen faktike, duke i pasur para-
sysh informacionet e tjera të grumbulluara në stacionin policor gjatë vizitës. Së këtejmi, 
nga këqyrja e kryer ekipi i MPN konstatoi se mjetet më shpesh të përdorura të detyrimit 
janë prangat dhe forca fizike. 

Në regjistrin e mjeteve të përdorura të detyrimit mungon vlerësimi për arsy-
etimin e mjetit të përdorur për detyrim, ndërsa gjithashtu mungon këqyrja jo në kohë e 
azhurnimit të të dhënave. Në këtë drejtim, ekipi i MPN rekomandon azhurnitet në aspekt 
të evidentimit të ngjarjeve në këtë libër të evidencës.
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2.1.4. Rekomandime dhe veprimi sipas rekoman-
dimeve të dhëna 

Avokati i Popullit – MPN për gjendjet e konstatuara nga vizita përgatiti Raport të 
posaçëm me rekomandime konkrete, të cilin ia drejtoi Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
si dhe komisarit të Stacionit të policisë. 

Në këtë aspekt, këto janë një pjesë e rekomandimeve dhe përgjigjeve të dërguara 
deri te Ministria e Punëve të Brendshme dhe deri te komisari i SP Karposh.

Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme 

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Të ndërmerren masa urgjente me qëllim 
të shmangies së parregullsive teknike në 
sistemin për thirrje dhe video-mbikëqyr-
jen në Stacionin policor Karposh;

Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk 
u pranua përgjigje lidhur me këtë rekoman-
dim.

Të ndërmerren masa për përshtatjen dhe 
pajisjen e hapësirave për bisedë dhe ndal-
imin e fëmijëve, në përputhje me Ligjin 
për të drejtën e fëmijës;

Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk 
u pranua përgjigje lidhur me këtë rekoman-
dim.

Tabela nr.1
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna drejtuar SP Karposh 

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Komisari i Stacionit policor, për parregullsitë 
në sistemin për thirrje dhe video-monitorim, 
përmes krye-shefit të SPB Shkup ta njoftoj me 
urgjencë Sektorin për Punë të përgjithshme 
dhe të përbashkëta, me kërkesë për shman-
gien e parregullsive, në përputhje me Proce-
durat Standarde Operative;

Parregullsi teknike në sistemin e thir-
rjes dhe video-monitorimit me kërkesë 
për shmangien e parregullsive teknike, 
në përputhje me Procedurat Standarde 
Operative me personat të cilëve u është 
kufizuar liria e lëvizjes (në një hapësirë 
për ndalim nuk funksionon sistemi, 
për thirrje, ndërsa për shkak të defektit 
në elektronikë tanimë një kohë të gjatë 
të punësuarit në Stacionin policor nuk 
kanë qasje deri te video-mbikëqyrja 
e gjithë objektit dhe në hapësirat për 
ndalim) për të njëjtat paraprakisht janë 
përgatitur informata për problemet.
Ju njoftojmë se për të njëjtin me një akt 
shoqërues është njoftuar Sektori për 
Punë të Brendshme – Shkup, dhe Sektori 
për Punë të Përgjithshme dhe të Për-
bashkëta pranë MPN dhe për të njëjtin 
veprohet.

Të përshtatet hapësirë e veçantë për bisedë me 
fëmijët, në përputhje me Ligjin për të drejtën 
e fëmijës;

Përshtatja dhe pajisja e hapësirës së 
veçantë për biseda me fëmijët, në për-
puthje me Ligjin për të drejtën e fëmijës.
Ju njoftojmë se për të njëjtën me akt 
shoqërues janë njoftuar Sektori për punë 
të brendshme – Shkup, dhe Sektori për 
punë të përgjithshme dhe të përbashkëta 
pranë MPN dhe për të njëjtin veprohet.

Tabela nr.2
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna drejtuar SP Karposh 

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Urgjentisht të bëhen riparime në instalimin 
e shkëputur elektrik në hapësirat për ndalim, 
ndërsa nëpunësit kompetent në Stacionin 
policor të inkorporojnë sistem të kontrol-
lit të rregullt mbi higjienën dhe pajisjen në 
hapësirat për ndalim, dhe në përputhje me 
Procedurat Standarde Operative; 

Të përmirësohet higjiena në hapësirat 
për ndalim, në përputhje me Procedu-
rat Standarde Operative (për shkak të 
ndalimit të përditshëm të personave, 
nevojitet që për çdo ditë të mirëmbahet 
higjiena), por në përputhje me mar-
rëveshjen e lidhur midis MPB dhe firmës 
për shërbime për pastrim dhe mirëm-
bajtjen e higjienës, të njëjtit nuk janë të 
obliguar t’i mirëmbajnë hapësirat për 
ndalim, për çka në shtojcë Jua dërgojmë 
kopjen e marrëveshjes.

Urgjentisht të përmirësohet higjiena në hapë-
sirat për ndalim, ndërsa nëpunësit e Stacionit 
policor të inkorporojnë sistem të kontrollit të 
rregullt mbi higjienën dhe pajisjen në hapë-
sirat për ndalim, në përputhje me Procedurat 
Standarde Operative;

Të përmirësohet higjiena në hapësirat 
për ndalim, në përputhje me Procedu-
rat Standarde Operative (për shkak të 
ndalimit të përditshëm të personave, 
nevojitet mirëmbajtja e nevojshme e 
higjienës), por në përputhje me mar-
rëveshjen e lidhur midis MPB dhe firmës 
për shërbime për pastrim dhe mirëmba-
jtje të higjienës, të njëjtit e kanë për de-
tyrë t’i mirëmbajnë hapësirat për ndalim, 
për çka në shtojcë Ju dërgojmë kopje të 
Marrëveshjes.
Sa i përket higjienës, e njëjta është 
përmirësuar , nga ana e Komandantit të 
SP. Karposh është inkorporuar kontroll i 
rregullt i higjienës dhe pajisjes në hapë-
sirat e ndalimit.
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Më datë 19.03.2019, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi vizitë të rregullt të 
paparalajmëruar në Stacionin policor me kompetencë të përgjithshme Bit Pazar. 
Kjo është vizita e tretë e Stacionit policor nga ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional.

Stacioni policor Bit Pazar është Stacion policor me kompetencë të përgjithshme pranë 
Sektorit të punëve të brendshme – Shkup (SPB). Kompetenca lokale për kryerjen e pu-
nëve policore e përfshinë rajonin e Komunës Çair. Numri i përgjithshëm i banorëve në këtë 
rajon është rreth 64.773 banorë (në përputhje me popullsinë në vitin 2002, por supozo-
het se numri aktual është shumë më i madh sesa numri zyrtar, përkatësisht rreth 77.000 
qytetarë).

Stacioni policor me kompetencë të përgjithshme Bit Pazar është vendosur në një 
ndërtesë me 5-së kate, e ndërtuar në vitin 1995. Hapësirat dhe zyrat e Stacionit policor 
janë vendosur në pjesën përdhese dhe në dy katet e para, ndërsa në katet e tjera gjenden 
zyrat zyrtare të krim-policisë, në njësinë e posaçme policore – EPOI “Alfa”, ndërsa në një 
pjesë të veçantë të ndërtesës është vendosur Stacioni i zjarrfikësve.

Stacioni policor, përveç hyrjes kryesore, ka edhe hyrje të veçantë për per-
sonat e privuar nga liria të cilët shoqërohen në stacionin policor për shkak të 
marrjes në pyetje të tyre, përkatësisht ndalimit. Në dy hyrjet është ndërtuar 
rampa me çka u mundësohet qasje e lehtë deri te hapësirat zyrtare dhe perso-
nave me aftësi të caktuar fizike.

Nga përgjigjja me ndihmës-komisarin e Stacionit policor u pranua informacioni se në 
SP Bit Pazar zbatohen trajnime të rregullta dhe të vazhdueshme në të cilat marrin pjesë 
të punësuarit e stacionit policor, ndërsa personat zyrtarë më me përvojë mbajnë trajnime 

2.2 STACIONI POLICOR ME KOMPETENCË 
TË PËRGJITHSHME BIT PAZAR 
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2.2.1. Kushtet materiale

Në Stacionin policor Bit Pazar ka dy hapësira për marrje në pyetje dhe bisedë me 
personat e thirrur, përkatësisht të arrestuar, të privuar nga liria ose persona të ndaluar. 

Hapësirat janë pajisur me tavolina dhe karrige fikse, kamera për video-mbikëqyrje, 
ndërsa në mënyrë përkatëse janë theksuar të drejtat e të arrestuarve, përkatësisht per-
sonave të privuar nga liria dhe të ndaluarve. Në hapësira ka dollapë në të cilët mbahen 
dosjet për aktivitetet e ndërmarra policore që kanë të bëjnë me të arrestuarit, përkatësisht 
personat e privuar nga liria ose personat e ndaluar.

Ligji për drejtësi për fëmijë parashikon bisedë me fëmijën që mbahet në 
hapësira të veçanta të përshtatshme për bisedë me fëmijë të moshës së tij, por 
ekipi i MPN konstatoi se Stacioni policor Bit Pazar nuk disponon me hapësirë të 
veçantë për bisedë me persona të mitur.

si mentorë.
Megjithatë, ekipi i MPN, nga informacionet e pranuara se të gjithë 4 administratorët 

e turnit janë të punësuar të rinj, konstatoi se është e nevojshme të njëjtit të njoftohen 
me Procedurat Operative Standarde për veprimin me persona të cilëve u është kufizuar e 
drejta dhe liria e lëvizjes (të arrestuar, të privuar nga liria, persona të ndaluar).

Hapësirat për marrje në pyetje dhe bisedë me personat e privuar 
nga liria dhe personat e mitur 

Hapësira për ndalim

Stacioni Policor Bit Pazar disponon me katër hapësira individuale për ndalim, të cilat 
gjenden në pjesën e përdhesës së objektit dhe janë me madhësi prej 4,3 m2.

Metri katror i hapësirave për ndalim nuk është në përputhje me standardet e parashi-
kuara me “Rregulloren për normat dhe standardet e përgjithshme të cilat duhet t’i plotëso-
jnë hapësirat për ndalimin e personave në stacionet policore me kompetencë të përgjith-
shme në SPB në BSP”, si dhe me standardet e Komitetit për Parandalimin e Torturës (CPT) 
të cilat parashikojnë se “hapësirat policore të cilat shfrytëzohen për një person, për më 
shumë se disa orë, duhet të kenë madhësi prej 7m2, 2m distancë midis mureve dhe 2,5m 
distancë midis dyshemesë dhe tavanit.”

Në hapësira është instaluar edhe sistemi për thirrje dhe komunikim me personin e 
ndaluar me udhëheqësin e turnit në Stacionin policor, por në asnjërën nga hapësirat nuk 
funksiononte. Së këtejmi, sistemi i këtillë dukshëm ishte i dëmtuar, përkatësisht ishte 
shkëputur instalimi elektrik, e që do të mund të përdorej edhe si mjet për vetë-lëndim.
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Nyja sanitare

Në kuadër të Stacionit policor Bit Pazar ka tualete të veçanta për personat e ndaluar 
dhe për personat e punësuar zyrtarë. 

Në pjesën ku gjenden hapësirat për ndalim, për personat e ndaluar ka edhe tualete 
të veçanta me sanitare funksionale, por me nivel jashtëzakonisht të ulët të higjienës. 
Gjithashtu, fakti se në njërin nga tualetet pas kazanit dhe guacës të tualetit kishte çorape 
dhe fekale, kështu që në asnjërin tualet nuk kishte letër tualeti, çon në atë se personat e 
ndalur gjatë përdorimit të tualetit nuk kanë në dispozicion letër tualeti.

2.2.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Në hyrje të Stacionit policor, në vend të dukshëm është vendosur posteri në të cilin 
janë theksuar të drejtat e personave të thirrur, të arrestuar dhe personat e ndaluar në 
shtatë gjuhë, ndërsa në vend të dukshëm në korridorin e Stacionit policor është vendosur 
Kodeksi i etikës policore, po ashtu në korridor në vend të dukshëm është vendosur sën-
duku për dërgimin e parashtresave dhe ankesave nga qytetarët deri te Sektori për kontroll 
të brendshëm dhe standarde profesionale.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional nga ana e ndihmës-komisarit dhe udhëheqësit 

Personat zyrtarë, me të cilët u zhvillua biseda, theksuan se vetëm në dy hapësira 
kryhet ndalimi i personave, ndërsa dy të tjerat nuk përdoren për shkak të sistemit jofunk-
sional për video-mbikëqyrje.

Higjiena në hapësira ishte në nivel jashtëzakonisht të ulët, ndërsa në 
njërën nga hapësirat nën krevat kishte shtroje e cila ishte me plotë fekale dhe 
të vjella nga të cilat përhapej një erë e padurueshme. Gjendje e këtillë e hasur 
faktike ngre dyshimin se personave të ndaluar nuk u është mundësuar shfrytë-
zimi i lirë i tualeteve kur ata kanë nevojë.

Stacioni policor nuk disponon me hapësira të veçanta për ndalimin e fëmi-
jëve, siç është parashikuar me Ligjin për drejtësi për fëmijë ku theksohet se 
“Personat e autorizuar zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme e ndalo-
jnë fëmijën në hapësirat përkatëse për ndalimin e fëmijës nga mosha e tij, të 
ndryshme nga hapësirat për ndalimin e personave të moshës madhore.”

Në lidhje me veprimin me fëmijët, u theksua se deri më tani në Stacionin policor 
nuk ka pasur fëmijë të ndaluar, ndërsa në rastet kur ka pasur nevojë të zhvillohet bisedë, 
i njëjti është bërë në hapësirat për marrje në pyetje dhe detyrimisht është thirrur edhe 
prindi, ndërsa në këtë kontekst është theksuar edhe bashkëpunim dhe komunikim i mirë 
me Qendrën për Punë Sociale.
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të rajonit të sigurisë ishte njoftuar se personat e arrestuar dhe personat e privuar nga liria 
në Stacionin policor, gjithashtu, janë njoftuar me të drejtën e thirrjes së mbrojtësit, ta 
thërrasin personin e tretë për arrestimin e tyre, përkatësisht privimin nga liria, si dhe për 
të drejtën të kërkojnë ndihmë mjekësore.

Të thirrurve, të arrestuarve dhe personave të privuar nga liria, në kushtet kur dëshiro-
jnë ta shfrytëzojnë të drejtën e thirrjes së mbrojtësit, kanë në dispozicion listën e avokatëve 
të regjistruar në Kalendarin e Dhomës së RM i cili mbahet në Stacionin policor.

Sa i përket komunikimit me personat të cilët nuk e flasin gjuhën maqedonase, u thek-
sua se deri më tani nuk ka pasur nevojë për angazhimin e përkthyesit, sepse në Stacionin 
policor ka pasur të punësuar të cilët flasin gjuhë të ndryshme (shqip, turqisht, arabisht, 
rome, dhe gjuhën angleze).

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, po ashtu, u njoftua se Stacioni policor ka 
në dispozicion buxhet të veçantë për ushqimin e të arrestuarve, përkatësisht personave të 
privuar nga liria dhe personave të ndaluar.

2.2.3. Evidenca dhe regjistra të personave të 
ndaluar

Konstatim i përgjithshëm i ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional është se regjis-
trat plotësohen në rregull dhe janë të lexueshëm dhe se në librat ka rrjedhë logjike dhe 
ndjekje të ngjarjeve, pa shkarravitje të cilësdo do qoftë nga rubrikat.

Gjatë këqyrjes në dosjet individuale për personat e privuar nga liria, përkatësisht 
për personat e ndaluar, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional konstatoi se të njëjtat i 
përmbajnë të gjitha dokumentet e nevojshme, në to janë përfshirë të gjitha informacio-
net e kërkuara, ndërsa nga të dhënat mund të shihen aktivitetet e ndërmarra nga ana e 
nëpunësve policorë.

Nga këqyrja në Librin për evidencën e parashtresave të parashtruara nga 
qytetarët kundër nëpunësve policorë dhe masat e ndërmarra në SP Bit Pazar ka 
një numër të vogël të ngjarjeve të evidentuara, por ekipi i MPN konstatoi se në SP Bit 
Pazar nuk evidentohet epilogu nga parashtresa e parashtruar ndaj nëpunësit policor.

Nga këqyrja e kryer në Librin për evidencën e mjeteve të përdorura të de-
tyrimit, MPN konstatoi se mjetet më shpesh të përdorura të detyrimit janë prangat, 
forca fizike,  dhe ndërhyrjet. Së këtejmi, në regjistrin për mjetet e përdorura të shtrëngimit 
mungon vlerësimi për arsyetim të mjetit të përdorur për shtrëngim.
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2.2.4. Rekomandime dhe veprime ndaj rekoman-
dimeve të dhëna 

Avokati i Popullit – MPN për gjendjet e konstatuara nga vizita përgatiti Raport të 
posaçëm me rekomandime konkrete, të cilat i drejtoi deri te Ministra e Punëve të Brend-
shme, si dhe deri te komisari i Stacionit policor Bit Pazar. 

Në këtë kontekst, këto janë një pjesë e rekomandimeve dhe përgjigjeve të dërguara 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe nga komisari i SP Bit Pazar.

Pasqyra
 e rekomandimeve të dhëna drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Të ndërmerren masa urgjente me 
qëllim të eliminimit të parregullsive 
teknike në sistemin për thirrje dhe 
video-mbikëqyrjen në Stacionin 
policor Bit Pazar

Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk u 
pranua përgjigje në lidhje me këtë rekomandim.

Të ndërmerren masa për për-
shtatjen dhe pajisjen e hapësirave 
për bisedë dhe ndalimin e fëmijëve, 
në përputhje me Ligjin për drejtësi 
për fëmijët;

Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk u 
pranua përgjigje lidhur me këtë rekomandim.

Parkingu i automjeteve të Sta-
cionit policor  të rritet me numër 
plotësues të automjeteve konform 
nevojave, ndërsa, me qëllim të 
kryerjes papengesë dhe në kohë të 
punëve policore;

Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk u 
pranua përgjigje lidhur me këtë rekomandim.

Tabela nr.3
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Pasqyra
 e rekomandimeve të dhëna drejtuar SP Bit Pazar

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Të përshtatet hapësirë e veçantë për 
bisedë me fëmijët, në përputhje me Ligjin 
për drejtësi për fëmijët;

Në SP “Bit Pazar” në rrjedhë e sipër është 
përgatitja e hapësirës për bisedë me fëmijët, 
në përputhje me Ligjin për drejtësi për 
fëmijët.

Komisari i Stacionit policor për parreg-
ullsitë teknike në sistemin e thirrjes dhe 
video-mbikëqyrjes, përmes krye-shefit të 
CPB Shkup, urgjentisht ta njoftoj Sek-
torin për punë të përgjithshme dhe të 
përbashkëta, me kërkesë për shmangien 
e parregullsive teknike, në përputhje me 
Procedurat Standarde Operative;

Në hapësirat ku është gjetur shënimi për 
sistemin e thirrjes dhe komunikimit të 
personit të ndaluar, Ju njoftojmë se për 
këtë është paraqitur kërkesë për riparimin 
ose ndërrimin e sistemit për funksionim 
normal.

Të kryhen menjëherë riparimet e in-
stalimit të shkëputur në hapësirat për 
ndalim;

Gjithashtu, është paraqitur kërkesë për 
riparimin e instalimit në hapësirat për 
ndalim.

Urgjentisht të përmirësohet higjiena në 
hapësirat e ndalimit, ndërsa udhëheqësit 
e Stacionit policor të inkorporojnë sistem 
të kontrollit të rregullt mbi higjienën 
dhe pajisjen në hapësirat për ndalim, 
në përputhje me Procedurat Standarde 
Operative;

Në të gjitha hapësirat për të cilat kishte 
vërejtje rreth higjienës, e njëjta u mënjanua 
ndërsa në periudhën e mëtutjeshme do të 
ruhet higjiena në nivel të lakmueshëm 

Të ndërmerren masa urgjente për pas-
trimin e plehrave në korridoret të cilët 
çojnë tek hapësirat e ndalimit;

Në të gjitha hapësirat në të cilat kishte vëre-
jtje rreth higjienës, e njëjta u mënjanua dhe 
në periudhën e mëtutjeshme do të mbahet 
higjiena në nivel të lakmueshëm.

Me qëllim të reduktimit të rrezikut nga 
vetë-lëndimi eventual, të hiqet zorra e 
dushit të tualetit dedikuar për personat e 
ndaluar;

Nga ana jonë, me qëllim të reduktimit 
të rrezikut nga vetë-lëndimi është hequr 
zorra nga tualeti i dedikuar për personat e 
ndaluar.

Tabela nr.4
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Më datë 10.07.2019, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi vizitë të paparalajmëru-
ar në Stacionin policor me kompetencë të përgjithshme Qendër. Kjo është vizita e 
tretë e Stacionit policor nga ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional.

Stacioni policor Qendër është stacion policor me kompetencë të përgjithshme pranë 
Sektorit për Punë të Brendshme – SHKUP (SPB) dhe e mbulon vetëm rajonin e komunës 
Qendër Stacioni policor Qendër gjendet në qendër të Qytetit të Shkupit dhe është i vendo-
sur në ndërtesë banimi me ndërtim të fortë. Në përbërje të stacionit policor është ndërtuar 
një pjesë e posaçme për ndalimin e personave.

Stacioni policor, përveç hyrjes kryesore, ka edhe hyrje të posaçme për per-
sonat e privuar, përkatësisht personat e privuar nga liria të cilët shoqërohen në 
stacion policor me qëllim të marrjes së tyre në pyetje, përkatësisht ndalimit. 
Stacioni policor gjendet në përdhes, me çka u mundësohet qasje e lehtë deri te 
hapësirat zyrtare edhe personave me pengesa të caktuara fizike.

Nga biseda me komsarin u pranua informacioni se në Stacionin policor në vazhdimësi 
janë zbatuar trajnime të rregullta dhe tematike në përputhje me planet mujore për tra-
jnime.

2.3 STACIONI POLICOR ME KOMPETENCË 
TË PËRGJITHSHME QENDËR 
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2.3.1. Kushtet materiale

Në Stacionin policor Qendër ka një hapësirë për marrje në pyetje dhe bisedë me 
personat e thirrur, përkatësisht të arrestuar, të privuar nga liria ose persona të ndaluar. 

Hapësira është e pajisur me tavolina dhe karrige të përforcuara, kamera për video-
mbikëqyrje, ndërsa deri te kjo hapësirë është vendosur zyra e udhëheqësit të turnit, e cila, 
njëkohësisht është edhe dhomë për pranimin e personave të arrestuar dhe personave të 
ndaluar ku u jepen udhëzime për të drejtat e tyre në procedurë policore, ndërsa në këtë 
dhomë në mënyrë adekuate janë theksuar edhe të drejtat e personave të arrestuar, për-
katësisht personave të privuar nga liria dhe personave të ndaluar.   

Gjatë këqyrjes së kryer në hapësirat për marrje në pyetje, brenda në dol-
lap u gjetën dy shkopinj metalik, ndërsa në afërsinë e saj të drejtpërdrejtë, 
përkatësisht në korridor para hapësirës për ndalim, ekipi i MPN vërejti shkop 
prej druri, e që janë sende të dyshimta me të cilat mund të bëhen frikësime të 
personave të arrestuar, përkatësisht personave të privuar nga liria dhe perso-
nave të ndaluar.

Ligji për të drejtën e fëmijës parashikon se biseda me fëmijë zhvillohet në hapësira 
të posaçme adekuate për bisedë me fëmijën e moshës së tij, por ekipi i MPN konstatoi se 
Stacioni policor Qendër nuk disponon me hapësirë të posaçme për bisedë me persona të 
mitur.

Hapësira për marrje në pyetje dhe bisedë me personat e privuar 
nga liria dhe personat e mitur

Hapësirat për ndalim

Stacioni policor Qendër ka në dispozicion një hapësirë për ndalim me sipërfaqe prej 
6.25 m2, e cila përdoret për akomodim individual të personave të ndaluar, e njëjta e plotë-
son minimumin e dëshiruar të standardeve për akomodimin e personave të ndaluar sa i 
përket aspektit të madhësisë së saj. Në hapësirat për ndalim ka nga një krevat të fiksuar 
metalik, i pajisur me dyshekë dhe shtroje të papastra për të kaluar natën (mbulesë për 
dyshek, batanije dhe jastëk).

Ekipi i MPN konstatoi se hapësirat për ndalim janë në gjendje tejet të keqe, 
pa drita, nuk ka sistem për thirrje, video-mbikëqyrja nuk punon, ajri është i pa 
ventiluar dhe përhapet erë e keqe e urinës. Në muret e hapësirave për ndalim 
janë vërejtur edhe gjurmë të dukshme të gjakut.

Ekipi i MPN rekomandon të ndërmerren masa urgjente për përmirësimin e kushteve 
të këqija, të cilat padyshim janë çnjerëzore dhe të papërshtatshme për ndalimin e perso-
nave të ndaluar, as për periudhë të shkurtër kohore.

Në këtë hapësirë, xhami i dritares ishte thyer, sipas deklaratës së nëpu-
nësve policorë, i njëjti ishte thyer tanimë disa muaj dhe akoma nuk është 



36

RAPORTI VJETOR 2019-AVOKATI I POPULLIT-
MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL

zëvendësuar dhe dritare të re. Higjiena në hapësirë nuk ishte në nivelin e 
kënaqshëm dhe kishte erë shumë të keqe. 

Stacioni policor nuk ka në dispozicion hapësira të veçanta për ndalimin e fëmijëve, siç 
është parashikuar me Ligjin për të drejtën e fëmijës.

Në këtë aspekt, udhëheqësi i turnit me të cilin është zhvilluar biseda, theksoi se nuk 
bëhet ndalimi i personave të mitur në hapësirat për ndalim por, në situata të jashtëzakon-
shme kur ka nevojë për ndalim, personat e mitur akomodohen në njërën nga hapësirat 
për takime, e cila gjendet drejtpërdrejtë pranë hapësirës së udhëheqësit të turnit.

Nyja sanitare

Në kuadër të Stacionit policor Qendër ka tualete të veçanta për personat e ndaluar 
dhe për personat e punësuar zyrtarë.  

Në pjesën ku gjenden hapësirat për ndalim, ka tualet të veçantë i cili përdoret vetëm 
nga personat e ndaluar. Në kohën kur u zhvillua këqyrja në nyjen sanitare, ekipi MPN nuk 
vërejti mjete për mbajtjen e higjienës. Në tualet nuk ka aparat për ventilim, kështu që 
ndihej erë e keqe.

Në këtë drejtim MPN vë në dukje se rreziqet e mundshme të ardhshme për sigurinë 
e personit dhe materialeve tjera të thyeshme (materiale qeramike), zorra e dushit dhe 
mbajtësi metalik i letrës së tualetit.  

2.3.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar 

Në hyrje të Stacionit policor në vend të dukshëm është vendosur edhe një poster në 
të cilin janë theksuar të drejtat e personave të thirrur, të arrestuar dhe personat e ndaluar 
në shtatë gjuhë, ndërsa në vend të dukshëm në korridorin e Stacionit policor është vendo-
sur edhe Kodeksi i etikës së policisë, si dhe informacionet për azilkërkuesit.

Me qëllim të informimit të plotë dhe të vazhdueshëm të qytetarëve me të drejtat e 
tyre nëse të njëjtët janë parashikuar ose ndaluar në stacionin policor, MPN konsideron se, 
në mënyrë plotësuese, të drejtat duhet të theksohen edhe në hapësirën për bisedë me 
personat e privuar nga liria, si dhe në vet hapësirën për ndalimin e personave.

Ekipi i MPN nga ana e komisarit dhe udhëheqësit të turnit u njoftua se personat e 
arrestuar dhe personat e privuar nga liria në Stacionin policor, gjithashtu, njoftohen me të 
drejtën ta thirrin mbrojtësin, ta njoftojnë personin e tretë për arrestimin e tyre, përkatë-
sisht privimin nga liria, si dhe për të drejtën të kërkojnë ndihmë mjekësore. 

Personat e thirrur, të arrestuar dhe personat e privuar nga liria, në kushtet kur dëshi-
rojnë ta shfrytëzojnë të drejtën që të thërrasin mbrojtës, kanë në dispozicion edhe listën e 
avokatëve të regjistruar në Kalendarin e Avokatëve të lëshuar nga Dhoma e Avokatisë së 
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RM i cili mbahet në Stacionin policor.
Gjatë çdo arrestimi, ose privimi nga liria apo ndalimi të të miturit, po ashtu theksuan 

se menjëherë pas njoftimit i thërrasin prindërit e tyre dhe sigurohet mbrojtësi. Në këtë 
kontekst, nga biseda e zhvilluar me personat zyrtarë, ekipi i MPN konstatoi se nëpu-
nësit policorë ballafaqohen me probleme gjatë sigurimit të përfaqësuesve të 
Qendrës për punë Sociale, kur ka nevojë për një gjë të këtillë. 

2.3.3. Evidenca e regjistrave të personave të 
ndaluar

Konstatim i përgjithshëm i ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional është se reg-
jistrat plotësohen me rregull dhe janë të lexueshëm dhe se librat kanë rrjedhë logjike për 
monitorimin e ngjarjeve, pa shkarravitje në cilëndo nga rubrikat. Megjithatë, nga këqyrja 
jonë e detajuar në evidencat dhe regjistrat, i identifikuam këto mangësi:

Nga këqyrja në Librin për evidencën e personave të privuar nga liria dhe per-
sonave të ndaluar, ekipi i MPN konstatoi mangësi të vogla në aspekt të mos azhurnimit 
dhe mosplotësimit të të gjitha rubrikave. Sipas këtij libri për evidencë, personat në Sta-
cionin policor ndalohen mesatarisht nga 6 orë, ndërsa është evidentuar edhe ndalimi 
i personit edhe deri në 13 orë, e që sipas ekipit të MPN është periudhë e gjatë 
kohore, duke i marrë parasysh kushtet johumane në hapësirën e ndalimit (pa drita, pa 
sistem të thirrjes, për shkak të kryerjes së nevojave fiziologjike, erës së keqe, ventilimit 
të dobët etj.).

Nga këqyrja e kryer në Librin për evidencë të mjeteve të përdorura për de-
tyrim, ekipi i MPN konstatoi se i njëjti udhëhiqet me rregull, ndërsa mjetet më shpesh të 
përdorura të detyrimit janë prangat, forca fizike, ndërhyrjet dhe ngjashëm. Në ngjarjet e 
evidentuara për vitin rrjedhës vërehet se mungojnë informacione për arsyeshmërinë e 
mjeteve të përdorura për shtrëngim nga muaji prill i vitit të njëjtë, e që flet për azhur-
nitet të pamjaftueshëm. Së këtejmi, ekipi i MPN konstatoi se të gjitha rastet e tjera të për-
dorura për detyrim, për të cilat vlerësimi është ekzekutiv, janë vlerësuar si të arsyeshme.

Në Stacionin policor Qendër nuk udhëhiqet fare – Libri për Evidencën e 
parashtresave të parashtruara nga qytetarët kundër nëpunësit policor dhe 
masave të ndërmarra. Ekipi, disa herë, parashtroi pyetje deri te personat zyrtarë, për 
çka mori përgjigje se parashtresat dërgohen drejtpërsëdrejti në MPB – Njësinë për kontroll 
të brendshme.
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Tabela nr.5

2.3.4. Rekomandime dhe veprime sipas re-
komandimeve të dhëna 

Avokati i Popullit – MPN për gjendjet e konstatuara nga vizita hartoi Raport të posaçëm 
me rekomandime konkrete të cilin ia drejtoi Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe 
komandantit të Stacionit policor Qendër. 

Në këtë kontekst, këto janë një pjesë e rekomandimeve dhe përgjigjeve të drejtuara 
pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe nga komisari i SP Qendër.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme 

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Të ndërmerren masa urgjente me 
qëllim të eliminimit të parregull-
sive teknike në sistemin për thirrje 
dhe video-mbikëqyrje në Stacionin 
Policor Karposh;

Nga ana jonë Raporti vjetor i është dërguar men-
jëherë Seksionit për punë të përbashkëta dhe të 
përgjithshme për veprim sipas rekomandimeve 
të dhëna të cilat janë në fushëveprimin e punëve 
në kompetencë të tyre.

Të ndërmerren masa për përshtatjen 
dhe pajisjen e hapësirave për zhvil-
limin e bisedës dhe ndalimin e 
fëmijëve, në përputhje me Ligjin për  
drejtësi për fëmijë;

Në lidhje me pesë rekomandimet e para, nga ana 
SP KP “Qendër” drejtuar Seksionit për punë të 
përbashkëta dhe të përgjithshme është dërguar 
kërkesë për eliminimin e mangësive të konstatu-
ara, si dhe për përshtatjen dhe pajisjen e hapë-
sirës për bisedë me fëmijë.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna drejtuar SP Qendër

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Shefi i Stacionit policor për parregullsi 
teknike në sistemin e thirrjes dhe vid-
eo-mbikëqyrjes, përmes shefit të SPB 
Shkup urgjentisht ta njoftoj Sektorin 
për punë të përbashkëta dhe të përgjith-
shme, me kërkesë për eliminimin e 
parregullsive teknike, në përputhje me 
Procedurat Standarde Operative;

Ju njoftojmë se nga ana e shefit të Stacionit 
policor më datë 18.09.2019, përmes SPM 
Shkup, e njofton Seksionin për Punë të 
Përbashkëta dhe të Përgjithshme se, duhet të 
bëhet korrigjim i sistemit për thirrje, video-
mbikëqyrjes, ndriçimit, dhe xhamit të dritares 
në hapësirën për ndalimin e personave, me 
ç’rast në të njëjtën nuk do të ndalohen per-
sona, derisa i njëjti të vihet në funksion.

Të përshtatet hapësirë e posaçme për 
bisedë me fëmijët, në përputhje me 
Ligjin për drejtësi për fëmijë;

Gjithashtu, me këtë akt i njoftojmë se duhet 
të përshtaten hapësirat dhe pajisjet e posaçme 
për bisedë dhe ndalimin e fëmijëve.

Menjëherë të kryen riparimet e in-
stalimit të shkulur elektrik në hapësirat 
e ndalimit;

Ju njoftojmë se nga ana e komisarit më datë 
18.09.2019 përmes SPB Shkup, e njofton 
Seksionin për punë të përgjithshme dhe të 
përbashkëta, se duhet të bëhet riparimi i sis-
temit për thirrje, video-mbikëqyrja, ndriçimi 
dhe xhami i dritares së hapësirës për ndalimin 
e personave, me ç’rast në të njëjtën nuk do të 
ndalohen personat, derisa i njëjti të riparohet.

Urgjentisht të përmirësohet higjiena 
në hapësirat e ndalimit, ndërsa shefat 
e turnit në Stacionin policor të instalo-
jnë sistem të kontrollit të rregullt mbi 
higjienën dhe pajisjen e hapësirave për 
ndalim, në përputhje me Procedurat 
Standarde Operative;

Nga SP nuk është pranuar përgjigjje në lidhje 
me këtë rekomandim.

Tabela nr.6
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna drejtuar SP Qendër

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Të inkorporohet Evidenca e parash-
tresave të parashtruara nga qytetarët 
kundër nëpunësve policorë dhe masat 
e ndërmarra, siç është rregulluar me 
“Rregulloren për përmbajtjen dhe 
mënyrën e udhëheqjes së evidencave 
të policisë dhe formën e përmbajtjes së 
formularit të evidencave”, si dhe rregull 
më i fortë sa i përket azhunitetit në 
regjistrat ekzistues për evidencë.;

SP KP “Qendër” sa i përket vërejtjes për 
udhëheqjen e Evidencës për parashtresat e 
qytetarëve kundër DSP tërësisht e korrigjoi 
dhe e udhëheqë në mënyrë azhure.
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Më datë 06.08.2019, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi vizitë të rregullt të 
paparalajmëruar në Stacionin policor me kompetencë të përgjithshme Gostivar. 
Kjo është vizita e tretë në Stacionin policor nga ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional.

Stacioni policor Gostivar është stacion policor me kompetencë të përgjithshme pranë 
Sektorit për punë të brendshme – Tetovë (SPB Tetovë). Në kuadër të Stacionit policor 
funksionojnë edhe katër seksione policore: Çegran, Galatë, Mavrovë dhe Rostushë. Kom-
petenca vendore për kryerjen e punëve policore e përfshin rajonin e komunave: Gostivar, 
Vrapçisht, Mavrovë dhe Rostushë. Numri i përgjithshëm i popullatës së këtij rajoni është 
rreth 120.000 banorë.

Stacioni policor është vendosur në ndërtesën e cila është me një datë të vjetër në 
dy kate. Në ndërtesën e njëjtë është vendosur edhe Stacioni policor Çegranë, ndërsa në 
një objekt të veçantë gjenden hapësirat për ndalim, si dhe hapësirat e sapo ndërtuara për 
fëmijë.

Nga bisedat e zhvilluara me personat zyrtarë u pranua informacioni se për nëpunësit 
e punësuar policor organizohen trajnime në përputhje me planin dhe programin i cili u 
është dërguar në SPM Tetovë, dhe gjithashtu nga bisedat me shefin e turnit u konstatua 
se kanë pasur trajtime të cilat kanë të bëjnë me ndalimin e personave në përputhje me 
Ligjin për procedurë penale.

2.4 STACIONI POLICOR ME KOMPETENCË 
TË PËRGJITHSHME GOSTIVAR 
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2.4.1. Kushtet materiale

Në Stacionin policor Gostivar ka 2 hapësira për marrje në pyetje dhe bisedë me per-
sonat e privuar nga liria të cilët gjenden në ndërtesën e posaçme në rrethin e Stacionit 
policor, drejtpërsëdrejti pranë hapësirave për ndalim. 

Njëra nga këto hapësira është dedikuar edhe si zyrë për identifikim, si dhe njëkohë-
sisht përdoret edhe si zyrë zyrtare nga ana e nëpunësve policor në rastet kur ka persona 
të ndaluar. Në këtë hapësirë në vend të theksuar është vendosur Kodeksi i etikës policore. 
Megjithatë, ekipi i MPN u informua se çdoherë ka person zyrtar në këtë zyrë, përkatësisht 
në afërsi të drejtpërdrejtë të hapësirave për ndalim kur ka persona të ndaluar, sepse 
shpeshherë nuk ka numër të mjaftueshëm të nëpunësve të domosdoshëm për kryerjen e 
punëve të tjera policore, dhe për këtë shkak bëhet vlerësimi, në varësi të sjelljes së per-
sonit të ndaluar, nëse ka nevojë për mbikëqyrje të vazhdueshme të personit zyrtar.

Hapësira tjetër është e pajisur me karrige dhe tavolinë të fiksuara, ndërsa në vend të 
dukshëm janë vendosur edhe të drejtat e personave të ndaluar. Megjithatë, nga bisedat e 
zhvilluara me personat zyrtarë të Stacionit policor, ekipi i MPN u informua se këto hapësira 
për bisedë përdoren shumë rrallë për shkak se nuk janë të pajisura me mjete përkatëse 
teknike, përkatësisht me kompjuterë. Në këtë kuptim u theksua se një pjesë e madhe e 
bisedave me personat e ndaluar zhvillohen në zyrat e inspektorëve.

Në hapësirat për bisedë janë instaluar video-mbikëqyrje, por i njëjti nuk 
është funksional. 

Ekipi i MPN rekomandon që hapësirat për marrje në pyetje dhe bisedë të pajisen me 
mjetet e domosdoshme teknike (para së gjithash me kompjuterë) dhe të përdoren në 
përputhje me dedikimin e tyre.

Hapësirat për marrje në pyetje dhe bisedë me personat e privuar 
nga liria dhe personat e mitur

Hapësirat për ndalim

Stacioni policor ka në dispozicion dy hapësira për ndalim, nga të cilat njëra është 
për ndalim individual, ndërsa e dyta është me kapacitet për ndalim të njëkohshëm të dy 
personave.

Të dyja hapësirat i përmbushin minimum standardet për akomodimin e personave të 
ndaluar nga aspekti i madhësisë së tyre. Ato janë me sipërfaqe prej 6 m2 me çka përm-
bushet standardi minimal prej 4 m2 për person.

Dy hapësirat janë të pajisura me krevate fikse. Në hapësirën për ndalim individual 
krevati ishte pajisur me dyshek dhe dy batanije, ndërsa mungonte jastëku. Në hapësirën 
e dytë krevatet ishin pajisur me batanije, njëri nga krevatet nuk kishte fare dyshek, ndërsa 
njëri nga krevatet nuk kishte jastëk.

Në këtë kontekst, ekipi i MPN rekomandon të ndërmerren masa urgjente 
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për shmangien e parregullsive teknike të video-mbikëqyrjes në hapësirat për 
ndalim, njësoj si edhe në hapësirat për marrje në pyetje dhe bisedë, në për-
puthje me Procedurat Standarde Operative, për shkak se video-mbikëqyrja 
funksionale në hapësirat e ndalimit, marrjes në pyetje dhe bisedës e redukton 
rrezikun nga veprimi i mundshëm joadekuar.

Sa i përket veprimit me fëmijë, gjithashtu u theksua se deri më tani në Stacionin 
policor nuk ka pasur fëmijë të ndaluar, ndërsa në rastet kur ka pasur nevojë për të kryer 
bisedë, e njëjta është zhvilluar në hapësirat e objektit i cili posaçërisht është dedikuar 
për fëmijë, dhe në këtë kontekst u theksua edhe bashkëpunimi dhe komunikimi i mirë i 
Qendrës për Punë Sociale.

Nyja sanitare

Në kuadër të Stacionit policor Gostivar ka tualete të ndara për personat e ndaluar dhe 
për personat e punësuar zyrtarë.  

Në përbërje të objektit për ndalimin e personave të privuar nga liria ka nyje të 
veçanta sanitare për ndalimin e personave në të cilat higjiena ishte në nivel relativisht të 
kënaqshëm. Në tualet ka pasqyra me xham e që e vë në pikëpyetje rrezikun nga lëndimet, 
në rast se vjen deri në thyerjen e pasqyrave. Në këtë pjesë, për shkak të shmangies së 
mundësisë për vetë-lëndim, nevojitet të vendosen pasqyra me xham të pathyeshëm.

2.4.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Në Stacionin policor në më shumë vende janë vendosur posterë me të drejtat e per-
sonave të thirrur, personave të privuar nga liria dhe personave të ndaluar, si dhe të per-
sonave viktima të veprave penale. Në hyrjen në Stacionin policor është vendosur sënduku 
për lëvdata dhe ankesa, si dhe gjithashtu është vendosur sënduku për parashtresa pranë 
Sektorit për punë të brendshme. 

Gjithashtu, posterat me udhëzime për të drejtat e personave të thirrur, të arrestuar 
dhe personave të ndaluar në tri gjuhë është vendosur në vend të dukshëm në zyrën e ud-
hëheqësit të turnit të Stacionit policor, ndërsa mësimet/udhëzimet për të drejtat e person-
ave të arrestuar dhe personave të ndaluar në shtatë gjuhë është vendosur edhe në hapë-
sirën për marrje në pyetje e cila gjendet në objektin ku janë edhe hapësirat për ndalim. 

Të drejtat e viktimave të veprave penale dhe Kodeksi i etikës policore janë vendosur 
në vend të theksuar në Stacionin policor, ndërsa posteri me udhëzime për veprim me 
fëmijët viktima të veprave penale është vendosur edhe në objektin i cili është dedikuar 
posaçërisht për trajtimin e fëmijëve. 
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Megjithatë, mësimet/udhëzimet për të drejtat e të arrestuarve, përkatësisht perso-
nave të privuar nga liria dhe personave të ndaluar nuk janë vendosur në hapësirën për 
takime etj. hapësira për ndarje, ku gjithashtu ishte theksuar nga personat zyrtarë bëhet 
akomodimi (“ruajtja”) e personave të ndaluar në rastet kur bëhet fjalë për ndalim për një 
kohë të më shumë personave.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional nga ana e udhëheqësit të turnit u njoftua 
se personat e ndaluar në Stacionin policor, gjithashtu, njihen me të drejtën për të thirrur 
mbrojtës, ta njoftojnë personin e tretë për arrestimin e tyre, përkatësisht privimin nga 
liria, si dhe për të drejtën të kërkojnë ndihmë mjekësore, e që në mënyrë përkatëse është 
regjistruar në dokumentacionin e nevojshëm.

Në Stacionin policor nuk ka buxhet të posaçëm të dedikuar për ushqimin e personave 
të cilët ndalohen, por nëpunësit policorë theksuan se vaktet/shujtat e personave të nda-
luar i blejnë nga mjetet e tyre personale.

2.4.3. Evidenca e regjistrave të personave të 
ndaluar

Konstatim i përgjithshëm i Ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional është se librat 
plotësohen me rregull dhe janë të lexueshëm dhe se në librat ka rrjedhë logjike dhe 
ndjekje të ngjarjeve, pa shkarravitje të cilësdo rubrikë.

Gjatë këqyrjes së kryer në Evidencën për personat e privuar nga liria dhe per-
sonat e ndaluar, ekipi i MPN konstatoi se asnjëri nga personat e ndaluar nuk është 
ndaluar më shumë se siç është parashikuar me ligj, ndërsa vet fakti se në evidencë është 
shënuar me rregull, nëse personi ka kërkuar dhe e ka realizuar të drejtën për ta thirr 
personin e tretë, ta thirr avokatin ose t’i ofrohet ndihma mjekësore, udhëzon në atë se 
personat e ndaluar kanë marrë mësim dhe kanë mundësi t’i shfrytëzojnë këto të drejta. 

Gjatë këqyrjes së kryer në këtë evidencë u konstatua se në Stacionin policor, disa, 
herë janë ndaluar njëkohësisht edhe më shumë se 10-15 persona. Në këto raste, siç thek-
suan edhe personat zyrtarë, personat e ndaluar akomodohen në të ashtuquajturën hapë-
sirë për ndarje dhe në hapësirën për takime, ndërsa në hapësirat vazhdimisht ka person 
zyrtar i cili kryen mbikëqyrje. Ekipi i MPN, duke i pasur parasysh kushtet në këto hapësira, 
në të cilat fare nuk ka mjete adekuate për pushim, e as nuk janë konceptuar si hapësira 
për ndalim, konsideron se ndalimi disa orësh i personave në hapësira të këtilla mund të 
paraqes cenim të nenit 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila parashikon 
ndalimin e torturës, trajtimin jonjerëzor, përçmues ose ndëshkues.

Nga këqyrja e kryer në Evidencën e mjeteve të përdorura për detyrim, MPN 
konstatoi se mjeti më shumë i përdorur për detyrim është forca fizike, përkatësisht lidhja 
e duarve pas. Për të gjitha rastet e përdorimit të mjeteve për detyrim në mënyrë adekuate 
të hartohet raport, si dhe vlerësimi për arsyeshmërinë e mjeteve të detyrimit, nga të cilat 
është e dukshme se në të gjitha rastet përdorimi i mjeteve për detyrim është vlerësuar si 
i arsyeshëm. 
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Nga këqyrja e kryer në lëndët individuale për personat e ndaluar, ekipi i MPN kon-
statoi se në përgjithësi evidenca udhëhiqet me rregull, në të janë përfshirë dokumentet 
e nevojshëm, nga të cilët mund të ndiqet e gjithë kronologjia e aktiviteteve të ndërmarra 
në lidhje me personat e ndalur. Në rastet kur personave u është ofruar ndihma mjekësore, 
në mënyrë përkatëse në dosar përmbahet vërtetimi mjekësor me nënshkrim dhe faksimil 
nga mjeku.

2.4.4. Rekomandime dhe veprime sipas re-
komandimeve të dhëna

Avokati i Popullit – MPN për gjendjet e konstatuara hartoi Raport të posaçëm me re-
komandime konkrete, të cilin ia dërgoi Ministrisë për Punë të Brendshme, si dhe komisari-
atit të Stacionit Policor Gostivar. 

Në këtë aspekt, këto janë një pjesë e rekomandimeve dhe përgjigjeve të dërguara 
pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe nga komisari i SP Gostivar.

Tabela nr.7

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Të ndërmerren masa urgjente me 
qëllim të shmangies së parregull-
sive teknike në sistemin e video-
mbikëqyrjes në Stacionin policor;

Pastaj, nga ana e SPB Tetovë me akt deri te njësia 
për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta 
është dërguar kërkesë për riparimin urgjent të 
video-mbikëqyrjes dhe sistemit për thirrjen e 
personave dhe furnizimin e kompjuterëve.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna drejtuar SP Gostivar

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Komisari i Stacionit policor për parre-
gullsitë teknike në sistemin për video-
mbikëqyrje në hapësirat për marrje në 
pyetje dhe hapësirat për ndalim, përmes 
komisarit të SPB Tetovë, urgjentisht ta 
njoftoj Sektorin për punë të përgjith-
shme dhe të përbashkëta, me kërkesë 
për shmangien e parregullsive teknike, 
në  përputhje me Procedurat Standarde 
Operative;

Nga ana jonë, Raporti i posaçëm është dër-
guar menjëherë deri te Seksioni për punë të 
përgjithshme dhe të përbashkëta për veprim 
sipas rekomandimeve të dhëna e që janë në 
fushëveprimin e punëve nga kompetenca e 
tyre.
Po ashtu, SPB Tetovë dërgoi njoftim për masat 
e ndërmarra dhe aktivitetet për shmangien e 
mangësive të konstatuara sipas rekomandi-
meve të dhëna për SP KP Gostivar, ndërsa ato 
janë:
Komisari i Stacionit policor për parregullsitë 
në sistemin për video-mbikëqyrje në hapësirat 
për marrje në pyetje hapësirat për ndalim, 
përmes SPB Tetovë urgjentisht ta njoftoj Sek-
torin për punë të përbashkëta dhe të përgjith-
shme, me kërkesë për shmangien e parreg-
ullsive teknike, në përputhje me Procedura 
Standarde Operative.
Pastaj, nga ana e SPB Tetovë me akt deri te 
Seksioni për punë të përgjithshme dhe të 
përbashkëta është dërguar kërkesë për riparim 
urgjent të video-mbikëqyrjes së personave dhe 
furnizim të kompjuterëve.

Krevatet në hapësirat për ndalim të 
pajisen me mjetet e domosdoshme për 
pushim dhe buajtje – dyshek adekuat, 
batanije dhe jastëk të pastër;

Krevatet në hapësirat për ndalim janë pajisur 
me pajisjet e nevojshme (dyshekë, batanije 
dhe jastëk të pastër);

Hapësirat për marrje në pyetje dhe 
bisedë të pajisen me mjetet e domos-
doshme teknike (para së gjithash me 
kompjuterë) dhe të përdoren në për-
puthje me dedikimin e tyre;

Pastaj, nga ana e SPB Tetovë me akt deri te 
Seksioni për punë të përgjithshme dhe të 
përbashkëta është dërguar kërkesë për riparim 
urgjent të video-mbikëqyrjes dhe sistemit për 
thirrje të personave dhe furnizim me komp-
juterë.

Tabela nr.8
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna drejtuar SP Gostivar

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Nga tualeti të cilin e përdorin personat 
e ndaluar të hiqen të gjitha sendet që e 
rrisin rrezikun e vetë-lëndimit, ndërsa 
pasqyra ekzistuese të hiqet dhe e njëjta 
të zëvendësohet me pasqyrë me mate-
rial të pathyeshëm;

Nga tualeti i personave të ndaluar janë hequr 
pasqyrat me material që thyhet dhe është 
montuar pasqyrë me material të pathyeshëm.

Në rastet kur në Stacionin policor 
shoqërohen të arrestuarit, përkatësisht 
personat e privuar nga liria numër i cili 
e tejkalon kapacitetin e Stacionit policor 
për ndalimin e personave, ndalimi 
i tyre të jetë më afatshkurtër (jo më 
shumë se 4 orë), ndërsa në rastet kur ka 
nevojë për ndalim të zgjatur, personat 
të shoqërohen në Stacionet më të afërta 
të policisë të cilat i plotësojnë kushtet 
për ndalimin e personave.

Nga SP nuk u pranua përgjigje në lidhje me 
këtë rekomandim.

Azhurnitet më i madh gjatë udhëheqjes 
së Regjistrit për përdorimin e mjeteve 
të detyrimit.

Është evidentuar azhurnimi i përdorimit të 
mjeteve për detyrim.



48

RAPORTI VJETOR 2019-AVOKATI I POPULLIT-
MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL

Më datë 08.08.2019, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi vizitë të rregullt të 
paparalajmëruar në Stacionin policor me kompetencë të përgjithshme Dibër. Kjo 
është vizita e tretë në Stacionin policor nga ekipi i Mekanizmi Parandalues Nacional.

Stacioni policor Dibër është stacion policor me kompetencë të përgjithshme pranë 
Sektorit për punë të brendshme - Ohër (SPB Ohër), ndërsa kompetenca vendore për 
kryerjen e punëve policore e përfshin rajonin e komunave: Dibër dhe Qendrën-Zhupë, ku 
Stacioni policor ka edhe Zyrë policore. Numri i përgjithshëm i popullatës së rajonit në të 
dyja komunat është rreth 25-6 mijë banorë.

Stacioni policor është vendosur në një ndërtesë të vjetër, ndërsa në të janë vendosur 
zyrat e personave zyrtarë të Stacionit policor, si dhe të inspektorëve të ZJPK Dibër (Zyra e 
jashtme për punë kriminalistike Dibër – pranë SPB – Ohër).

Në hyrje ka rampë të ndërtuar për hyrje-dalje, me çka u mundësohet qasje 
e lehtë deri te hapësirat zyrtare edhe personave me pengesa të caktuara fizike.

2.5 STACIONI POLICOR ME KOMPETENCË 
TË PËRGJITHSHME DIBËR 
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2.5.1. Kushtet materiale

Ekipi i MPN konstatoi se SP Dibër nuk ka hapësirë për realizimin e bisedës 
me personat e arrestuar, përkatësisht personat e privuar nga liria dhe personat 
e ndaluar.

Ekipi i MPN u informua se bisedat me personat e arrestuar, përkatësisht personat e 
privuar nga liria dhe personat e ndaluar në Stacionin policor, më së shpeshti kryhen edhe 
në zyrat e inspektorëve, dhe për këtë shkak u realizua këqyrja në më shumë zyra zyrtare. 
Gjatë këqyrjes nuk u vërejtën mjete, e as sende tjera të dyshimta me të cilat do të mund 
të kryhej frikësimi i të arrestuarve, përkatësisht personave të privuar nga liria dhe perso-
nave të ndaluar.

Në zyrat e inspektorëve ku realizohen bisedat me personat nuk janë theksuar udhë-
zimet e posaçme për të drejtat e të arrestuarve, përkatësisht personave të privuar nga liria 
dhe personave të ndaluar, por u informuam se para çdo bisede personat udhëzohen për të 
drejtat e tyre, ndërsa për konfirmimin e të njëjtëve është përfshirë në secilën nga dosjet.

Ligji për drejtësi për fëmijë parashikon se biseda me fëmijën udhëhiqet 
në hapësira të posaçme adekuate për bisedë me fëmijën e moshës së tij, 
megjithatë ekipi i MPN konstatoi se Stacioni policor Dibër nuk disponon me 
hapësirë të posaçme për bisedë me persona të mitur.

Hapësirat për marrje në pyetje dhe bisedë me personat e privuar 
nga liria dhe personat e mitur

Hapësirat për ndalim

Në kuadër të stacionit policor ka një hapësirë e cila dedikohet për ndalime individuale, 
që gjendet në përdhesen e stacionit policor, menjëherë pranë shërbimit kujdestar dhe dy 
hapësira të vjetra bodrumi (të cilat nuk janë në përdorim).

Në lidhje me madhësinë, nuk mund të thuhet se hapësira i plotëson re-
komandimet ndërkombëtare dhe udhëzimet për minimum standarde për ako-
modimin e personave të ndaluar, për shkak se hapësira ishte e tillë që fizikisht 
ishte e ndarë për gjysmë me shufra metalike. Së këtejmi, hapësira në përgjithë-
si është me sipërfaqe më të madhe se 7m2, megjithatë sipërfaqja e të njëjtës 
deri te shufrat metalike është 5,82 m2 me çka nuk përmbushet rekomandimi 
minimal për madhësinë në përputhje me Komitetin Evropian për Parandalimin 
e Torturës (KST).

Hapësira është pajisur me mjete për pushim (për ndalim afatshkurtër gjatë natës), siç 
janë: krevati, dysheku, jastëku dhe batanija për pushim dhe gjumë të natës. Gjithashtu, 
në hapësirë është vendosur një tavolinë dhe një karrige, të cilat si edhe krevati janë të 
fiksuara për dysheme.
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Në hapësirat nuk ka trupa për ngrohje e as pajisje për ngrohje-gjatë vizitës MPN 
konstatoi se temperatura është 26,6оC dhe është në kuadër të shtrirjes së pranueshme, 
ndërsa lagështia e ajrit ishte rreth 43,9%. Meqë në hapësirë nuk janë vendosur trupa të 
posaçëm për ngrohje, shtrohet pyetja se në çfarë mënyre e njëjta ngrohet në periudhën 
e dimrit.

Në hapësirën për ndalim nuk është instaluar sistem për thirrje, e as video-mbikëqyrja. 
Duke e pasur parasysh se hapësira gjendet në afërsi të drejtpërdrejt të zyrës kujdestare, 
personat zyrtarë na informuan se personat janë në mbikëqyrje të vazhdueshme, ndërsa 
personi i ndaluar, në çdo, moment mund ta thirr personin zyrtar në rast të çfarëdo qoftë 
nevoje.

Stacioni policor nuk disponon me hapësira të posaçme për ndalimin e fëmi-
jëve, siç është parashikuar me Ligjin për drejtësi për fëmijë.

Në lidhje me veprimin me fëmijë, u theksua se deri më tani në Stacionin policor nuk 
ka pasur raste të ndalimit të fëmijëve, ndërsa në rastet kur ka pasur nevojë të zhvillohet 
bisedë, e njëjta është realizuar në hapësirat e udhëheqësve të turnit apo inspektorit i cili 
punon në rastin konkret. Në këtë kuptim, u theksua se çdoherë kur bëhet fjalë për bisedë 
me person të mitur thirret prindi/kujdestari i tij, ndërsa kur ka nevojë edhe përfaqësuesi 
nga Qendra për Punë Sociale, si dhe avokati. 

Nyja sanitare

Në përbërje të objektit për ndalimin e personave të privuar nga liria nuk ka nyje të 
posaçme sanitare për personat e ndaluar, më saktësisht përdoret i njëjti si edhe për per-
sonat e tjerë zyrtarë. 

Edhe pse në nyjen sanitare higjiena ishte në nivel të kënaqshëm, megjithatë bëhet 
fjalë për tualet të vjetër dhe të riparuar me prezencë të sasisë së madhe të lagështisë. 
Gjatë vizitës MPN nuk vërejti mjete për mirëmbajtjen e higjienës personale, por sipas in-
formacionit të pranuar nga komisari i SP letër tualeti u jepet personave të ndaluar vetëm 
nëse ata kërkojnë.

2.5.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar 

Në Stacionin policor në më shumë vende janë theksuar posterët me të drejtat e 
personave të thirrur, personave të privuar nga liria dhe personave të ndaluar, si dhe të 
personave viktima të veprave penale në më shumë gjuhë.

Përkatësisht, poster në tri gjuhë me udhëzime për të drejtat e personave të ndaluar 
është vendosur në vend të dukshëm në anën e brendshme të hapësirës për ndalim, ndërsa 
posterë me udhëzime për të drejtat e personave të arrestuar, personave të privuar nga liria 
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dhe viktimave të veprave penale janë theksuar në vend të dukshëm në hyrje të Stacionit 
policor, si dhe në më shumë vende në korridorin e stacionit.

Në vend të dukshëm të Stacionit të policisë është vendosur sënduku i Sektorit për 
kontroll të brendshëm dhe standarde profesionale i cili dedikohet për parashtresa kundër 
trajtimit të zyrtarëve policor, si dhe gjithashtu ka edhe poster për udhëzim për qytetarët 
për atë se deri ku mund të ankohen ndaj veprimit të policisë. 

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional nga ana e shefit të turnit u njoftua se person-
at e ndaluar në Stacionin policor, po ashtu, njoftohen me të drejtën të thërrasin mbrojtës, 
ta njoftojnë personin e tretë për arrestimin e tyre, përkatësisht privimin nga liria, si dhe për 
të drejtën të kërkojnë ndihmë mjekësore dhe se e njëjta regjistrohet në mënyrë përkatëse 
në dokumentacionin i cili udhëhiqet për çdo lëndë të caktuar (shënohet në regjistra dhe 
udhëzime me të drejtat të përmbajtura në dosjet individuale).

Në Stacionin policor nuk ka buxhet të posaçëm të dedikuar për ushqim për 
personat e ndaluar, por nëpunësit policorë theksuan se ushqimin personat e 
ndaluar më së shpeshti e sigurojnë nga mjetet e tyre personale.

2.5.3. Evidenca e regjistrave të personave të 
ndaluar

Ekipi i MPN nga këqyrja e realizuar në evidencat të cilat udhëhiqen në Stacionin poli-
cor konstatoi se të njëjtat udhëhiqen në përgjithësi mirë, por se ka nevojë për azhurnitet, 
përkatësisht organizim, në kohë të duhur dhe precizitet në evidencën e ngjarjeve.

Nga këqyrja në Evidencën për përdorimin e mjeteve të detyrimit, ekipi i MPN konsta-
toi se në të gjitha rastet e përdorimit të mjeteve të detyrimit në mënyrë përkatëse është 
hartuar raport, si dhe vlerësim për arsyeshmërinë e përdorimit të mjeteve të detyrimit, 
nga të cilët duket se në të gjitha rastet përdorimi i mjeteve për detyrim është vlerësuar si 
i arsyeshëm.

Nga këqyrja në Evidencën për sende përkohësisht të konfiskuara, ekipi i MPN kon-
statoi se në disa nga rastet e theksuara nuk janë plotësuar tërësisht fushat e të gjitha 
rubrikave, prandaj edhe vetëm nga këqyrja në këtë evidencë nuk mund të përcaktohet se 
cili person zyrtarë i ka marrë lëndët, a i janë kthyer personit të gjitha sendet, përkatësisht 
a ruhen akoma në stacion policor apo i janë dorëzuar ndonjë personi tjetër.

Nga këqyrja e kryer në disa sende individuale për arrestimin e personave dhe perso-
nave të privuar nga liria të cilët janë ndaluar në Stacionin policor, ekipi i MPN konstatoi se 
dosjet në fjalë për personat e ndaluar nuk ishin në dosje të posaçme siç është parashikuar 
me “Procedurat Standarde Operative për veprim me persona të cilëve u është kufizuar e 
drejta e lëvizjes së lirë (të arrestuar, persona të privuar nga liria dhe persona të ndaluar)”, 
ku në pikën 5.2.7 qartë është parashikuar se: “Në stacionet policore në të cilat ndalohen 
personat, mbahet lëndë e posaçme për personat e ndaluar”.

Nga këqyrja në dosjet përkatëse, ekipi i MPN konstatoi se, në përputhje me të dhënat 
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e përfshira në shënimet zyrtare dhe formularët përkatës, ekziston një rrjedhë logjike e 
ngjarjeve në aspekt të marrjes së veprimeve zyrtare gjatë veprimit me personat e ndaluar. 
Megjithatë, pretendimet e personit të ndaluar, me të cilin është biseduar, hapin dyshime 
për kohën kur janë marrë këto veprime dhe shënimi i tyre përkatës në evidencat zyrtare. 

2.5.4. Rekomandime dhe veprime sipas re-
komandimeve të dhëna 

Avokati i Popullit – MPN për gjendjet e konstatuara nga vizita hartoi Raport të 
posaçëm me rekomandime konkrete, të cilin ia dërgoi Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe komisarit të Stacionit policor Dibër. 

Në këtë aspekt, këto janë një pjesë e rekomandimeve dhe përgjigjeve të dërguara 
pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe komisarit të SP Dibër.

Tabela nr.9

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Rritje e numri të udhëheqësve të turnit/
nëpunësve për pranim në Stacionin poli-
cor dhe trajnim të detyrueshëm të këtyre 
personave zyrtarë në pjesën e implemen-
timit në praktikë të “Procedurave Stand-
arde Operative për trajtimin e personave 
të cilëve u është kufizuar e drejta e lirisë 
së lëvizjes (persona të arrestuar, të privuar 
nga liria dhe persona të ndaluar)”;

Në lidhje me rekomandimet e theksuara, 
nga ana e SP KP Dibër pranë SPB Ohër është 
dërguar informacion për një problem me të 
cilin është kërkuar plotësimi i sistematizi-
mit me vende të reja të punës “udhëheqës i 
turnit” dhe Ndërtimi i hapësirave për ndalim 
të cilat do t’i plotësonin së paku minimum 
standardet për hapësira të dedikuara për 
ndalimin e personave.

Ndërtimi i hapësirës së re për ndalim, e 
cila plotësisht do t’i plotësonte standardet 
minimale bazë për ndalimin e personave;

Sa u përket rekomandimeve të theksuara, 
nga ana e SP KP Dibër deri te SPB Ohër 
është dërguar një informacion për problemin 
me të cilin kërkohet plotësimi i sistematizi-
mit me vende të reja të punës udhëheqës i 
turnit dhe ndërtimi i hapësirave të reja për 
ndalim të cilat do t’i plotësonin minimum 
standardet për hapësira të dedikuara për 
ndalimin e personave.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Ndërtimit i hapësirës së posaçme për 
ndalimin e personave të mitur në për-
puthje me Ligjin për drejtësi për fëmijë;

Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk 
u pranua përgjigje lidhur me këtë rekoman-
dim.

Ndërtimi i hapësirës së posaçme për zh-
villimin e bisedës me personat e privuar 
nga liria dhe pajisja me video-mbikëqyrje 
e cila do të kontribuoj për reduktimin 
e rrezikut nga trajtimi i mundshëm 
joadekuat (torturë, kërcënim, frikësim) 
gjatë kohës së hetimit, përkatësisht bise-
dave me personat e thirrur, të arrestuar, 
personat e privuar nga liria ose personat 
e ndaluar, si edhe nga akuzat e pabaza 
për pretendimet e trajtimeve të këtilla të 
personave zyrtarë;

Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk 
u pranua përgjigjja lidhur me këtë rekoman-
dim.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna pranë SP Dibër

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Rritja e numrit të udhëheqësve të turnit/
nëpunësve për pranim në Stacionin poli-
cor dhe trajnim të detyrueshëm të këtyre 
personave zyrtarë në pjesën e implemen-
timit në praktikë të “Procedurave Stand-
arde Operative për trajtimin e personave 
të cilëve u është kufizuar liria e lëvizjes (të 
arrestuar, të privuar nga liria dhe persona 
të ndaluar)

Në lidhje me rekomandimet e theksuara, nga 
ana e SP KP Dibër deri te SPB Ohër është 
dërguar informacion me problem me të cilin 
është kërkuar plotësim i sistematizimit me 
vende të reja të punës udhëheqës i turnit.

Tabela nr.10
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna pranë SP Dibër

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Për çdo ndalim të personit në Stacion 
policor të ndiqen “Procedurat Standarde 
Operative për trajtimin e personave të 
cilëve u është kufizuar liria e lëvizjes (të 
arrestuar, të privuar nga liria dhe persona 
të ndaluar)” me ç’rast personat menjëherë 
do të njoftohen me arsyet për ndalimin e 
tyre, do të udhëzohen për të drejtat e tyre, 
veçanërisht për të drejtën që ta njofto-
jnë personin e tretë për ndalimin e tyre, 
të drejtën e mbrojtësit, si dhe të drejtën 
për ndihmë mjekësore. Personat zyrtarë 
gjithashtu, e kanë për detyrë, t’i ndër-
marrin të gjitha masat e domosdoshme 
preventive për mbrojtje nga (vet) lëndimi, 
ndërsa po ashtu e kanë për detyrë në 
mënyrë përkatëse t’i shënojnë të gjitha 
lëndimet, ankesat ose deklaratat e tjera 
të personave të cilët do të referonin në 
trajtim eventual joadekuat ndaj tyre;

Nga ana e SPB Ohër është dhënë udhëzimi i 
komisarit të SP KP që t’u sugjeroj nëpunësve 
policorë të cilët punojnë me personat e  ar-
restuar, personat e privuar nga liria për res-
pektimin konsekuent të Procedurave Stand-
arde Operative për trajtimin e personave 
të cilëve u është kufizuar e drejta e lëvizjes 
së lirë dhe të gjitha materialet zyrtare të 
kontrollohen dhe të përfshihen në dosarë të 
posaçëm. Në lidhje me udhëzimin e dhënë të 
SP me KP Dibër të cilët punojnë me persona 
të arrestuar, persona të privuar nga liria dhe 
persona të ndaluar u ka sugjeruar për respek-
timin konsekuent të Procedurave Standarde 
Operative për trajtimin me personat të cilëve 
u është kufizuar e drejta e lirisë së lëvizjes 
dhe për të njëjtën është mbajtur një takim 
pune më datë 10.10.2019.

Dosjet në fjalë për personat e ndaluar të 
kenë dosar përkatës siç është parashi-
kuar me Procedurat Standarde Opera-
tive për trajtimin e personave të cilëve u 
është kufizuar e drejta e lirisë së lëvizjes 
(të arrestuar, të privuar nga liria dhe 
persona të ndaluar)“ dhe në mënyrë më 
azhurne të udhëhiqet Regjistri për sende 
përkohësisht të sekuestruara. Po ashtu, 
nevojitet që procesverbalet për ndalimin 
e personave detyrimisht të jenë tërësisht 
të plotësuara, veçanërisht të dhënat në 
pjesën e përcaktimit të lëndimeve të duk-
shme dhe për nevojën për mjek, me qël-
lim të reduktimit të rreziqeve për sigurinë 
dhe shëndetin e personave të ndaluar;

Nga SP nuk u pranua përgjigje në lidhje me 
këtë rekomandim.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna pranë SP Dibër

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Përshtatja e hapësirave të veçanta për 
marrje në pyetje dhe bisedë me personat e 
arrestuar dhe personat e privuar nga liria, 
e cila do të pajiset me video-mbikëqyrje 
e që do të kontribuoj për reduktimin e 
rrezikut nga trajtimi i mundshëm joad-
ekuat (torturë, kërcënime, frikësime) gjatë 
kohës së marrjes në pyetje, përkatësisht 
bisedave me personat e thirrur, të ar-
restuar, personat e privuar nga liria ose  
personat e ndaluar, si dhe nga pretend-
imet e pabazuara për kinse trajtim të tillë 
të personave zyrtarë;

Nga SP nuk u pranua përgjigje në lidhje me 
këtë rekomandim.
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Më datë 16.08.2019, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi vizitë të rregullt të pa-
paralajmëruar në Stacionin policor me kompetencë të përgjithshme Kavadar. Kjo 
është vizita e dytë e Stacionit policor nga ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional.

Stacioni policor Kavadar është stacion policor me kompetencë të përgjithshme, ndër-
sa kompetenca vendore për kryerjen e punëve policore e përfshinë rajonin e komunave 
Kavadar dhe Rosoman, ku Stacioni policor ka edhe zyrë policore. Numri i përgjithshëm i 
popullsisë në rajonin e dy komunave është rreth 40.000 banorë.

Stacioni policor është vendosur në ndërtesën e një godine të vjetër të viteve 1977-78, 
ndërsa në të janë vendosur zyrat e personave zyrtarë të Stacionit policor, si dhe të inspek-
torëve të ZJPK Kavadarë (Zyra e jashtme për punë kriminalistike Kavadar).

Në hyrje është ndërtuar rampë për hyrje-dalje, me çka u mundësohet qasje 
e lehtë deri te hapësirat zyrtare edhe personave me pengesa të caktuara fizike.

2.6 STACIONI POLICOR ME KOMPETENCË 
TË PËRGJITHSHME KAVADAR 
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2.6.1. Kushtet materiale

Ekipi i MPN konstatoi se në SP Kavadar nuk ka hapësirë të posaçme për 
të realizuar bisedë me personat e arrestuar, personat e privuar nga liria dhe 
personat e ndaluar.

Të arrestuarit, përkatësisht personat e privuar nga liria dhe personat e ndaluar sho-
qërohen për bisedë në zyrën e udhëheqësit të turnit dhe në zyrat zyrtare të inspektorëve 
policorë. 

Ligji për drejtësi për fëmijë parashikon se biseda me fëmijë udhëhiqet në hapësira 
të posaçme përkatëse për bisedë me fëmijë të moshës së tij, por ekipi i MPN konstatoi se 
Stacioni policor Kavadar nuk disponon me hapësirë të posaçme për bisedë me personat 
e mitur.

Hapësirat për marrje në pyetje dhe për bisedë me personat e priv-
uar nga liria dhe personat e mitur

Hapësirat për ndalim

Në përbërje të Stacionit policor Kavadar ka pesë hapësira për ndalim, të cilat gjenden 
në pjesën e bodrumit në vet stacionin. Hapësirat për ndalim janë për akomodim individual 
me kapacitet me nga një krevat. Dy hapësira nuk përdoren fare, ndërsa njëra përdoret 
vetëm sipas nevojës, e që do të thotë se në këtë Stacion policor mund të akomodohen 
maksimalisht deri në 3 persona.

Tri hapësirat funksionale janë me dimension prej 6,84m2, për të cilat MPN konstatoi 
se hapësirat i plotësojnë standardet e kërkuara të dëshiruara 6-7m2 për akomodim indi-
vidual, megjithatë asnjëra nuk i plotëson standardet në pjesën e diferencës nga minimum 
2 metra midis mureve.

Gjatë këqyrjes në hapësirat e ndalimit ekipi i MPN konstatoi se të njëjtat janë pa-
jisur në mënyrë përkatëse me pjesërisht mjete të pastra dhe të rregullta për pushim (për 
ndalime afatshkurtra dhe ndalime gjatë natës), si dhe krevat, dyshek, batanije, jastëk për 
pushim dhe gjumë gjatë nate.

Në dy hapësira janë instaluar dhe janë vendosur kamera për video-mbikëqyrje, por 
për shkak të defektit nuk ishin funksionale, ndërkaq sistemi për thirrje ishte instaluar në 
të gjitha hapësirat.

Hapësirat për ndalim nuk i plotësojnë standardet të cilat kanë të bëjnë me 
ndriçimin e ditës dhe ndriçimin artificial, në të njëjtat nuk ka dritare përmes 
të cilëve personat do të mund të kenë qasje deri te drita e ditës, por rrjedhje e 
dritës artificiale e cila është e errësuar, e cila hyn përmes dritareve të vendo-
sura me pamje nga korridori. Përmes të njëjtës  ka edhe pak rrjedhje të ajrit 
(ekziston nivel i ulët i ventilimit dhe ndihet era e keqe e lagështisë). Ekipi i 
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MPN konstatoi se temperatura është 22.2оC dhe është në kuadër të shtrirjes së 
pranueshme, ndërsa lagështia e ajrit lëvizë rreth 74.6 RH, e që është në kuadër 
të shtrirjes së pranueshme.

Sidomos shqetësim i veçantë në ambientet e ndalimit është mos ekzistimi 
i sistemit për ngrohje, përkatësisht nuk janë vendosur trupa të posaçëm për 
ngrohje të cilët do të ngrohnin në kushte kur do të kishin person të ndaluar.

Qasja deri te hapësirat për ndalim është vetëm nëpër shkallë, përkatësisht 
nuk janë plotësuar standardet për qasje të personave me nevoja të veçanta, 
ndërsa njëkohësisht në SP Kavadar nuk ka hyrje të pasme deri te këto hapësira 
përmes të cilave shoqërohen personat e arrestuar dhe personat e ndaluar.

Stacioni policor nuk disponon me hapësira të posaçme për ndalimin e fëmijëve siç 
është parashikuar në Ligjin për drejtësi për fëmijë ku theksohet se “Personat e autorizuar 
zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme e ndalojnë fëmijën në hapësirat përkatëse 
për ndalimin e fëmijës nga mosha e tij, hapësira të ndryshme për ndalimin e personave 
të moshës së rritur.“ 

Në këtë kontekst, udhëheqësi i turnit, me të cilin u zhvillua biseda, theksoi se nuk 
bëhet ndalimi i personave të mitur në hapësirat e ndalimit, por në situata të jashtëza-
konshme kur ka nevojë për ndalim, të miturit akomodohen në njërën nga hapësirat e 
inspektorëve të cilët drejtpërsëdrejti janë afër hapësirës së udhëheqësit të turnit. Gjatë 
ndalimit të personit të mitur, detyrimisht thirret prindi dhe avokati, në përputhje me Ligjin 
për drejtësi për fëmijë, njëkohësisht njoftohet edhe Qendra për Punë Sociale. Si problem 
në këtë SP si edhe në shumicën e stacioneve policore shfaqet mospasja e hapësirës për 
ndalimin e personave të mitur, e cila do të ishte rregulluar në mënyrë adekuate për ndal-
imin e kësaj kategorie të personave.

Nyja sanitare

Në pjesën e bodrumit, përkatësisht tek hapësirat për ndalim në pjesën e bodrumit 
nuk ka tualet të cilin do ta përdornin vetëm personat e ndaluar, për këtë shkak personat 
e ndaluar i përdorin tualetet e njëjta me personat zyrtarë, të cilat gjenden në katin e parë 
të stacionit policor. 

Gjatë këqyrjes në nyjat sanitare, ekipi i MPN vërejti se nuk ka mjete për mirëmbajtjen 
e higjienës (letër higjienike dhe sapun). Në të njëjtat ka pasqyra dhe dritare me xham, 
ndërsa meqë ato i përdorin edhe personat e privuar nga liria ekziston mundësia për vet-
lëndim ose shkaktim të lëndimeve të personave. Si problem shfaqet edhe qasja deri në 
tualetet-përkatësisht tualetet janë në katin e parë të stacionit, ndërsa hapësirat për ndalim 
janë në pjesën e bodrumit.
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2.6.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Në Stacionin policor në më shumë vende janë theksuar postera me të drejtat e per-
sonave të thirrur, personave të privuar nga liria dhe personave të ndaluar, si dhe të perso-
nave viktima të veprave penale në më shumë gjuhë.

Ekipi i MPN realizoi këqyrje në hapësirat zyrtare të ndërtesës së Stacionit policor, me 
ç’rast u konstatua se udhëzimi për të drejtat dhe kodeksi i Stacionit policor janë theksuar 
në vende të dukshme të arritshme deri te qytetarët, me qëllim të informimit të plotë të 
qytetarëve me të drejtat e tyre nëse të njëjtit janë thirrur, arrestuar ose janë ndaluar në 
stacion policor, janë theksuar posterë në disa vende të dukshme edhe atë në 7 gjuhë 
(maqedonisht, shqip, turqisht, rome, serbe, vllehe dhe në gjuhën angleze).

Pranimi i personave të arrestuar dhe personave të ndaluar bëhet në zyrën e ud-
hëheqësit të turnit, ndërsa nga aspekti i informimit në kohë dhe i drejtë i personave të ar-
restuar dhe personave të ndaluar, në hapësirën e njëjtë në mënyrë adekuate janë theksuar 
të drejtat e personave të privuar nga liria në 3 gjuhë.

Gjatë kohës së vizitës, ekipi i MPN realizoi bisedë me udhëheqësin e turnit i cili na 
informoi për mënyrën e trajtimit të personave të arrestuar dhe personave të ndaluar se 
personat çdoherë informohen dhe udhëzohen për të drejtat e tyre, ndërsa në pjesën e 
realizimit të së drejtës së mbrojtjes SP Kavadar ka në dispozicion listën e avokatëve.

Në përputhje me standardet ndërkombëtare të personave të privuar nga 
liria u garantohet e drejta e ushqimit. Stacioni policor disponon me buxhet të 
posaçëm për ushqim, por personat e ndaluar në të shumtën e rasteve blejnë 
nga mjetet e tyre.

2.6.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Konstatim i përgjithshëm i ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional është se reg-
jistrat udhëhiqen në mënyrë të saktë, me rregull dhe të lexueshëm dhe se në librat ka 
rrjedhë logjike dhe ndjekje të ngjarjeve, pa shkarravitje në cilëndo qoftë rubrikë, nuk 
përdoret llaku korrektor, ndërsa të dhënat korespondojnë me të dhënat e theksuara në 
Librin për ngjarje ditore.

Gjatë këqyrjes në Evidencën për parashtresat e qytetarëve kundër nëpu-
nësve policorë, MPN konstatoi se në të njëjtën janë regjistruar pak ngjarje. Shkaqet 
më të shpeshta për paraqitjen e parashtresave nga ana e qytetarëve janë trajtimi jopro-
fesional dhe mos marrja e masave nga nëpunësit policorë. Gjithashtu, siç është praktikë 
edhe në stacionet e tjera policore me kompetencë të përgjithshme, mungojnë informatat 
në rubrikat për masat e ndërmarra kundër nëpunësit policor për të cilin ka të bëjë par-
ashtresa, për shkak se stacioni policor asnjëherë nuk merr informatë kthyese nga Sektori 
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i punëve të brendshme në lidhje me rrjedhën dhe epilogun e procedurës.
Nga këqyrja të cilën e realizoi ekipi i MPN në Evidencën për përdorimin e mjeteve 

të detyrimit, u konstatua se libri udhëhiqet qartë dhe me rregullt, si dhe se janë plotësu-
ar të gjitha rubrikat. Mjetet më të shpeshta të detyrimit të cilat i përdorin nëpunësit policor 
në SP Kavadar janë prangat dhe forca fizike, në asnjërin nga rastet nuk ka pasur pasoja 
nga përdorimi i mjeteve të detyrimit dhe të gjitha rastet janë vlerësuar si të arsyeshme nga 
ana e Komisarit të stacionit policor. 

Ekipi i MPN, gjatë këqyrjes në librat e evidencës në SP Kavadar, gjithashtu  realizoi 
këqyrje edhe në dosarët/dosjet e personave të cilët kanë qenë të arrestuar, të privuar nga 
liria ose persona të ndaluar në stacionin policor, nga këqyrja e realizuar është konstatuar 
se dosjet udhëhiqen me rregull dhe në mënyrë të përkryer, i përmbajnë të gjitha doku-
mentet e nevojshme, informatat në dokumente korrespondojnë me informatat në librat e 
evidencës.

2.6.4. Rekomandime dhe trajtimi sipas rekoman-
dimeve të dhëna 

Avokati i Popullit – MPN për gjendjet e konstatuara nga vizita hartoi Raport të posaçëm 
me rekomandime konkrete, të cilin ia dërgoi Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe 
komisarit të Stacionit policor Kavadar. 

Deri në përgatitjen e Raportit, nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk kanë ar-
ritur përgjigje kthyese, prandaj në vazhdim është prezantuar pasqyra e rekomandimeve 
drejtuar Ministrisë.

Tabela nr.11

Pasqyra
 e rekomandimeve të dhëna pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Të bëhet dislokimi i vendeve të ndalimit 
nga hapësirat e bodrumit, adaptimi i për-
kohshëm i hapësirave në pjesën përdhese 
të stacionit të cilat do t’i përmbushin 
standardet minimale për ndalimin e per-
sonave të privuar nga liria dhe përfshirjen 
e SP Kavadar në projektin për ndërtimin 
e vendeve të reja për ndalim;

Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk 
u pranua përgjigje lidhur me këtë rekoman-
dim.
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Pasqyra
 e rekomandimeve të dhëna pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Gjatë ndërtimit të hapësirave të reja për 
ndalim të merret parasysh edhe realizimi 
i qasjes përkatëse për personat me nevoja 
të veçanta, si dhe realizimi i hyrjes së 
prapme për shoqërimin e personave të 
privuar nga liria;

Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk 
u pranua përgjigje lidhur me këtë rekoman-
dim.

Të sigurohen tualete të veçanta për per-
sonat zyrtarë dhe për personat e privuar 
nga liria të cilët do të rregullohen në 
përputhje me parimet dhe të njëjtat të 
locohen në hapësirat për ndalim;

Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk 
u pranua përgjigje lidhur me këtë rekoman-
dim.

Të krijohet një hapësirë e posaçme për 
ndalimin e personave të mitur në SP 
Kavadar në përputhje rregullativën ligjore 
për drejtësi për fëmijë;

Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk 
u pranua përgjigje lidhur me këtë rekoman-
dim.

Të krijohen hapësira të posaçme për re-
alizimin e bisedave me personat e privuar 
nga liria;

Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk 
u pranua përgjigje lidhur me këtë rekoman-
dim.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna pranë SP Kavadar 

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Hapësirat e bodrumit të përdoren vetëm 
për ndalime të shkurtra ditore jo më gjatë 
se 4 orë, ndërsa për ndalim më të gjatë të 
adaptohet përkohësisht ndonjë hapësirë 
tjetër në pjesën përdhese të stacionit, e 
cila do t’i përmbush standardet minimale 
për ndalimin e personave;

SP KP Kavadar hapësirat për ndalimin e 
personave të ndaluar i përdor vetëm për 
ndalime të shkurtra, deri në përmbushjen 
e standardeve minimale të përcaktuara për 
hapësirat për ndalimin e personave.

Tabela nr.12
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna pranë SP Kavadar 

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Komisari i Stacionit të policisë për parre-
gullsitë në sistemin për video-mbikëqyrje 
në hapësirat për ndalim, përmes shefit të 
SPB Kavadar ta njoftoj Sektorin për punë 
të përgjithshme dhe të përbashkëta, me 
kërkesë për shmangien e parregullsive 
teknike, në përputhje me Procedurat 
Standarde Operative (e që do të ishte 
relevante për ndalime të shkurtra në këto 
hapësira, në periudhën deri në ndërtimin 
e hapësirave të reja për ndalim);

Sa u përket rekomandimeve të cekura, të SP 
Kavadar nga Seksioni për informatikë dhe 
telekomunikacion është kërkuar instalimi i 
programit për video-mbikëqyrje në hapësirat 
për ndalim.

Kontrolli dhe ekzaminimi i personit të 
shoqërohet në hapësirë të posaçme të 
shënuar dhe të pajisur për atë qëllim.

Ndërsa, për kontrollin dhe ekzaminimin e 
personave të privuar nga liria është përcak-
tuar dhe është krijuar një hapësirë e posaçme 
e cila gjendet drejtpërsëdrejti pranë hapësir-
ave për ndalim dhe është adekuate për atë 
dedikim.
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Më datën 27.08.2019, Mekanizmi parandalues nacional realizoi vizitë të rregullt të 
paparalajmëruar në Stacionin policor me kompetencë të përgjithshme Kratovë. 
Kjo është vizita e dytë në Stacionin policor nga ekipi i Mekanizmit parandalues nacional.

Stacioni policor Kratovë është stacion policor me kompetencë të përgjithshme pranë 
Sektorit për punë të brendshme-Kumanovë (SPB Kumanovë). Kompetenca vendore për 
kryerjen e punëve policore përfshin rajonin e komunës së Kratovës, ose gjithsej 367 km2. 
Gjithsej numri i popullsisë në këtë komunë, sipas regjistrimit të fundit të banorëve prej 
vitit 2002 është 10.441 banorë (supozohet se numri i vërtetë i banorëve është shumë më 
i vogël).

Stacioni policor me kompetencë të përgjithshme Kratovë është vendosur në ndërtesë 
dykatëshe, në ambiente të rinovuara kohëve të fundit. Stacioni policor ka qasje të lehtë 
në infrastrukturën e përgjithshme të vendbanimit, ndërkaq në afërsi të drejtpërdrejtë 
gjenden edhe institucione të tjera.

Në hyrje është ndërtuar një rampë për qasje, me çka u mundësohet qasje 
e lehtë pranë hapësirave zyrtare edhe personave me pengesë të caktuar fizike.

Nga biseda me ndihmës-kryeshefin e Stacionit policor është marrë informacion se 
në SP Kratovë realizohen trajnime të rregullta dhe të vazhdueshme për zyrtarët policor, 
me ç’rast zyrtarët më me ekpseriencë në Stacionin policor, rregullisht mbajnë trajnime si 
mentorë për zyrtarët më të ri policor.

2.7 STACIONI POLICOR ME KOMPETENCË 
TË PËRGJITHSHME KRATOVË
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2.7.1. Kushtet materiale

SP Kratovë fare nuk disponon me hapësira të veçanta për marrje në pyetje 
dhe biseda me personat e thirrur, përkatësisht të arrestuar, të privuar nga liria 
ose personat e ndalur, prandaj, bisedat me personat realizohen në zyrën e ud-
hëheqësit të turnit. 

Nga inspektimi i kryer në këtë hapësirë, ekipi i MPN-së konstatoi se në mënyrë të 
drejtë janë theksuar broshurat në disa gjuhë, për të drejtat e personave të privuar nga 
liria. 

Ligji për drejtësi për fëmijët parashikon se biseda me fëmijën realizohet në hapësira 
të veçanta të përshtatshme për bisedë me fëmijën, por Stacioni policor Kratovë nuk dis-
ponon as me një hapësirë të tillë.

Në këtë kuptim, Ekipi i MPN-së u informua se bisedat me fëmijët realizohen në zyrat 
zyrtare të inspektorëve për delikuencë të të miturve ose në zyrën e udhëheqësit të turnit.

Hapësirat për marrje në pyetje dhe biseda me personat e privuar 
nga liria dhe personat e mitur

Hapësirat për ndalim

Ekipi i MPN-së konstatoi se SP Kratovë disponon me dy hapësira për ndalim të perso-
nave, dhe të njëjtat gjenden në katin përdhesë të ndërtesës. Njëra hapësirë është dedi-
kuar për ndalim individual dhe në të ka një krevat, ndërsa hapësira e dytë është dedikuar 
për akomodim kolektiv dhe e njëjta përmban dy krevate.

Hapësira për ndalim individual është me dimensione prej 4.48 m2 me ç’rast ekipi i 
MPN-së konstatoi se nuk i plotëson standardet minimale për madhësi të hapësirës për 
ndalim individual, ndërsa hapësira për ndalim kolektiv është me dimensione prej 9.87 m2 
dhe i plotëson standardet minimale për madhësi të hapësirës për ndalim kolektiv.

Nga inspektimi i kryer, ekipi i MPN-së konstatoi se në hapësirat për ndalim, ka depër-
tim të dobët të dritës natyrale të ditës. Gjegjësisht, megjithëse hapësirat kanë qasje të 
drejtpërdrejtë pranë dritës së ditës përmes dritareve, të njëjtat janë aq lartë të vendosura, 
sa që është i domosdoshëm ndriçimi artificial shtesë gjatë tërë ditës, me qëllim që të 
ndriçohen në tërësi. Në hapësirat për ndalim nuk ka as ventilator shfryes të veçantë për 
pastrimin e ajrit, por ajrosja bëhet përmes rjedhës së ajrit nëpër dritaret, të cilat në të dy 
hapësirat ishin me xham të thyer.

Sipas ekipit të MPN-së, në veçanti brengos fakti  që në hapësirat për ndalim 
nuk është vendosur sistemi për ngrohje, me ç’rast, nuk ekziston as mundësia 
për të instaluar trupa ngrohës, për shkak të mungesës së infrastrukturës ele-
ktrike. 

Ekipi i MPN-së, gjithashtu, konstatoi se në hapësirat për ndalim ka sistem të instaluar 
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për thirrje dhe komunikim të personit të ndalur, në ditën e vizitës, i njëjti nuk ishte në 
gjendje funksionale.

Nga inspektimi i kryer, ekipi i MPN-së konstatoi se në hapësirat për ndalim nuk ishte 
instaluar video-mbikëqyrja, siç është parashikuar në Rregulloren për normativat dhe 
standardet e përgjithshme të cilat duhet t’i plotësojnë hapësirat për ndalim të personave 
në stacionet policore me kompetencë të përgjithshme, gjë që e bënë të pamundshëm 
monitorimin e gjendjes së personave të ndalur në hapësirat për ndalim.

Stacioni policor nuk disponon me hapësira të veçanta për ndalim të fëmijëve, siç 
është parashikuar në Ligjin për drejtësi të fëmijëve.

Nyja sanitare

Në kuadër të Stacionit policor Kratovë ka tualete të veçanta për personat e ndalur dhe 
për personat e punësuar zyrtar. Nyja sanitare, e dedikuar për personat  e ndalur nuk është 
ndërtuar në mënyrë përkatëse, përkatësisht gjendet në kuadër të hapësirave për ndalim 
dhe është e përbashkët për dy hapësirat.

Tualeti gjendet në korridorin pranë hyrjes në hapësirat për ndalim, i njëjti nuk është 
mbrojtur dhe rrethuar në mënyrë të duhur, kështuqë, përdorimi i tij çon në një trajtim 
poshtërues ndaj personave të ndalur, duke marë parasysh se personat të cilët e shfrytë-
zojnë janë të ekspozuar ndaj pamjes direkte nga zyrtarët. Në këtë rast, edhe qasja pranë 
hapësirave për ndalim bëhet ekskluzivisht përmes këtij tualeti, me çka në mënyrë direkte 
rrezikohet e drejta e intimitetit dhe privatësisë së personave të ndalur.

2.7.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndalur

Në Stacionin policor në më shumë vende janë theksuar posterë me të drejtat e të 
thirrurve, personave të privuar nga liria dhe personave të ndalur, si dhe të personave vik-
tima të veprave penale në disa gjuhë. Në hyrje të stacionit policor është vendosur edhe 
kutia për dërgimin e parashtresave dhe ankesave nga qytetarët pranë Sektorit për kontroll 
të brendshëm dhe standarde profesionale, ndërsa në korridorin e Stacionin policor janë 
vendosur: posteri me të drejtat e theksuara të të thirrurve, arrestuarve dhe personave të 
ndalur në shtatë gjuhë, si dhe Kodi i etikës policore.

Ekipi i MPN-së nga ana e ndihmës-kryeshefit u njoftua se personat e arrestuar dhe 
të privuar nga liria në Stacionin policor, gjithashtu, njoftohen me të drejtën për të thirrur 
mbrojtës, të informojnë personin e tretë për arrestimin e tyre, përkatësisht privimin nga 
liria, si dhe për të drejtën të kërkojnë ndihmë mjeksore.

Personave të thirrur, të arrestuar dhe të privuar nga liria në kushte kur duan të 
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shfrytëzojnë të drejtën për të thirrur mbrojtës, në dispozicion u qëndron edhe lista e 
avokatëve të regjistruar në Orarin e avokatëve të lëshuar nga Oda e avokatëve i cili rruhet 
në Stacionin policor.

2.7.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndalur

Konstatim i përgjithshëm i ekipit të MPN-së është se regjistrat plotësohen në mënyrë 
të drejtë dhe të lexueshme dhe se në librat ekziston rrjedha logjike dhe përcjellja e ngjar-
jeve, pa shlyerjen e cilësdo prej rubrikave. Megjithatë, nga inspektimi ynë i detajuar në 
evidencat dhe regjistrat, identifikuam këto mangësi:

Nga inspektimi i kryer në Evidencën për personat e arrestuar, MPN-ja konstatoi 
se, përkundër faktit që të dhënat në këtë libër korrespondojnë me të dhënat e eviden-
tuara në Librin e ngjarjeve ditore dhe për të njëjtin udhëhiqet rikapitulari në nivel vjetor, 
megjithatë në evidencën e personave të arrestuar kishte lëshime. Gjegjësisht, mungonin 
të dhëna në rubrikën e cila ka të bëjë me datën dhe orën kur personi është liruar, gjë që 
tregon parasëgjithash pasivitetin, por njëkohësisht aludon edhe në fshehjen e qëllimshme 
të të dhënave.

Gjatë inspektimit në Evidencën për parashtresat e parashtruara nga qytetarët 
kundër zyrtarëve policor, ekipi i MPN-së gjeti të njëjtën praktikë si në stacionet e tjera 
policore me kompetencë të përgjithshme, mungojnë informata në rubrikat për masat e 
marra kundër zyrtarit policor me të cilin ka të bëjë parashtresa, për arsye se stacioni poli-
cor asnjëherë nuk merr informacion kthyes nga Sektori për punë të brendshme në lidhje 
me rrjedhën dhe epilogun e procedurës.

Nga inspektimi të cilin ekipi i MPN-së e kreu në Evidencën për përdorimin e 
mjeteve për detyrim, u konstatua se regjistri udhëhiqet qartë dhe në mënyrë të drejtë, 
i plotësuar në të gjitha rubrikat, mjetet më të shpeshta për detyrim të cilat përdoren në 
SP Kratovë janë forca fizike dhe prangat për lidhje, asnjëri nga rastet e përdorimit të 
mjetit për detyrim nuk ka përfunduar me pasoja, ndërsa të gjitha rastet janë vlerësuar si 
të bazuara. 

Ekipi i MPN-së, gjatë inspektimit të dokumentacionit në SP Kratovë, kreu inspektim 
edhe në dosjet e personave të cilët janë arrestuar, privuar nga liria ose ndalur në stacionin 
policor. Nga inspektimi i kryer u konstatua se dosjet udhëhiqen në mënyrë të drejtë dhe  
përmbajnë të gjitha dokumentet.
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2.7.4. Rekomandime dhe veprime sipas re-
komandimeve të dhëna

Avokati i popullit-MPN-ja për gjendjet e konstatuara nga vizita hartoi Raport të veçantë 
me rekomandime konkrete, të cilin e dërgoi pranë Ministrisë së punëve të brendshme, si 
dhe pranë kryeshefit të Stacionit policor Kratovë.

Para përgatitjes së Raportit vjetor, nga Ministria e punëve të brendshme nuk u mor 
informacion kthyes, për këto arsye në vazhdim është dhënë pasqyra e rekomandimeve të 
dhëna dhe përgjigjeve të marra nga kryeshefi i SP Kratovë.

Tabela nr.13

Pasqyrë
 e rekomandimeve të dhëna pranë Ministrisë së punëve të brendshme

Rekomandime Përgjigje

Të punësohet kuadër plotësues në Sta-
cionin policor Kratovë, konform aktit për 
sistematizim dhe organizim, dhe sidomos 
është urgjente nevoja për plotësimin e 
vendit të punës udhëheqës i turnit;

Gjatë kohës së vizitës në SPKP Kratovë 
janë punësuar 46 persona prej të cilëve në 
mënyrë efektive dhe të rregullt kanë kryer 
detyrën 42 zyrtarë policor të uniformuar prej 
të cilëve vetëm një inspektor për pranim-
udhëheqës i turnit. Sot, SPKP numëron 50 
të punësuar (46 plus 4 praktikantë) prej të 
cilëve 48 kryejnë punë të rregullta policore 
përfshirë 4 udhëheqës të turnit me çka është 
siguruar kontinuiteti në prani të udhëheqësit 
të turnit. 
(përgjigje nga kryeshefi i SPKP Kratovë).

Të sigurohen mjete për riparimin e plotë 
dhe përshtatjen e hapësirave për ndalim, 
të cilat do t’i plotësojnë standardet e para-
shikuara ndërkombëtare për ndalimin e 
personave;

Lidhur me këtë rekomandim duhet të 
theksohet se SPKP tani SPB Kratovë nuk ka 
buxhetin e tij dhe nuk është në gjendje të 
ndërmarrë në mënyrë të pavarur ndërhyrje 
të tilla. Sidoqoftë, për situatën e tanishme 
si dhe me Raportin në tërësi të AP-së janë 
njoftuar instancat më të larta në hierarkinë 
e MPB-së kompetente për planifikimin e 
ndërhyrjeve të tilla.
(përgjigje nga kryeshefi i SPKP Kratovë).
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Pasqyrë
 e rekomandimeve të dhëna pranë Ministrisë së punëve të brendshme

Rekomandime Përgjigje

Të ndërmerren masa për përshtatjen 
dhe pajisjen e hapësirave për bisedë dhe 
ndalim të fëmijëve, në përputhje me 
Ligjin për drejtësi për fëmijët;

Nga Ministria e punëve të brendshme nuk 
u mor përgjigje në lidhje me këtë rekoman-
dim.

Të inkorporohen hapësira të veçanta 
për realizimin e bisedave me personat e 
privuar nga liria;

Lidhur me këtë rekomandim SPKP për 
momentin nuk ka mundësi fizike për inkor-
porimin e një hapësire të tillë, por si më 
parë është praktikë që me personat e privuar 
nga liria të realizohen biseda në zyrën e 
udhëheqësit të turnit ose URS përkatësisht 
ZJPK varësisht nga problematika e ngjarjes 
për çka në mënyrë të rregullt udhëhiqet 
evidenca efektive në procesverbalin për 
ndalimin e personit.
(përgjigje e kryeshefit të SPKP Kratovë).

Të sigurohen më shumë automjete, dhe 
sidomos automjeti për transportimin e 
personave të ndalur (furgonë).

Lidhur me këtë rekomandim vazhdon sqa-
rimi sipas rekomandimit të dytë për bux-
hetin, por duhet sqaruar se megjithëse në 
SPKP është angazhuar edhe një automjet më 
i ri për shkak të vjetërsimit të automjeteve 
dhe gjendjes së tyre teknike situata është 
përkeqësuar (aktualisht dy automjete janë 
dërguar për riparim dhe në mënyrë efektive 
shfrytëzohen 3 automjete). Deklaroj që është 
praktikë nëse ka nevojë për transport të per-
sonave me një automjet të tillë, ai sigurohet 
nga SPB Kumanovë ose njësi të tjera organi-
zative të MPB-së.
(përgjigje e kryeshefit të SPKP Kratovë).
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë SP Kratovë

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Të përshtaten hapësira të veçanta për 
biseda dhe ndalim të fëmijëve, në pa-
jtueshmëri me Ligjin për drejtësi për 
fëmijët (deri në momentin e ndërtimit të 
një hapësire të re të përshtatshme që do të 
përdoret për këto qëllime).

Në lidhje me këtë rekomandim nga ana jonë 
është përshtatur një zyrë pranë ZJPK Kra-
tovë nga e cila janë hequr të gjitha sendet të 
cilat do të mundeshin të paraqesin vështirësi 
për fëmijët. Në qoftë se ka raste të ndalimit 
të fëmijëve të njëjtit nuk do të ndalen në 
hapësirën për ndalim por në zyrën në fjalë 
dhe njëkohësisht do të sigurohet mbikëqyrje 
e vazhdueshme dhe e drejtpërdrejtë mbi per-
sonin e ndalur nga zyrtari policor me rroba 
civile.

Tabela nr. 14
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Më datën 18.09.2019, Mekanizmi parandalues nacional realizoi vizitë të rregullt të 
paparalajmëruar në Stacionin policor me kompetencë të përgjithshme Shtip. Kjo 
është vizita e dytë në Stacionin policor nga ekipi i Mekanizmit parandalues nacional.

Stacioni policor Shtip është stacion policor me kompetencë të përgjithshme pranë 
Sektorit për punë të brendshme-Shtip (SPB Shtip). Kompetenca vendore për kryerjen e 
punëve policore përfshin rajonin e komunës së Shtipit dhe komunës së Karbincit, gjithsej 
numri i popullsisë së këtij rajoni është rreth 52.000 banorë.

Stacioni policor me kompetencë të përgjithshme Shtip është i vendosur në një 
ndërtesë të vjetër, e cila ishte rinovuar 10 vite më parë. Stacioni policor ndodhet në katin 
përdhesë të ndërtesës së përbashkët të SPB-së Shtip. Stacioni policor ka qasje të rëndë në 
të gjithë infrastrukturën e kësaj komune, sepse hyrja e stacionit policor është e rrethuar 
nga disa rrugë të ngushta.

Stacioni policor, përveç hyrjes kryesore, ka edhe një hyrje të veçantë për të 
arrestuarit, përkatësisht personat e privuar nga liria që sillen në Stacionin poli-
cor për t’i marrë në pyetje, përkatësisht mbajtur. Në të dy hyrjet është ndërtuar 
rampa për qasje, me çka u mundësohet qasje e lehtë pranë hapësirave zyrtare 
edhe personave me pengesë të caktuar fizike. Megjithatë, nga ana e personave 
zyrtar u mor informacioni se hyrja e veçantë nuk është në funksion, përkatë-
sisht se nuk shfrytëzohet.

Nga biseda me kryeshefin e stacionit policor, u informuam se realizohen trajnime 
të rregullta dhe të vazhdueshme për të punësuarit dhe atë me përmbajtje të ndryshme 
tematike konform Programit për trajnime të vitit 2019.

2.8 STACIONI POLICOR ME KOMPETENCË 
TË PËRGJITHSHME SHTIP
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2.8.1. Kushtet materiale

Në këtë stacion policor ka dy hapësira të veçanta, njëra prej tyre shfrytëzohet si 
hapësirë për pranim të personave të arrestuar dhe të ndalur dhe hapësira për marrje në 
pyetje dhe bisedë me inspektorët policor, ndërsa hapësira e dytë shfrytëzohet si hapësirë 
e udhëheqësit të turnit.

Në të njëjtën zyrë janë vërejtur masa mbrojtëse të cilat i ka ndërmarrë ky stacion, 
përkatësisht karriget dhe tavolinat ishin të fiksuara për dysheme dhe të njëjtat nuk mund 
të keqpërdoren në drejtim të lëndimit ose vetë-lëndimit. Këto hapësira janë pajisur me 
video-mbikëqyrje përkatëse.

Në njërën prej këtyre hapësirave u vërejtën edhe dy drunj (dorëz e së-
patës, ose ngjashëm) të cilët do të mund të shërbenin si mjete për frikësim ose 
maltretim, për çka edhe ekipi i MPN-së konsideron se të njëjtit nuk duhet të 
mbahen në hapësirën e udhëheqësit të turnit, përkatësisht hapësirën për mar-
rje në pyetje dhe se duhet të largohen menjëherë.

Ligji për drejtësi për fëmijët parashikon se biseda me fëmiun udhëhiqet në hapësira 
të veçanta përkatëse për biseda me fëmijë, por Stacioni policor Shtip nuk disponon me 
një hapësirë të tillë.

Hapësirat për marrje në pyetje dhe biseda me personat e privuar 
nga liria dhe personat e mitur

Hapësirat për ndalim

Stacioni policor disponon me 3 hapësira për ndalim (individuale d.m.th me nga një 
krevat), të cilat përdoren për akomodimin e personave të ndalur.

Hapësirat për ndalim i plotësojnë standardet ndërkombëtare edhe në lidhje me mad-
hësinë e hapësirave, përkatësisht standardet e inkorporuara nga Komiteti Evropian për 
parandalimin e torturës. Gjegjësisht, të gjitha hapësirat janë me sipërfaqe prej 7,5 m2.

Hapësirat për ndalim, janë të pajisura me krevate të standardizuara të fiksuara në 
dysheme. Hapësirat janë bërë në një mënyrë dhe nga materiale të cilat mundësojnë një 
shkallë të lartë të mbrojtjes së personave nga lëndimet, dhe si masë shtesë mbrojtëse 
është edhe video-mbikëqyrja e vendosur në të gjitha dhomat për ndalim. Video-mbikëqyr-
je përveç në hapësirat, ka edhe në korridorin para hapësirave për ndalim. Gjithashtu, në 
hapësirat për ndalim është instaluar sistemi për thirrje (interfoni) i cili ishte në funksion në 
dy hapësirat për ndalim, ndërsa në të tretën nuk funksiononte.

Në korridorin pranë hapësirave për ndalim në vend të dukshëm janë theksuar të 
drejtat e personave të ndalur në disa gjuhë, në të tre hapësirat ka dritare me xham mbro-
jtës.

Në njërën nga hapësirat në dysheme u gjetën mbeturina prej xhamit të 
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thyer, ndërsa në një hapësirë tjetër u gjetën edhe gjurmë prej gjaku.
Stacioni policor Shtip nuk disponon me hapësirë të veçantë për bisedë me 

të mitur. Bisedat me të miturit zhvillohen në zyrën e punës së inspektorit për 
të mitur.

Nga biseda me udhëheqësin e turnit dhe inspektorin për të mitur, ekipi i MPN-së u 
njoftua se deri në momentin e vizitës nuk kanë pasur rastë të ndalimit të të miturit në 
hapësirat për ndalim, por në situata të veçanta kur ka nevojë për bisedë të shkurtë me ta, 
bisedon ekskluzivisht inspektori për të mitur në prani të prindit, punëtorit social, ndërkaq 
thirret edhe avokati sipas detyrës zyrtare. Në këtë drejtim udhëheqësi i turnit dhe inspek-
tori për të mitur theksuan se janë të kënaqur nga bashkëpunimi me Qendrën për punë 
sociale.

Nyja sanitare

Brenda Stacionit policor Shtip ka tualete të veçanta për personat e ndalur dhe për 
zyrtarët e punësuar. Në pjesën ku gjenden hapësirat për ndalim, ka një tualet të veçantë 
i cili përdoret ekskluzivisht nga personat e ndalur.

Pas inspektimit të kryer në tualetin, nga ana e MPN-së nuk u vërejtën sende të cilat 
do të mund të shërbenin për vetë-lëndim të personave të ndalur, mirëpo, higjiena ishte në 
nivel shumë të ulët.

2.8.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndalur

Në hyrje të Stacionit policor me kompetencë të përgjithshme në vend të dukshëm 
është vendosur edhe një poster në të cilin janë theksuar të drejtat e të thirrurve, të arres-
tuarve dhe personave të ndalur në shtatë gjuhë, ndërsa në vend të dukshëm në korridorin 
e Stacionit policor është vendosur edhe Kodi i etikës policore.

Informata dhe këshilla për të drejtat e personave të ndalur ishin theksuar në hapë-
sirën për pranim (hapësira për punë e kryeshefit), në zyrën për bisedë me personat e 
ndalur, si dhe në pjesën për ndalim ku gjenden tre hapësirat për ndalimin e personave.

Në hyrje të Stacionit policor është vendosur një kuti e Sektorit për punë të brend-
shme, ku qytetarët mund të paraqesin parashtresa për veprimet e zyrtarëve policor gjatë 
zbatimit të kompetencave policore.

Ekipi i MPN-së nga ana e kryeshefit dhe udhëheqësit të turnit të stacionit policor u 
njoftua se të arrestuarit dhe personat e privuar nga liria, në stacionin policor, gjithashtu, 
njoftohen me të drejtën për të thirrur mbrojtës, të informojnë personin e tretë për ar-
restimin e tyre, përkatësisht privimin nga liria, si dhe për të drejtën të kërkojnë ndihmë 
mjeksore.
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Gjatë bisedës me kryeshefin dhe udhëheqësin e turnit të stacionit policor, MPN-ja u 
informua se Stacioni policor Shtip ka një buxhet të veçantë prej 1000,00 denarëve për 
ushqim të personave të ndalur.

2.8.3. Evidenca dhe regjistrat për personat e 
ndalur

Konstatim i përgjithshëm i ekipit të Mekanizmit parandalues nacional është se reg-
jistrat plotësohen në mënyrë të drejtë dhe të lexueshme dhe se në librat ekziston rrjedha 
logjike dhe përcjellja e ngjarjeve, pa shlyerjen e cilësdo prej rubrikave, nuk përdoret korix-
huesi. Megjithatë, nga inspektimi ynë i detajuar në evidencat dhe regjistrat, i identifikuam 
këto mangësi:

Nga inspektimi në Regjistrin për personat e privuar nga liria dhe personat e 
ndalur, MPN-ja konstatoi se i njëjti udhëhiqet në mënyrë të qartë dhe të lexueshme dhe 
ekziston përcjellje e ngjarjeve, por ka lëshime në aspekt të rregullsisë dhe mosplotësimit 
të rubrikave të caktuara. Ajo që duhet theksuar pozitivisht është se, për pesonat të cilëve 
në çfarëdo baze u është kufizuar liria realizohet rikapitulari mujor, në përfundim të të cilit 
nënvizohet linja e kuqe dhe shënohet numri i të arrestuarve, të thirrurve dhe personave 
të ndalur në stacionin policor.

Gjatë inspektimit në Evidencën për parashtresa nga qytetarët kundër zyr-
tarëve policor, MPN –ja konstatoi se në të njëjtën janë evidentuar pak ngjarje. Arsyet 
më të shpeshta për paraqitjen e parashtresave nga ana e qytetarëve janë veprimet jo-
profesionale dhe mosndërmarrja e masave nga ana e zyrtarëve policor. Poashtu, siç është 
praktikë edhe në stacionet e tjera policore me kompetencë të përgjithshme, mungojnë 
informata në rubrikat për masat e ndërmarra kundër nëpunësit policor me të cilin ka të 
bëjë parashtresa, për arsye se stacioni policor asnjëherë nuk merr informacion kthyes nga 
Sektori për punë të brendshme në lidhje me rrjedhën dhe epilogun e procedurës.

Nga inspektimi i kryer nga ekipi i MPN-së në Evidencën për përdorimin e mjeteve 
për detyrim, u konstatua se mjetet më të shpeshta për detyrim me të cilat shërbehen 
nëpunësit policor në SP Shtip janë ndrydhja dhe prangat, në asnjë rastë nuk ka ndodhur 
pasojë nga mjeti i përdorur për detyrim dhe të gjitha rastet janë vlerësuar si të arsyeshme 
nga ana e kryeshefit të stacionit policor.

Ekipi i MPN-së, gjatë inspektimit në librat për evidencë në SP Shtip, gjithashtu kreu 
inspektim edhe në dosarët/dosjet e personave të cilët kanë qenë të arrestuar, privuar nga 
liria ose të ndalur në Stacionin policor. Nga inspektimi i kryer u konstatua se dosarët janë 
udhëhequr në mënyrë të përkryer, i përmbajnë të gjitha dokumentet e nevojshme, infor-
macionet në dokumentet korrespondojnë me informacionet në librat për evidencë.
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2.8.4. Rekomandimet dhe veprimet sipas re-
komandimeve të dhëna

Avokati i popullit – MPN-ja për gjendjet e konstatuara nga vizita hartoi Raport të 
veçantë me rekomandime konkrete, të cilin e dërgoi pranë Ministrisë për punë të brend-
shme, si dhe pranë kryeshefit të Stacionit policor Shtip.

Në këtë kuptim, këto janë një pjesë e rekomandimeve të dërguara dhe përgjigjet e 
Ministrisë së punëve të brendshme dhe nga kryeshefi i SP Shtip.

Tabela nr.15

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë Ministrisë së punëve të brendshme

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Të sigurohen mjete për hapësira 
të veçanta për bisedë dhe ndalim 
të fëmijëve në kuadër të Stacionit 
policor Shtip; 

Nga ana jonë Raporti i veçantë është dërguar edhe 
pranë seksionit për punë të përgjithshme dhe të për-
bashkëta për veprime sipas rekomandimit të dhënë 
që është brenda fushëveprimit të kompetencave të 
tyre;

Në hapësirat për ndalim në 
dritaret të instalohet ventilator 
shfryes i veçantë për pastrimin 
dhe freskimin e ajrit;

Nga ana jonë Raporti i veçantë është dërguar edhe 
pranë seksionit për punë të përgjithshme dhe të për-
bashkëta për veprime sipas rekomandimit të dhënë 
që është brenda fushëveprimit të kompetencave të 
tyre;
Nga Seksioni për punë të përgjithshme dhe të 
përbashkëta me akt është dërguar njoftimi se Plani 
i veprimit për rikonstruim sipas prioritetit me res-
taurim dhe rikonstruim të hapësirave për ndalim do 
të fillojë të realizohet pas përfundimit të procedurës 
për furnizim publik të shërbimeve për mirëmbajtjen 
e vazhdueshme të objekteve në MPB, me për-
zgjedhjen e kompanisë dhe lidhjes së marrëveshjes 
kornizë me të njëjtën.

Të sigurohen automjete për nevo-
jat e stacionit policor Shtip;

Nga ana jonë Raporti i veçantë është dërguar edhe 
pranë seksionit për punë të përgjithshme dhe të për-
bashkëta për veprime sipas rekomandimit të dhënë 
që është brenda fushëveprimit të kompetencave të 
tyre;
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Pasqyrë
 e rekomandimeve të dhëna pranë SP Shtip

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Të vihet në funksion një 
pjesë e veçantë me dy 
hapësira për pranimin e 
personave të arrestuar dhe 
ndalur dhe për të biseduar 
dhe për t’i marë në pyetje 
të njëjtit;

SP me KP Shtip tashmë disponon me hapësirë të veçantë në 
të cilën janë ndërtuar dy hapësira për pranim të cilat janë 
furnizuar me video-mbikëqyrje dhe mund të shërbejnë për 
pranim të qytetarëve dhe udhëheqje të bisedës informative 
me të njëjtit, por për shkak të mungesës së hapësirës për 
zyrë për arsye se me inkorporimin e QIK-ut pranë SPB-së 
Shtip në njërën prej zyrave në SPKP Shtip ku ishin vendo-
sur udhëheqësit e rajoneve të sigurimit dhe atë në rajonin 
e katërt dhe të pestë të sigurimit  është vendosur QIK-u, 
kështuqë të njëjtit janë zhvendosur në njërën prej hapësirave  
për pranim të qytetarëve, dhe kështu për momentin është 
në funksion vetëm zyra për pranim të qytetarëve në të cilën 
punon inspektori për pranim-udhëheqësi i turnit në SPKP 
Shtip.
Përgjigje edhe nga BSP
Në lidhje me rekomandimet  e dhëna, nga ana e SPKP Shtip 
pranë SPB Shtip është dërguar kërkesë më datën 29.01.2020 
për tejkalimin e mangësive të konstatuara nga vizita e MPN-
së, përkatësisht me qëllim të vënies në funksion të pjesës së 
veçantë me dy hapësira për pranim të personave të arrestuar 
dhe ndalur dhe për bisedë dhe marrje në pyetje të njëjtit, 
të gjendet zgjidhje lidhur me hapësirën në ndërtesën e SPB 
Shtip për zhvendosjen e zyrës së Udhëheqësve të rajoneve 
të sigurimit në një zyrë tjetër, me çka do të liroheshin  zyrat 
për pranim dhe bisedë me personat e arrestuar dhe privuar 
dhe hyrja e veçantë do të viheshte në funksion.

Të vihet në funksion hyrja 
e veçantë për personat e 
arrestuar ose personat e 
privuar nga liria;

Nuk ka arsye që hyrja e veçantë për persona të arrestuar 
dhe persona të privuar të mos vihet në funksion, por kemi 
problem me mungesën e personave për pranim-udhëheqës 
të turnit për arsye se sipas sistematizimit është parashikuar 
SPKP Shtip të ketë 5 udhëheqës të turnit, ndërsa aktual-
isht ka vetëm 2 persona, për çka është e pamundshme të 
mbulohet hapësira dhe zyra brenda 24 orëve, prandaj, gjatë 
periudhës kur nuk ka udhëheqës kjo hapësirë do të mbetet e 
pambuluar dhe pa praninë e personave zyrtar.

Tabela nr..16
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Pasqyrë
 e rekomandimeve të dhëna pranë SP Shtip

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Në hapësirat për ndalim, 
të mirëmbahet higjiena në 
nivel të lartë, të riparo-
het instalimi i dëmtuar i 
sistemit për thirrje dhe 
komunikim;

Në hapësirat për ndalimin e personave, higjiena mirëm-
bahet vazhdimisht, ndërkaq gjatë vizitës së kryer të punës 
nga ana e ekipit të MPN-së kur u dhanë vërejtjet e caktuara, 
menjëherë u ishin dhënë detyra mirëmbajtëseve të higjie-
nës që të ndërmarrin masa për rregullimin-pastrimin e 
hapësirave. Megjithëse ishte konstatuar dëmtim i njërit nga 
instalimet për thirrje dhe komunikim, nga ana e SPKP Shtip 
rregullisht inspektohen hapësirat për ndalim, me ç’rast për 
çdo dëmtim të cilit do instalimi ose, ndonjë pjese tjetër me 
kohë paraqiten kërkesa për eliminimin e parregullsive, por 
vazhdimisht ka dukuri që personat e ndalur në hapësirat të 
bëjnë dëmtimin e pjesëve të pajisjeve në hapësirat e cekura.
Përgjigje nga BSP
Në lidhje me rekomandimin për mirëmbajtjen e higjienës, 
largimin e të gjitha sendeve me të cilat do të mundeshte të 
bëhet frikësimi ose që do të ishin të përshtatshme për vetë-
lëndim menjëherë janë ndërmarrë masa dhe hapësirat janë 
pastruar dhe është bërë kontrolli dhe eliminimi i sendeve të 
përmendura.

Nga zyrat e zyrtarëve në 
të cilat kryhen biseda dhe 
hulumtime, përkatësisht 
ndalime,të eliminohen të 
gjitha sendet me të cilat 
mund të bëhet frikësimi 
ose që mund të jenë të 
përshtatshme për vetë-
lëndim;

Nga ana e SPKP Shtip, përkatësisht nga kryeshefi dhe zëv-
endës-kryeshefi menjëherë i janë dhënë udhëzime personit 
për pranim-udhëheqësit të turnit që të kryejë kontroll në të 
gjitha hapësirat dhe të largohen të gjitha sendet të cilat do të 
mund të shërbenin për frikësim ose vetë-lëndim të person-
ave të cilët janë ndalur në hapësirat e SP KP Shtip.

Nga hapësirat për ndalim 
të eliminohet gjurma e 
konstatuar e gjakut, si dhe 
të largohen pjesët e xhamit 
të cilat do të mund të shër-
benin për vetë-lëndim të 
mundshëm;

Siç u theksua, menjëherë u ishin dhënë udhëzime mirëmba-
jtëseve të higjienës që të fillojnë me pastrimin e hapësirave, 
me ç’rast gjurma e konstatuar e gjakut dhe disa pjesëza të 
xhamit janë laguar. 
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Pasqyrë
 e rekomandimeve të dhëna pranë SP Shtip

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Avansimi i metodave për 
identifikim dhe punë me 
viktima të mundshme të 
trafikimit me qenie njerë-
zore, si dhe zbatimi i Pro-
cedurave Standarde Op-
erative (PSO) për veprime 
me viktima të trafikimit 
me qenie njerëzore; 
Pjesëmarrja në trajnime 
nga fusha e: rregullativës 
përkatëse ndërkombëtare ( 
Konventës kundër torturës 
dhe llojeve tjera të trajtim-
it mizor, jonjerëzor ose 
nënçmues ose  ndëshkues, 
Konventës për të drejtat 
e fëmijës etj.); ndihma e 
parë; e drejta për mbrojtje 
ndërkombëtare dhe të për-
kohshme (Azili) etj; 

Nga ana e zyrtarëve policor të SP me KP Shtip të cilët pu-
nojnë si inspektorë për pranim – udhëheqës të turnit dhe 
udhëheqës të rajoneve të sigurisë, janë ndjekur trajnimet e 
theksuara në rekomandimet, por për shkak të sistematizi-
mit të vazhdueshëm kadrovik është e nevojshme konform 
programit vjetor për trajnim të MBP-së të parashikohen 
trajnime shtesë të cilat do ti vizitojnë zyrtarët policor për 
pranim-udhëheqës të turnit dhe udhëheqës të rajoneve të 
sigurisë, dhe mundësisht edhe zyrtarët e tjerë policor të cilët 
punojnë në SP me KP Shtip. 
Përgjigje nga BSP
Konform programit vjetor për trajnime në Byronë e sigurisë 
publike janë planifikuar trajnime për PSO për trajtimin 
e viktimave të trafikimit me qenie njerëzore dhe PSO për 
trajtimin e personave të cilëve u është kufizuar e drejta për 
liri të lëvizjes (të arrestuar, të privuar nga liria dhe persona 
të ndalur) dhe të njëjtat sipas Kërkesës së SPB – Shtip do të 
realizohen. 

Udhëheqja e evidencës në 
mënyrë të azhurnuar dhe 
plotësimi i të gjitha rubri-
kave të regjistrave;

Nga ana e Kryeshefit të SP me KP Shtip u janë dhënë udhë-
zime të gjithë zyrtarëve policor për udhëheqje me azhuritet 
të evidencave dhe plotësimin e të gjitha rubrikave në to, me 
ç’rast në periudhën e kaluar është konstatuar se të gjitha 
evidencat udhëhiqen në mënyrë të rregullt dhe të gjitha 
rubrikat janë plotësuar në mënyrë të drejtë. 
Përgjigjje nga BSP 
Sa i përket azhurnimit të evidencave të potencuara dhe 
lëshimit të vërtetimeve për sendet e konfiskuara përkohë-
sisht dhe kthimin e sendeve nga personat e ndalur, eviden-
cat janë azhurnuar në mënyrë të drejtë dhe të gjitha rubrikat 
e nevojshme janë plotësuar në përputhje me të dhënat nga 
formularët. 
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Pasqyrë
 e rekomandimeve të dhëna pranë SP Shtip

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Lëshimi i vërtetimeve 
për sendet e konfiskuara 
përkohësisht nga personi i 
ndalur dhe lëshimi i vërte-
timeve për kthimin e tyre;

Nga ana e kryeshefit të SP me KP Shtip, pas raportit të 
marrë, u janë dhënë udhëzime personave për pranim- ud-
hëheqësve të turnit që çdo personit të ndalur të cilit për-
kohësisht i konfiskohen sendet gjatë kohës së qëndrimit 
të tij në hapësirat për ndalim, t’i përgatitet vërtetimi për 
konfiskim të përkohshëm të sendeve si dhe vërtetimi për 
kthimin e të njëjtave. 
Përgjigjje nga BSP
Për çdo ndalim të ardhshëm do të përgatitet vërtetim 
përkatës për sende të konfiskuara përkohësisht nga personi 
i ndalur dhe vërtetim për kthimin e të njëjtave pas për-
fundimit të ndalimit. 

Të riparohet defekti i 
automjetit për transport të  
personave të arrestuar dhe 
të  privuar nga liria;

Nga ana e kryeshefit të SP me KP Shtip dhe kuadrit tjetër 
të lartë pranë kryeshefit të SPB Shtip, seksionit të policisë 
pranë SPB Shtip dhe SPP të SPB Shtip janë dërguar shumë 
herë informata për probleme dhe kërkesa me të cilat është 
kërkuar që automjeti zyrtar “ Volkswagen” i cili është i rreg-
ulluar në mënyrë të veçantë me hapësirë për vendosjen e 
personave të arrestuar, si dhe personave të privuar nga liria, 
të riparohet dhe vihet në funksion, dhe nëse i njëjti nuk 
mund të riparohet, të furnizohet një automjet i ri special.   
Përgjigjje nga BSP
Lidhur me rekomandimet e dhëna, nga ana e SP me KP 
Shtip pranë SPB Shtip është paraqitur kërkesë për tejkalimin 
e mangësive të konstatuara nga vizita e MPN-së, gjithashtu 
lidhur me automjetin për transportim të personave të arres-
tuar dhe të privuar nga liria, sërish është paraqitur kërkesë 
për riparim ose furnizim të automjetit të ri për këtë qëllim. 
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Pasqyrë
 e rekomandimeve të dhëna pranë SP Shtip

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimit

Të riparohet instalimi i 
dëmtuar i sistemit për 
thirrje dhe komunikim 
të personave të ndalur në 
njërën nga hapësirat për 
ndalim dhe i njëjti të vihet 
në funksion. 

Përskaj masave të marra deri më tani nga ana e SP me 
KP Shtip lidhur me përmirësimin e situatave, nga ana e 
kryeshefit sërisht do të paraqiten kërkesa për ndërmarrjen 
e masave nga ana e çdo njësie organizative në suaza të kom-
petencave të tyre për tejkalimin e mangësive të konstatuara 
dhe pëmirësimin e situatave. 
Përgjigjje nga BSP
Lidhur me rekomandimet e dhëna, nga ana e Sp me KP 
Shtip pranë SPB Shtip është paraqitur kërkesë për tejkalimin 
e mangësive të konstatuara nga vizita e MPN-së, përkatë-
sisht për riparimin e instalimit të dëmtuar të sistemit për 
thirrje dhe komunikim me shërbimin kujdestar. 
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Më datën 09.10.2019, Mekanizmi parandalues nacional realizoi vizitë të rregullt të 
paparaljmëruar në Stacionin policor me kompetencë të përgjithshme Probishtip. 
Kjo është vizita e dytë në Stacionin policor nga ekipi i Mekanizmit parandalues nacional. 

Komuna e Probishtipit gjendet në pjesën verilindore të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut dhe shtrihet në territor prej 325,6 km2 me popullsi prej 16.193 banorë. Në veri 
kufizohet me komunën e Kratovës, në perëndim me komunën e Shën Nikollës, në jug me 
komunën e Shtipit ndërsa në lindje me komunën e Koçanit.  Qendra administrative e Pro-
bishtipit prej Shkupit është larg rreth 100 km. Komuna është rajon minierash.  

 Stacioni policor me kompetencë të përgjithshme Probishtip gjendet në qytetin 
Probishtip dhe është vendosur në ndërtesë me ndërtim të fortë të ndërtuar në gjysmën e 
dytë të shekullit të kaluar. Arkitektura e objektit është e kohës më të re dhe me rindërtimet 
e caktuara i përshtatet funksionit. Stacioni policor Probishtip sa i përket organizimit është 
në përbërje të Sektorit të punëve të brendshme (SPB) Shtip, që don të thotë se për punën 
e vet  përgjigjet pranë kryeshefit të SPB Shtip. 

Në Stacionin policor është ndërtuar rampa për qasje të personave me 
nevoja të veçanta, e cila gjendet nga ana e hyrjes drejt shërbimeve të drej-
torisë. Sipas informacioneve të marra nga zyrtarët policor, në rast të nevojës 
për një qasje të tillë pranë stacionit policor në fjalë, shfrytëzohet hyrja drejtë 
shërbimeve të drejtorisë, për shkak se e njëjta çon edhe deri te hapësira për 
kujdestari policore. 

Nga bisedat e realizuara me ndihmës - kryeshefin dhe me zyrtarët policor, ekipi i 
MPN-së konstatoi se ata rallë vizitojnë stërvitje dhe trajnime për trajtimin e persona të 

2.9 STACIONI POLICOR ME KOMPETENCË 
TË PËRGJITHSHME PROBISHTIP
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arrestuar dhe të ndalur, megjithëse te zyrtarët policor ekziston interesimi për një lloj të 
tillë të stërvitjeve.  

2.9.1. Kushtet materiale

Ekipi i MPN-së konstatoi se në SP Probishtip ka një hapësirë të veçantë për të zhvil-
luar bisedë me personat e privuar nga liria, por e njëta nuk është e pajisur me pajisje për-
katëse (nuk ka kompjuter), megjithatë bisedat me personat e privuar nga liria udhëhiqen 
në këtë hapësirë.  

Gjatë inspektimit në hapësirën, ekipi i MPN-së konstatoi se në të nuk janë 
theksuar të drejtat e personave të arrestuar, privuar nga liria dhe të ndalur. 

Ligji për drejtësi për fëmijët parashikon se biseda me fëmijën udhëhiqet në hapësira 
të veçanta përkatëse për bisedë me fëmijën e moshës së tij, por ekipi i MPN-së konstatoi 
se Stacioni policor Probishtip nuk disponon me hapësirë të veçantë për bisedë me persona 
të mitur. 

Hapësirat për marrje në pyetje dhe bisedë me personat e privuar 
nga liria dhe personat e mitur.

Hapësirat për ndalim

SP Probishtip ka dy hapësira të rinovuara për ndalim individual, me nga një krevat. 
Të dy hapësirat për ndalim i plotësojnë standardet për vendosjen e personave të 

ndalur nga aspekti i madhësisë së tyre. Gjegjësisht, hapësira e parë për ndalim është me 
madhësi prej 5.29 m2, ndërsa hapësira e dytë është me madhësi prej 5.39 m2. Tempera-
tura në hapësirat për ndalim është në suaza të nivelit të pranueshëm prej rreth 23 оС, 
ndërsa lagështia e ajrit lëvizte rreth 42%RH. 

Hapësirat për ndalim të personave janë rinovuar kohët e fundit. Ato janë të përdor-
shme por akoma nuk janë plotësisht të përfunduara, në kutpim se nuk ka interfon për 
komunikim të personit të ndalur me udhëheqësin e turnit, kështu që i njëjti realizohet 
përmes vizitës së zyrtarit policor dhe bisedës me interval prej 30 minutave ose sipas thir-
rjes ( bërtitjes ose trokitjes) së personit të ndalur. 

Në hapësirat për ndalim nuk është vendosur sistemi për video-mbikëqyrje 
dhe nuk kishte këshilla për të drejtat e personit të ndalur. 

Qasja pranë hapësirave për ndalim është ekskluzivisht nëpër shkallë, sak-
tësisht, nuk janë plotësuar standardet për qasje të personave me nevoja të 
veçanta, dhe njëherazi, në SP Probishtip nuk ka hyrje të veçantë të pasme 
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pranë këtyre hapësirave përmes të cilave do të transferoheshin personat e ar-
restuar dhe të ndalur.

Stacioni policor Probishtip nuk ka hapësirë të veçantë për ndalim të fëmijëve, të ndy-
shme nga hapësirat për ndalim të personave të rritur, përkundër faktit se një gjë e tillë në 
mënyrë të qartë është parashikuar në Ligjin për drejtësi për fëmijët.

Nyja sanitare

Në kuadër të Stacionit policor Probishtip ka tualete të veçanta për personat e ndalur 
dhe për personat zyrtar të punësuar.

Në pjesën ku gjenden hapësirat për ndalim, ka tualete të veçanta të cilat shfrytëzo-
hen vetëm nga personat e ndalur. Në kohën e vizitës nga inspektimi i realizuar në tualetet, 
MPN-ja konstatoi se të njëjtat janë funksionale.

2.9.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndalur

Në Stacionin policor në më shumë vende janë theksuar posterë me të drejtat e të 
thirrurve, personave të privuar nga liria dhe personave të ndalur, si dhe të personave vik-
tima të veprave penale, në disa gjuhë.

Ekipi i MPN-së gjatë bisedës me udhëheqësin e turnit i cili ishte në detyrë fitoi për-
shtypjen se ai është me eksperiencë në punë dhe mirë i njoftuar se si të veprojë me 
personat e thirrur, arrestuar dhe të ndalur. Gjegjësisht, konform informatave të marra 
personat e privuar nga liria çdoherë informohen për të drejtat e tyre gjatë arrestimit në 
Stacionin policor. Për të drejtën për t’u këshilluar me mbrojtës informohen të gjithë per-
sonat e ndalur, por shumë rrallë personi i ndalur kërkon mbrojtës nga regjistri që u jepet 
në dispozicion, për arsye se personi tanimë ka mbrojtësin e tij.

Personit të privuar nga liria i garantohet edhe e drejta për ushqim, ndërsa procedurat 
standarde operative të MPB-së personit të ndalur i caktojnë një shujtë gjatë periudhës së 
ndalimit (në qoftë se është ndalur më shumë se 6 orë).

Në Stacionin policor nuk ka inspektor i cili do të punojë ekskluzivisht me fëmijë. 
Problematikën për delikuencën e të miturve e mbulon inspektori i obliguar për krim me 
kompetencë të përgjithshme, të cilit i është shtuar edhe kjo materje.

Nga inspektimi në hapësirën e udhëheqësit të turnit ishte konstatuar se në të janë 
theksuar të drejtat e qytetarëve, që jep mundësinë personat e thirrur, arrestuar ose të 
ndalur të informohen dhe njoftohen me të drejtat e tyre. Gjithashtu, në hapësirën e ud-
hëheqësit të turnit ka edhe një numër të konsiderueshëm të kopjeve në formë të plastifi-
kuar, në të cilat janë theksuar të drejtat e personave të privuar nga liria.
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2.9.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndalur

Konstatim i përgjithshëm i ekipit të Mekanizmit parandalues nacional është se reg-
jistrat plotësohen në mënyrë të drejtë dhe të lexueshme dhe në librat ekziston rrjedha 
logjike dhe përcjellja e ngjarjeve, pa shlyerjen e cilësdo nga rubrikat, nuk përdoret korri-
gjuesi. Megjithatë, nga inspektimi ynë i detajuar në evidencat dhe regjistrat, i identifikuam 
mangësitë në vijim:

Gjatë vizitës, Evidenca për parashtresa nga qytetarët kundër zyrtarëve poli-
cor dhe Evidenca e përdorimit të mjeteve për detyrim nuk ishin të arritshme për 
ekipin e MPN-së, sepse zëvendës-kryeshefi i cili ka për detyrë rruajtjen e këtyre eviden-
cave, nuk ishte në punë.

Në këtë kuptim, ekipi i MPN-së thekson se evidencat të cilat janë në interes të MPN-
së medoemos duhet të jenë të arritshme për inspektim në çdo kohë, dhe rekomandon që 
MPB-ja të hartojë një metodologji sipas të cilës evidencat do të jenë të arritshme për in-
spektim nga ana e organit kompetent, pavarësisht se ndonjëri nga udhëheqësit e policisë 
nuk është në punë.

2.9.4. Rekomandime dhe veprime sipas re-
komandimeve të dhëna 

Avokati i popullit – MPN-ja për gjendjet e konstatuara nga vizita hartoi Raport të 
veçantë me rekomandime konkrete, të cilin e dërgoi pranë Ministrisë për punë të brend-
shme, si dhe pranë kryeshefit të Stacionit policor Probishtip.

Në këtë kuptim, këto janë një pjesë e rekomandimeve të dërguara dhe përgjigjet e 
Ministrisë së punëve të brendshme dhe nga kryeshefi i SP Probishtip.
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Tabela nr.17

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë Ministrisë për punë të brendshme

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Të sigurohet hapësira e veçantë 
për ndalimin e fëmijëve në SP 
Probishtip konform rregullores 
ligjore për drejtësi për fëmijët;

Nga Seksioni për punë të përgjithshme dhe të për-
bashkëta është dërguar njoftimi se Plani i veprimit 
për rikonstruim sipas prioritetit me restaurim dhe 
rikonstruim të hapësirave për ndalim do të fillojë 
të realizohet pas përfundimit të procedurës për 
furnizim publik të shërbimeve për mirëmbajtjen e 
vazhdueshme të objekteve në MPB, me përzgjedhjen 
e kompanisë dhe lidhjes së marrëveshjes kornizë me 
të njëjtën.

Të ndërtohet hyrje e veçantë në 
pjesën e pasme pranë hapësirave 
për ndalim përmes të cilës do të 
transferoheshin personat e arres-
tuar dhe ndalur, dhe njëherazi të 
sigurohet edhe qasje për personat 
me nevoja të veçanta pranë hapë-
sirave për ndalim;

Në SP me KP Probishtip, në pjesën jugore të 
ndërtesës ekziston hyrja e veçantë nga ana e pasme 
deri te hapësirat për ndalim, e cila shfrytëzohet për 
transferimin e personave të arrestuar dhe ndalur. 
Ajo hyrje gjendet në të njëjtin nivel me hapësirat për 
ndalim, pa pengesa, me çka janë plotësuar standardet 
për qasje të personave me nevoja të veçanta deri te 
hapësirat për ndalim.

Pasqyrë
 e rekomandimeve të dhëna pranë SP Probishtip

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Në hapësirën për ndalim të instalo-
het sistemi për komunikim (inter-
foni), me çka personi i ndalur do 
të mund t’i njoftojë zyrtarët policor 
për nevojat e tij;

Stacioni policor me kompetencë të përgjithshme 
Probishtip pranë SPB Shtip ka kërkuar instalimin 
në mënyrë urgjente të interfonit dhe instalimin e 
video-mbikëqyrjes.

Të ndërmerren masa urgjente për 
instalimin e video-mbikëqyrjes në 
hapësirat për ndalim në përputhje 
me Procedurat standarde operative;

Stacioni policor me kompetencë të përgjithshme 
Probishtip pranë SPB Shtip ka kërkuar instalimin 
në mënyrë urgjente të interfonit dhe instalimin e 
video-mbikëqyrjes.

Tabela nr.18
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Pasqyrë
 e rekomandimeve të dhëna pranë SP Probishtip

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Me qëllim të informimit në mënyrë 
të plotë të qytetarëve për të drejtat 
e tyre, kur janë të ndalur në stacion 
policor, të drejtat e qytetarëve të 
theksohen edhe në hapësirën për 
ndalim, si dhe në hapësirën për 
bisedë dhe marrje në pyetje;

Në hapësirën për marrje në pyetje dhe bisedë me 
personat është theksuar tabela me të drejtat e per-
sonave të ndalur në disa gjuhë, ndërsa në hapësirat 
për ndalim janë theksuar të drejtat e personave të 
ndalur.

Të ndërtohet hyrje e veçantë në 
pjesën e pasme deri te hapësirat për 
ndalim përmes të cilës do të trans-
feroheshin personat e arrestuar dhe 
të ndaluar, dhe njëherazi të sig-
urohet edhe qasje për personat me 
nevoja të veçanta deri te hapësirat 
për ndalim;

Në SP me KP Probishtip, në anën e jugut të 
ndërtesës ekziston hyrja e veçantë nga ana e pasme 
deri te hapësirat për ndalim, e cila shfrytëzohet për 
transferimin e personave të arrestuar dhe ndalur. 
Ajo hyrje gjendet në nivel të njëjtë me hapësirat për 
ndalim, pa pengesa, me çka janë plotësuar standar-
det për qasje të personave me nevoja të veçanta deri 
te hapësirat për ndalim.
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Më datën 10.10.2019, Mekanizmi parandalues nacional realizoi vizitë të rregullt të 
paparalajmëruar në Stacionin policor me kompetencë të përgjithshme Dellçevë. 
Kjo është vizita e dytë në Stacionin policor nga ekipi i Mekanizmit parandalues nacional.

Stacioni policor Dellçevë është stacion policor me kompetencë të përgjithshme pranë 
Sektorit për punë të brendshme-Shtip (SPB Shtip), ndërsa kompetenca vendore për kryer-
jen e punëve policore përfshin rajonin e komunave të Dellçevës dhe Makedonska Kamen-
icës, ku Stacioni policor ka edhe Seksion policor. Gjithsej numri i popullsisë në rajonin e dy 
komunave është rreth 25-6 mijë banorë.

Zyrat e personave zyrtar të Stacionit policor janë vendosur në objekt në të cilin një-
kohësisht gjenden zyrat e inspektorëve të ZJPK Dellçevë (Zyra e jashtme për punë krimi-
nalistike Dellçevë – pranë Shtipit ), si dhe zyrat e zyrtarëve të njësisë rajonale të Ministrisë 
së mbrojtjes në Dellçevë dhe Qendrës rajonale për menaxhim me kriza. 

Në hyrje është ndërtuar rampa për qasje, me çka u mundësohet çasje e 
lehtë pranë hapësirave zyrtare edhe personave me pengesë të caktuar fizike. 

Stacioni policor nuk disponon me plan të veçantë për trajnim të vazhdueshëm të 
zyrtarëve policor, por u informuam se zyrtarët policor dërgohen në trajnime, sipas ftesës 
së pranuar paraprakisht. Në këtë kuptim u theksua prania në trajnime lidhur me veprimet 
në raste të dhunës familjare. 

2.10 STACIONI POLICOR ME KOMPETENCË 
TË PËRGJITHSHME DELLÇEVË
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2.10.1. Kushtet material

Stacioni policor nuk disponon me hapësira të veçanta për marrje në pyetje 
dhe bisedë me persona të arrestuar, përkatësisht të privuar nga liria. 

Zyra nr.2 për zbatimin e zbulimit, njëkohësisht është edhe zyrë e udhëheqësit të tur-
nit ku realizohen bisedat me personat e arrestuar dhe të ndalur, ndërsa bisedat me këta 
persona inspektorët i kryejnë në zyrat e tyre zyrtare. 

Ligji për drejtësi për fëmijët parashikon se biseda me fëmijën udhëhiqet në hapësira 
të veçanta përkatëse për bisedë me fëmijën, por Stacioni policor nuk disponon as me 
hapësira të tilla. 

Në këtë kuptim, udhëheqësi i turnit me të cilin u realizua biseda theksoi se bisedat 
me fëmijët kryhen në zyrat zyrtare të inspektorëve për delikuencë të të miturve, ose në 
zyrën e udhëheqësit të turnit. 

Hapësirat për marrje në pyetje dhe bisedë me personat e privuar 
nga liria dhe personat e mitur. 

Hapësirat për ndalim 

Stacioni policor disponon me 3 hapësira për ndalim, prej të cilave dy për ndalim in-
dividual dhe një për ndalim të dy personave. Ato janë të vendosura në pjesën e bodrumit 
të ndërtesës fqinje ku gjenden hapësirat e Brigadës së zjarrëfikësve e cila është e ndarë 
fizikisht nga ndërtesa në të cilën janë vendosur hapësirat e tjera zyrtare të SP, qasja pranë 
këtyre hapësirave është vetëm përmes shkallëve, të cilat janë shumë të pjerëta. 

Nga inspektimi në hapësirat u konstatua se të tre hapësirat janë pa ndriçim 
artificial, me myk të dukshëm nëpër muret, mirëmbajtja e higjienës është 
plotësisht e lënë pas dore, pa sistem për thirrje dhe pa ngrohje. 

Në hapësirën nr. 1 nuk kishte as xhama në dritaret e hapësirës, ndërsa në 
hapësirat e tjera dritaret janë të gozhduara me dërrasa dhe nuk depërton drita 
gjatë ditës. 

Nga personat zyrtar janë marrë informata të ndryshme lidhur me periudhën në të 
cilën për herë të fundit janë përdorur këto hapësira. Gjegjësisht, sipas disa pohimeve 
hapësirat janë shfrytëzuar deri në fund të vitit 2016, ndërsa sipas një tjetër informate më 
shumë se 5-7 vite nuk shfrytëzohen. 

Në bazë të gjendjes së konstatuar, ekipi i MPN-së konkludoi se hapësirat 
për ndalim nuk i plotësojnë as standardet e parashikuara minimale vendore 
dhe ndërkombëtare për ndalim të personave të privuar nga liria dhe se ven-
dosja e personave në këto hapësira mund të konsiderohet për trajtim johuman 
dhe degradues.
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Në këtë kuptim, ekipi i MPN-së rekomandon vulosjen urgjente ose ridedikimin e hapë-
sirave për ndalim, ndërsa në Stacionin policor Dellçevë të mos kryhen ndalime të perso-
nave për një kohë më të gjatë (më shumë se 6 orë). Njëkohësisht, është e nevojshme 
që Stacioni policor të largohet nga lista e stacioneve policore në të cilat zbatohet ndalimi, 
derisa të ndërtohen hapësira të reja për ndalim të cilat do t’i plotësonin standardet e para-
shikuara për ndalim të personave.

Nyja sanitare

Në përbërje të objektit për ndalim të personave të privuar nga liria nuk ka nyjë të 
veçantë sanitare për personat e ndalur, saktësisht shfrytëzohet e njëjta sikurse edhe për 
personat e tjerë zyrtar.

2.10.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndalur

Në hyrje të stacionit policor, në vend të dukshëm është vendosur edhe posteri në të 
cilin janë theksuar të drejtat e personave të thirrur, arrestuar dhe ndalur në shtatë gjuhë, 
ndërsa në vend të dukshëm në korridorin e stacionit policor është vendosur edhe Kodi i 
etikës policore. Megjithatë, poster i tillë me këshilla për të drejtat nuk ishte vendosur në 
hapësirën për punë të udhëheqësit të turnit ku më së shpeshti realizohen bisedat me per-
sonat e privuar nga liria, përkatësisht personat e arrestuar dhe ndalur.

Ekipi i MPN-së nga ana e udhëheqësit të turnit u njoftua se personat e arrestuar dhe 
të privuar nga liria në stacionin policor, gjithashtu, njoftohen me të drejtën për të thirrur 
mbrojtës, të informojnë personin e tretë për arrestimin e tyre, përkatësisht privimin nga 
liria, si dhe për të drejtën të kërkojnë ndihmë mjeksore. Si praktikë të mirë, ekipi i MPN-së 
thekson faktin që Stacioni policor disponon edhe me listën e përkthyesve të autorizuar të 
cilët thirren në raste të arrestimit, përkatësisht privimit nga liria dhe ndalimit të shtetasve 
të huaj.

Gjatë bisedës me personat zyrtar në Stacionin policor ekipi i MPN-së u in-
formua se ka buxhet të veçantë prej 1.000,00 denarëve të dedikuar për ushqim 
të personave të ndalur.

Në hyrje të Stacionit policor është vendosur një kuti e Sektorit për punë të brendshme 
ku qytetarët mund të vendosin parashtresa për veprimet e zyrtarëve policor gjatë kryerjes 
së kompetencave policore.
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2.10.3. Evidenca dhe regjistrat për personat e 
ndalur

Konstatim i përgjithshëm i ekipit të Mekanizmit parandalues nacional është se eviden-
cat udhëhiqen në mënyrë të rregullt, por jo edhe në mënyrë të saktë dhe të lexueshme, 
në regjistrat ekziston rrjedha logjike dhe përcjellja e ngjarjeve, nuk përdoret korrigjuesi. 
Megjithatë, nga inspektimi ynë i detajuar në evidencat dhe regjistrat, i identifikuam këto 
mangësi:

Nga inspektimi i kryer në Evidencën për personat e privuar nga liria dhe per-
sonat e ndalur, ekipi i MPN-së konstatoi se evidenca për personat e privuar nga liria dhe 
personat e ndalur udhëhiqet në mënyrë jo të drejtë dhe jo të saktë, në të njëjtën mungo-
jnë të dhëna, ndërsa të dhënat e theksuara ishin në përputhje me të dhënat nga Evidenca 
për ngjarjet e ditës. Rekapitulari i ngjarjeve përgatitet një herë në vit.

Nga inspektimi i kryer në Evidencën për persona të arrestuar, ekipi i MPN-së 
konstatoi se evidenca nuk udhëhiqet plotësisht në rregull, por gjatë kontrollit të të dhë-
nave të shënuara në këtë libër për evidencë me Librin për ngjarje të ditës, shihet qartë se 
të dhënat në të dy librat përputhen. Rikapitulari i ngjarjeve në regjistrin për evidencë të 
personave të arrestuar përgatitet një here në vit.

Nga inspektimi që ekipi i MPN-së realizoi në Evidencën për përdorimin e mjeteve 
për detyrim, nga të dhënat e cekura në këtë libër për evidencë, mjetet më të shpeshta 
për detyrim me të cilat shërbehen zyrtarët policor në SP Dellçevë janë ndrydhja dhe pran-
gat.

Ekipi i MPN-së, gjatë inspektimit në dokumentet në SP Dellçevë, gjithashtu realizoi 
inspektim edhe në dosarët/dosjet e personave të cilët kanë qenë të ndalur në stacionin 
policor. Nga inspektimi i kryer u konstatua se dosarët nuk janë udhëhequr krejtësisht 
në rregull. Gjatë inspektimit, është konstatuar mospërputhje e të dhënave në lidhje me 
këshillat për të drejtat e personave të privuar nga liria. Gjegjësisht, në evidencën për 
personat e ndalur është shënuar ora e ndryshme për këshillën e dhënë për të drejtat e 
personave, nga ajo që është shënuar në dosjen personale të të njëjtit person të ndalur.

Mospërputhja e të dhënave lidhur me këshillat për të drejtat të cilat u takojnë person-
ave të privuar nga liria, aludon në dyshimin se personat e privuar nga liria nuk këshillohen 
me kohë, ose nuk njoftohen fare për të drejtat e tyre. Së këtejmi, ekipi i MPN-së rekoman-
don udhëheqjen e qartë, të saktë dhe me kohë të evidencës dhe dokumenteve të cilat janë 
relevante për të arrestuarit, personat e privuar nga liria dhe personat e ndalur.
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2.10.4. Rekomandimet dhe veprimet sipas re-
komandimeve të dhëna

Avokati i popullit – MPN-ja për gjendjet e konstatuara nga vizita hartoi Raport të 
veçantë me rekomandime konkrete, të cilin e dërgoi pranë Ministrisë së punëve të brend-
shme, si dhe pranë kryeshefit të Stacionit policor Dellçevë.

Deri në përgatitjen e raportit nga Ministria e punëve të brendshme dhe nga kryeshefi 
i SP Dellçevë nuk u morrën informata kthyese, për këto arsye në vazhdim është dhënë 
pasqyra e rekomandimeve të dhëna pranë institucioneve kompetente.

Tabela nr.19

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë Ministrisë për punë të brendshme

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Stacioni policor të largohet nga lista e stacion-
eve policore në të cilat kryhet ndalimi, derisa 
të ndërtohen hapësira të reja për ndalim që 
do t’i plotësojnë standardet e parashikuara për 
ndalim të personave;

Nga Ministria e punëve të brendshme  
nuk u mor përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.

Urgjentisht të përshtaten hapësira të veçanta në 
Stacionin policor të cilat do të shfrytëzohen ek-
skluzivisht për biseda, ndërkaq të cilat njëkohë-
sisht do të pajisen edhe me video-mbikëqyrje 
përkatëse;

Nga Ministria e punëve të brendshme 
nuk u mor përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.

Urgjentisht të përshtaten hapësira për bisedë 
me fëmijë të cilat do të ishin përkatëse për 
moshën dhe nevojat e tyre.

Nga Ministria e punëve të brendshme 
nuk u mor përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.

Të sigurohet automjeti përkatës me të cilin 
transportimi i të arrestuarve, përkatësisht 
personave të privuar nga liria dhe personave 
të ndalur gjithmonë do të kryhet në mënyrë 
humane, dhe të sigurt.

Nga Ministria e punëve të brendshme 
nuk u mor përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë SP Dellçevë

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Ekipi i MPN-së rekomandon që 
zyrtarët policor të të gjitha niveleve 
të komandimit dhe punës në stacio-
net policore të njoftohen me kom-
petencat dhe mandatin e MPN-së;

Në SP me KP Dellçevë dhe SR M.Kamenicë zyrtarët 
policor të të gjitha niveleve të komandimit janë 
njoftuar me kompetencat dhe mandatin e MPN-së 
dhe janë informuar se konform ligjit janë të de-
tyruar që t’i mundësojnë dhe t’ia dërgojnë të gjitha 
të dhënat që i kërkon dhe që janë në kompetenca 
të tij, si atij, ashtu edhe përfaqësuesve të akredituar 
nga ana e tij pa kurrfarë opstrukcione. Për të njëjtën 
është hartuar edhe lista me nënshkrimet e të pu-
nësuarve.

Vulosje urgjente ose ri-dedikim i 
hapësirave për ndalim, ndërkaq në 
Stacionin policor Dellçevë të mos 
zbatohen ndalime afatgjate të per-
sonave (më shumë se 6 orë);

Kushtet materiale në Stacionin policor Dellçevë 
janë ato të cilat janë cekur në raport. Ndërtesa 
është ndërtuar para 40-45 viteve, ndërsa ndërtesat 
ku është vendosur Krim-teknika dhe Shërbimet e 
drejtorisë, si dhe hapësirat për ndalim janë ndërtuar 
para 80-90 viteve dhe prej atëherë, e deri më tani 
nuk janë ndërmarrë kurrfarë masash për riparimin 
dhe eliminimin e mangësive të konstatuara nga ana 
jonë dhe e Juaj përveç riparimeve të imta dhe të 
vazhdueshme, megjithëse vazhdimisht pothuajse 
për çdo vit merren masa dhe premtohet se situ-
ata do të rregullohet. Përndryshe SPB Dellçevë në 
agjendën për rikonstruimin që e planifikon MPB-ja 
për vitin 2020, shpresojmë se i njëjti do të rinovohet 
dhe do të eliminohet pjesa më e madhe e parregull-
sive të konstatuara. 
Në aspekt të hapësirave për ndalim Ju njoftojmë se 
në SP me KP Dellçevë çdoherë është vepruar dhe 
veprohet në mënyrë humane me personat e ndalur, 
ndërsa për hapësirat janë shkruar disa informacione 
problematike në të cilat është cekur se hapësirat nuk 
plotësojnë një pjesë më të madhe të standardeve të 
parashikuara për hapësirat e ndalimit.
SP me KP para një kohe me vetiniciativë përmes 
vetqeverisjes lokale bëri përpjekje për përshtatjen 
dhe ndërtimin e hapësirave të reja për ndalim të 

Ekipi i MPN-së rekomandon që 
ndalimi  i personave në Stacionin 
policor Dellçevë të reduktohet në 
minimum, koha e domosdoshme 
për bisedë dhe marrje në pyetje 
të personave të arrestuar dhe të 
privuar nga liria, të mos zgjasë më 
shumë se 4, përkatësisht 6 orë;
Urgjentisht të përshtaten hapësira 
të veçanta të cilat do të shfrytë-
zohen ekskluzivishtë për biseda, 
ndërkaq të cilat njëkohësisht do të 
pajisen edhe me video-mbikëqyrje 
përkatëse (rekomandim i dërguar 
edhe pranë MPB-së);
Urgjentisht të përshtaten hapësira 
për bisedë me fëmijë të cilat do të 
ishin adekuate për moshën dhe 
nevojat e tyre (rekomandim i dër-
guar edhe pranë MPB-së);

Tabela nr.20
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë SP Dellçevë

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Të vendoset poster me këshilla për 
të drejtat në hapësirën e punës të 
udhëheqësit të turnit;

cilat do të plotësonin një pjesë më të madhe të 
standardeve, por puna për arsye të panjohura mbeti 
e pakryer.
Në rast të ndalimit për një kohë më të gjatë personat 
do të transportohen dhe transferohen në stacione 
në të cilat ekzistojnë kushte përkatëse  për ndalim 
konform PSO (Berovë ose Vinicë).
Në lidhje me hapësirat për marrje në pyetje dhe 
bisedë, sërish do të theksoj se kushtet material-
teknike janë ato të cilat janë cekur dhe përshkruar 
në Raportin dhe në të cilat ne punojmë dhe i real-
izojmë detyrat tona të punës. Jemi të vetëdijshëm 
për rekomandimet dhe ligjet,  por kushtet janë këto 
me të cilat disponojmë.
SP me KP Dellçevë në suaza të mundësive të tij 
vazhdimisht punon dhe do të punojë për elimin-
imin e mangësive të konstatuara nga ana e Juaj për 
të cilat edhe ne jemi të vetëdijshëm, por kushtet janë 
këto me të cilat disponojmë.
Sa i përket furnizimit me mjete të caktuara do të 
theksoj se kjo nuk varet nga ne, por nga mundësitë 
dhe buxheti për furnizim të mjeteve të tilla në nivel 
të MPB-SPB-së, prandaj kur do të furnizohemi me 
mjetet të cilat i rekomandoni, SP me KP Dellçevë, 
në tërësi do t’i zbatojë.

Të sigurohet automjeti përkatës me 
të cilin transporti i të arrestuarve, 
përkatësisht personave të privuar 
nga liria dhe personave të ndalur 
gjithmonë do të kryhet në mënyrë 
humane dhe të sigurtë (rekoman-
dim i dërguar edhe pranë MPB-së);

Parku vozitës me të cilin disponojmë është ai i cili 
është theksuar në raportin dhe megjithëse i dijmë 
standardet e KST-së dhe rekomandimet e MPN-së, 
Ju njoftojmë se në nivel të SPB-së ekziston vetëm një 
automjet i tillë në Koçan dhe sigurimi i automjetit 
të tillë nuk është në kompetencë të SPB SP Dellçevë 
sepse ne as nuk disponojmë dhe as nuk kemi mjete 
për sigurimin e një automjeti të tillë.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë SP Dellçevë

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Urgjentisht të sigurohet lista e 
avokatëve të regjistruar në Orarin 
e avokatëve dhe listën e avokatëve 
kujdestar dhe avokatëve që kanë 
marrë pjesë në trajnime për vep-
rime me fëmijë;

SP Dellçevë do të dërgojë kërkesë pranë Odës së 
avokatëve të RMV – së që të na dërgohet lista e 
avokatëve për nevojat tona, ndërsa për avokatët 
në Dellçevë vet kemi bërë listën sipas emrit dhe 
mbiemrit dhe numrit të telefonit të kontaktit, e cila 
listë do të qëndrojë në hapësirën e shërbimit kujde-
star dhe në hapësirën e udhëheqësit të turnit.

Azhuritet më i madh dhe rregullsi 
në aspekt të evidentimit të të dhë-
nave në evidencën e shkruar dhe 
dokumentet në Stacionin policor.

Evidencat udhëhiqen konform PSO dhe sugjeri-
meve të dhëna gjatë kontrollëve nga MPB-ja, SPB-
ja.

Të ndërmerren masa për 
përmirësimin e nivelit të higjienës 
në Stacionin policor, sidomos në 
pjesën e tualeteve prej të cilave 
kundërmonte era e keqe.

Pohimet lidhur me higjienën janë të sakta, por 
duhet theksuar se higjienën në të tre ndërtesat e 
mirëmbanë një pastruese e cila punon me orar të 
shkurtë të punës dhe është angazhuar përmes agjen-
cisë, përkatësisht nuk është e punësuar në MPB.
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Më datën 25.10.2019, Mekanizmi parandalues nacional realizoi vizitë të rregullt të 
paparalajmëruar në Stacionin policor me kompetencë të përgjithshme Radovish. 
Kjo është vizita e tretë me radhë në Stacionin policor nga ekipi i Mekanizmit parandalues 
nacional.

Stacioni policor Radovish është stacion policor me kompetencë të përgjithshme pranë 
Sektorit për punë të brendshme – Strumicë (SPB Strumicë), ndërsa kompetenca vendore 
për kryerjen e punëve policore përfshin rajonin e komunave Radovish dhe Konçë. Gjithsej 
numri i popullsisë në rajonin e dy komunave është rreth 32 mijë banorë.

Stacioni policor Radovish është vendosur në ndërtesë relativishtë të re të ndërtimit të 
fortë dhe gjendet në qendër të qytetit. Në ndërtesën e njëjtë janë vendosur edhe zyrat e 
shërbimeve të komunës për të cilat ka hyrje të veçantë.

Në hyrje është ndërtuar rampa për qasje, me çka ju mundësohet qasje e 
lehtë pranë hapësirave zyrtare edhe personave me pengesë të caktuar fizike.

Në Stacionin policor realizohen trajnime të vazhdueshme për zyrtarët policor për 
problematika të ndryshme në koordinim me SPB-në Strumicë, ndërsa trajnimet e fundit 
kanë qenë në lidhje me mënyrat e veprimeve të zyrtarëve policor në mjedis multietnik. 
Gjithashtu, janë organizuar trajnime në lidhje me trajtimin e migrantëve të pa rregullt, si 
dhe për forcimin e kapaciteteve në fushën e azilit.

2.11 STACIONI POLICOR ME KOMPETENCË 
TË PËRGJITHSHME RADOVISH 
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2.11.1. Kushtet materiale

Stacioni policor nuk disponon me hapësira të veçanta për marrje në pyetje dhe bisedë 
me personat e privuar nga liria, përkatësisht të arrestuar dhe personat e ndalur. Për këtë 
qëllim shfrytëzohen zyrat zyrtare të punonjësve të uniformuar policor, përkatësisht zyra e 
udhëheqësit të turnit, si dhe zyrat zyrtare të inspektorëve.

Ligji për drejtësi për fëmijët parashikon se biseda me fëmijën udhëhiqet në hapësira 
të veçanta përkatëse për bisedë me fëmijën, por Stacioni policor nuk disponon as me kësi 
lloj hapësirash. Në këtë kuptim, gjithashtu, u theksua se bisedat me fëmijët kryhen në 
zyrat zyrtare të inspektorëve, ose në zyrën e udhëheqësit të turnit.

Me qëllim të reduktimit të rrezikut nga veprimet jopërkatëse, përkatësisht 
maltretimit dhe frikësimit të personave të privuar nga liria, përkatësisht per-
sonave të arrestuar dhe ndalur me të cilët realizohen biseda, ekipi i MPN-së 
rekomandon përshtatjen e hapësirave të veçanta të cilat do të shfrytëzohen 
ekskluzivisht për biseda, ndërkaq të cilat njëkohësisht do të pajisen edhe me 
video-mbikëqyrje përkatëse.

Hapësirat për marrje në pyetje dhe biseda me personat e privuar 
nga liria dhe personat e mitur

Hapësirat për ndalim

Stacioni policor disponon me 4 (katër) hapësira për ndalim individual të cilat gjenden 
në pjesën e bodrumit të stacionit në fjalë.

Të gjitha janë me madhësi identike, përkatësisht gjatësi prej 2 metrove dhe gjërësi 
prej 1.8 metrove. Në këtë kuptim, ekipi i MPN-së konstatoi se hapësirat nuk i plotësojnë 
standardet e parashikuara minimale prej 7 m2 për vendosje individuale.

Në secilën hapësirë kishte krevat dhe pajisje për pushim (dyshek, shtrat, batanije dhe 
jastëk), të cilat ishin në gjendje të keqe, përkatësisht të shfrytëzuara dhe të papastra. Në 
dy hapësirat kishin vendosur dhe fiksuar një tryezë dhe karrige.

Higjiena e përgjithshme në hapësirat ishte në nivel të pakënaqshëm, ndër-
sa në njërën prej hapësirave ishin hasur edhe dy gaza të vjetra me njolla gjaku.

Hapësirat nuk kanë qasje pranë dritës së ditës, ndërkaq vetëm njëra nga hapësirat 
kishte dritë artificiale për shkak të një problemi me instalimin. Gjegjësisht, zyrtarët poli-
cor theksuan se për shkak të ndonjë problemi në instalimin elektrik, poqët digjen shumë 
shpejtë.

Secila hapësirë për ndalim kishte sistem për thirrje përmes të cilit personi i ndalur 
mund të alarmon në raste urgjente. Gjithashtu, kishte edhe video-mbikëqyrje në çdo 
hapësirë, ndërsa monitoringu ishte vendosur në hapësirën e shërbimit kujdestar.

Në Stacionin policor nuk kishte hapësirë për ndalim të personave të mitur, ndërsa nga 
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biseda me udhëheqësin e turnit konstatuam se hapësira ndihmëse (kuzhina) shfrytëzohet 
për këtë qëllim.

Nyja sanitare

Në përbërje të objektit për ndalim të personave të privuar nga liria nuk ka nyjë 
sanitare të veçantë për personat e ndalur, saktësisht, shfrytëzohet e njëjta si edhe për 
personat e tjerë zyrtar.

Në katin përdhes gjendet tualeti për personat zyrtar, i cili njëkohësisht shfrytëzohet 
edhe nga ana e personave të ndalur. Për të parandaluar vet-lëndimin e mundshëm, pasqy-
rat u hoqën nga i njëjti.

2.11.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndalur

Në vend të dukshëm në korridorin e Stacionit policor është vendosur posteri në të cilin 
janë theksuar të drejtat e personave të thirur, të arrestuar dhe të ndalur në shtatë gjuhë, 
si dhe Kodi i etikës së policisë. Këshillat për të drejtat ishin vendosur edhe në hapësirën e 
punës së udhëheqësit të turnit, si dhe në korridorin pranë hapësirave për ndalim edhe në 
vet hapësirat.

Ekipi i MPN-së nga ana e udhëheqësit të turnit u njoftua se personat e arrestuar dhe 
të privuar nga liria në stacionin policor, gjithashtu edhe gojarisht njoftohen për të drejtën 
për të thirrur mbrojtës, për të informuar personin e tretë për arrestimin e tyre, përkatësisht 
privimin nga liria, si dhe për të drejtën për të kërkuar ndihmë mjeksore, që shënohet në 
mënyrë përkatëse edhe në formularët përkatës me shkrim.

Gjatë bisedës me personat zyrtar në Stacionin policor ekipi i MPN-së u in-
formua se ka buxhet të veçantë prej 1.000,00 denarëve të dedikuar për ushqim 
të personave të ndalur.

Në hyrje të Stacionit policor është vendosur një kuti e Sektorit për punë të brendshme 
ku qytetarët mund të vendosin parashtresë për veprimet e zyrtarëve policor gjatë kryerjes 
së punëve policore.
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2.11.3. Evidenca dhe regjistrat për personat e 
ndalur

Konstatim i përgjithshëm i ekipit të Mekanizmit parandalues nacional është se reg-
jistrat plotësohen në mënyrë të drejtë dhe të lexueshme dhe në librat ekziston rrjedha 
logjike dhe përcjellja e ngjarjeve, pa shlyerjen e cilësdo nga rubrikat. Të dhënat në eviden-
cat rregullisht evidentohen, të gjitha rubrikat janë të plotësuara, ndërsa gjatë korrigjimit të 
të dhënave të shënuara në mënyrë të gabuar, nuk përdoret korrigjuesi.

Nga inspektimi i kryer nga ekipi i MPN-së në Evidencën për përdorimin e mjeteve 
për detyrim sipas të dhënave të evidentuara në këtë regjistër për evidencë, mjetet më të 
shpeshta për detyrim me të cilat shërbehen zyrtarët policor në SP Radovish janë ndrydhja 
dhe prangat. 

Ekipi i MPN-së gjatë inspektimit të dokumenteve në Stacionin policor, gjithashtu kreu 
inspektim edhe në dosarët/dosjet e zgjedhura sipas zgjedhjes së rastësishme të person-
ave të ndalur në Stacionin policor. Nga inspektimi i kryer u konstatua se dosarët udhëhiqen 
në mënyrë të drejtë dhe se i përmbajnë të gjitha dokumentet dhe të dhënat. Gjithashtu, 
nga dosjet e personave të ndalur, duket qartë se në rast nevoje për avokat ose ndihmë 
mjeksore, ata thirren me kohë, ndërkaq është e dukshme edhe se kujdesen për atë që 
bastisja e personave të kryhet ekskluzivisht nga ana e zyrtarëve policor të gjinisë së njëjtë.

2.11.4. Rekomandime dhe veprime sipas re-
komandimeve të dhëna

Avokati i popullit – MPN-ja për gjendjet e konstatuara nga vizita hartoi Raport të 
veçantë me rekomandime konkrete, të cilin e dërgoi pranë Ministrisë së punëve të brend-
shme, si dhe pranë kryeshefit të Stacionit policor Radovish.

Deri në përgatitjen e raportit nga Ministria e punëve të brendshme nuk është marrë 
informatë kthyese, ndërsa nga kryeshefi i SP Radovish u mor informata kthyese se janë 
ndërmarrë masa sipas Raportit të dërguar dhe se i njëjti është dërguar pranë SPP Stru-
micë, për këto arsye në vazhdim është dhënë një pasqyrë e rekomandimeve të dhëna 
pranë institucioneve kompetente.
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Tabela nr.21

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë Ministrisë së punëve të brendshme

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimeve

Ekipi i MPN-së rekomandon punësimin e 
zyrtarëve për pranim/udhëheqës të turnit në 
Stacionin policor Radovish;

Nga Ministria e punëve të brendshme 
nuk u mor përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.

Të përshtatet një hyrje e veçantë në Stacionin 
policor e cila do të shfrytëzohet për transpor-
timin e personave të arrestuar;

Nga Ministria e punëve të brendshme 
nuk u mor përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.

Urgjentisht të përshtaten hapësira të veçanta 
të cilat do të shfrytëzohen vetëm për biseda, 
ndërkaq të cilat njëkohësisht do të pajisen edhe 
me video-mbikëqyrje përkatëse;

Nga Ministria e punëve të brendshme 
nuk u mor përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.

Urgjentisht të përshtaten hapësira për bisedë 
me fëmijë të cilat do të ishin adekuate për 
moshën dhe nevojat e tyre;

Nga Ministria e punëve të brendshme 
nuk u mor përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.

Hapësirat për ndalim urgjentisht të përshtaten 
dhe rinovohen në mënyrë që do t’i plotësonin 
standardet minimale të parashikuara për ven-
dosje individuale të personave.

Nga Ministria e punëve të brendshme 
nuk u mor përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë SP Radovish

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandi-
meve

Ekipi i MPN-së rekomandon punësimin e zyrtarëve 
për pranim/udhëheqës të turnit në Stacionin policor 
Radovish;

Nga SP nuk u mor përgjigje në 
lidhje me këtë rekomandim.

Të përshtatet një hyrje e veçantë në Stacionin policor e 
cila do të shfrytëzohet për transportimin e personave 
të arrestuar;

Nga SP nuk u mor përgjigje në 
lidhje me këtë rekomandim.

Përshtatje e hapësirave të veçanta të cilat do të shfrytë-
zohen ekskluzivisht për biseda, ndërkaq të cilat 
njëkohësisht do të pajisen edhe me video-mbikëqyrje 
përkatëse;

Nga SP nuk u mor përgjigje në 
lidhje me këtë rekomandim.

Urgjentisht të përshtaten hapësira për bisedë me 
fëmijë të cilat do të ishin përkatëse për moshën dhe 
nevojat e tyre;

Nga SP nuk u mor përgjigje në 
lidhje me këtë rekomandim.

Hapësirat për ndalim urgjentisht të përshtaten dhe 
rinovohen në mënyrë që do të plotësonin standardet 
minimale të parashikuara për vendosje individuale të 
personave;

Nga SP nuk u mor përgjigje në 
lidhje me këtë rekomandim.

Urgjentisht të përmirësohen kushtet në hapësirat 
për ndalim dhe të sigurohen kushtet themelore për 
higjienë për qëndrim (të largohen sendet e padëshiru-
ara, të sigurohen dyshekë dhe shtroja të pastra).

Nga SP nuk u mor përgjigje në 
lidhje me këtë rekomandim.

Tabela nr.22
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Më datën 13.11.2019, Mekanizmi parandalues nacional realizoi vizitë të rregullt të pa-
paralajmëruar në Stacionin policor me kompetencë të përgjithshme Demir Hisar. 
Kjo është vizita e dytë në Stacionin policor nga ekipi i Mekanizmit parandalues nacional.

Komuna e Demir Hisarit gjendet në Pjesën jugperëndimore të Republikës së Maqe-
donisë së Veriut, ose në veriperëndim të Ultësirës së Pellagonisë me 9.497 banorë dhe 
territor prej 480,13 km2.

Stacioni policor me kompetencë të përgjithshme Demir Hisar gjendet në qytetin e 
Demir Hisarit dhe është vendosur në një ndërtesë të ndërtimit të fortë, dykatëshe. Në 
pjesën e lartë janë vendosur zyrat e policëve dhe inspektorëve të uniformuar, zyra e 
kryeshefit, zëvendës-kryeshefit, dhe e udhëheqësit të turnit, ndërsa në pjesën e poshtme 
gjenden hapësirat për ndalim dhe zyrat për punët administrative-juridike. Arkitektura e 
objektit është e kohës më të re dhe me rindërtime të caktuara i përshtatet funksionit.

Në hyrje të Stacionit policor akoma nuk është vendosur rampa për qasje 
për persona me nevoja të veçanta, me çka është vështirësuar qasja e këtyre 
personave pranë Stacionit policor.

Nga bisedat e realizuara me zëvendës-kryeshefin dhe me zyrtarët policor, ekipi i MPN-
së konstatoi se policët shpesh vizitojnë trajnime dhe stërvitje për trajtimin e personave të 
arrestuar dhe të ndalur dhe për dhunën në familje nga SPB Manastir. 

2.12 STACIONI POLICOR ME KOMPETENCË 
TË PËRGJITHSHME DEMIR HISAR
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2.12.1. Kushtet materiale

Ekipi i MPN-së konstatoi se në SP Demir Hisar nuk ka hapësirë të veçantë 
për të biseduar me personat e privuar nga liria, prandaj bisedat me personat e 
privuar nga liria udhëhiqen në hapësirën e udhëheqësit të turnit.

Ligji për drejtësi për fëmijët parashikon se biseda me fëmijën udhëhiqet në hapësira 
të veçanta përkatëse për bisedë me fëmijën, por Stacioni policor nuk disponon as me kësi 
lloj hapësirash.

Hapësirat për marrje në pyetje dhe bisedë me personat e privuar 
nga liria dhe personat e mitur

Hapësirat për ndalim

Në përbërje të Stacionit policor Demir Hisar ka vetëm një hapësirë të rinovuar për 
ndalim individual, me një krevat. Hapësira për ndalim i plotëson standardet për vendosje 
të personave të ndalur nga aspekti i madhësisë, hapësira është me sipërfaqe prej 7.70 m2.

Hapësira për ndalim të personave është rinovuar gjatë kohë më parë. Ajo 
është e përdorshme, por akoma nuk është kompletuar plotësisht, në kuptim 
që nuk ka sistem të instaluar (interfon) për komunikim të personit të nda-
lur me udhëheqësin e turnit, prandaj komunikimi realizohet përmes vizitës së 
zyrtarit policor dhe bisedës në interval prej gjysmë ore, ose me anë të thirrjes 
(bërtitjes ose trokitjes) së personit të ndalur. Por, në hapësirat për ndalim nuk 
është vendosur sistemi për video-mbikëqyrje.

Hapësira për ndalim i plotëson standardet të cilat kanë të bëjnë me dritën gjatë ditës 
dhe asaj plotësuese-artificiale, në të njëjtën ka dritare përmes të cilës personat kanë qasje 
pranë dritës së ditës. Në përbërje të hapësirës nuk është vendosur ventilatori shfryes i 
veçantë për pastrimin e ajrit kështuqë ventilimi realizohet në mënyrë natyrore përmes një 
vrime të vogël në pjesën e sipërme të derës. Në hapësirën për ndalim, akoma nuk është 
instaluar sistemi qendror për ngrohje dhe për ftohje.

Në hapësirën për ndalim nuk kishte këshilla të theksuara për të drejtat e 
personit të ndalur.

Qasja deri te hapësira për ndalim është ekskluzivisht përmes shkallëve, më saktë nuk 
janë përmbushur standardet për qasje të personave me nevoja të veçanta, dhe njëkohë-
sisht, në SP Demir Hisar nuk ka hyrje të veçantë nga ana e pasme deri te këto hapësira 
përmes të cilës do të transportoheshin personat e arrestuar dhe ndalur.

Stacioni policor Demir Hisar nuk ka hapësirë të veçantë për ndalim të fëmijëve, më 
ndryshe prej hapësirave për ndalim të personave të rritur, megjithëse është parashikuar 
në mënyrë të qartë në Ligjin për drejtësi për fëmijët.
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Nyja sanitare

Në kuadër të Stacionit policor Demir Hisar ka tualete të veçanta për personat e ndalur 
dhe për personat e punësuar zyrtar. Në pjesën ku gjenden hapësirat për ndalim, ka tualet 
të veçantë i cili përdoret ekskluzivisht nga personat e ndalur.

Pas inspektimit të kryer në tualetin nga ana e MPN-së nuk u vërejtën sende të cilat 
do të mund të shërbenin për vetë-lëndim të personave të ndalur, mirëpo higjiena ishte në 
nivel.

2.12.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndalur

Në Stacionin policor në më shumë vende janë theksuar posterë me të drejtat e per-
sonave të thirrur, të privuar nga liria dhe të ndalur, si dhe të personave viktima të veprave 
penale, në disa gjuhë.

Gjegjësisht, sipas informatave të marra, personat e privuar nga liria çdoherë informo-
hen për të drejtat e tyre gjatë arrestimit në stacionin policor. Për të drejtën për t’u këshil-
luar me mbrojtës njoftohen të gjithë personat e ndalur, por shumë rrallë personi i ndalur 
kërkon mbrojtës nga regjistri që u vihet në dispozicion, për arsye se personi tashmë ka 
mbrojtësin e tij.

Personit të privuar nga liria i garantohet edhe e drejta për ushqim, ndërsa Procedurat 
standarde operative të MPB-së personit të ndaluar i përcaktojnë një shujtë gjatë periudhës 
së ndalimit (në qoftë se është ndalur më shumë se 6 orë).

Në Stacionin policor nuk ka inspektor i cili do të punojë ekskluzivisht me fëmijë. Prob-
lematikën për delikuencën e të miturve e merr përsipër/mbulon inspektorja e angazhuar 
për policinë e krimeve, të cilës i është shtuar edhe kjo materje.

Ekipi i MPN-së kreu inspektim edhe në hapësirën e udhëheqësit të turnit dhe konstatoi 
se e njëjta është në rregull dhe e pajisur në mënyrë përkatëse. Nga inspektimi në hapë-
sirën e udhëheqësit të turnit u konstatua se në të janë theksuar të drejtat e qytetarëve, 
që ua jep mundësinë personave të thirrur, të arrestuar ose të ndalur të informohen me të 
drejtat e tyre. Gjithashtu, në hapësirën e udhëheqësit të turnit ka një numër të konsider-
ueshëm të kopjeve në formë të plastifikuar, në të cilat janë theksuar të drejtat e personave 
të privuar nga liria.
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2.12.3. Evidenca dhe regjistrat për personat e 
ndalur

Konstatim i përgjithshëm i ekipit të MPN-së është se regjistrat plotësohen në mënyrë 
të drejtë dhe të lexueshme dhe se në librat ka rrjedhë logjike dhe ndjekje të ngjarjeve, pa 
fshierrjen e cilës do rubrikë.

Gjatë inspektimit në Evidencat për parashtresa të qytetarëve kundër zyr-
tarëve policor, MPN-ja konstatoi se në të njëjtën janë regjistruar një numër i vogël i 
ngjarjeve. Arsyet më të zakonshme për parashtrimin e parashtresave nga ana e qytetarëve 
janë veprimet joprofesionale dhe mosndërmarrja e masave nga ana e zyrtarëve policor.

Po ashtu, siç është praktikë edhe në stacionet e tjera policore me kompetencë të 
përgjithshme, mungojnë informata në rubrikat për masat e ndërmarra kundër zyrtarit 
policor me të cilin ka të bëjë parashtresa, për arsye se stacioni policor asnjëherë nuk merr 
informacion kthyes nga Sektori për punë të brendshme në lidhje me rrjedhën dhe epilogun 
e procedurës. Ajo që duhet theksuar është se në të gjitha parashtresat ka edhe procesver-
bal për parashtresën e parashtruar.

Nga inspektimi të cilin e kreu ekipi i MPN-së në Evidencën për përdorimin e 
mjeteve për detyrim, u konstatua se regjistri udhëhiqet në mënyrë të qartë dhe të 
drejtë, janë plotësuar të gjitha rubrikat. Mjetet më të shpeshta për detyrim të cilat i për-
dorin zyrtarët policor në SP Demir Hisar janë ndrydhja dhe prangat, në asnjë rast nuk ka 
pasur pasojë nga përdorimi i mjetit për detyrim dhe të gjitha rastet janë vlerësuar si të 
arsyeshme nga ana e kryeshefit të Stacionit policor.

Ekipi i MPN-së, gjatë inspektimit në regjistrat për evidencë në SP Demir Hisar 
gjithashtu kreu inspektim edhe në dosarët/dosjet e personave të cilët kanë qenë të arres-
tuar, privuar nga liria ose ndalur në stacionin policor. Nga inspektimi i kryer u konstatua se 
dosarët udhëhiqen në mënyrë të përkryer, i përmbajnë të gjitha dokumentet e nevojshme, 
informatat në dokumentet përputhen me informatat në regjistrat për evidencë.

2.12.4. Rekomandime dhe veprime sipas re-
komandimeve të dhëna

Avokati i popullit - MPN për gjendjet e konstatuara nga vizita hartoi Raport të veçantë 
me rekomandime konkrete të cilin e dërgoi pranë Ministrisë së punëve të brendshme, si 
dhe pranë kryeshefit të Stacionit policor Demir Hisar.

Në këtë kuptim, këto janë një pjesë nga rekomandimet e dërguara dhe përgjigjet e 
Ministrisë së punëve të brendshme dhe të kryeshefit të SP Demir Hisar.
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Tabela nr.23

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë Ministrisë së punëve të brendshme

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Impementimi me kohë i Planit të vep-
rimit për rikonstruimin e stacioneve 
policore në të cilin është përfshirë edhe 
SP Demir Hisar dhe përshtatja e hapë-
sirës për ndalim konform standardeve 
të Komitetit për mbrojtje nga tortura;

Nga Seksioni për çështje të përgjithshme dhe 
të përbashkëta është dërguar njoftimi se Plani 
i veprimit për rikonstruimin sipas prioritetit 
me restaurimin dhe rikonstruimin e hapësirave 
për ndalim do të fillojë të realizohet pas për-
fundimit të procedurës për furnizim publik të 
shërbimeve për mirëmbajtjen e vazhdueshme 
të objekteve në MPB, me përzgjedhjen e kom-
panisë dhe lidhjes së marrëveshjes kornizë me 
të njëjtën.

Të sigurohen mjete për hapësira të 
veçanta për bisedë dhe ndalim të fëmi-
jëve në suaza të Stacionit policor Demir 
Hisar;

Kërkesë për pajisjen e hapësirës së veçantë për 
ndalim të fëmijëve dhe ndërtimin e rampës për 
qasje për personat me nevoja të veçanta;

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë SP Demir Hisar

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Stacioni policor të ndërmerr masa për au-
torizimin e personit tjetër i cili do të kryejë 
pranimin e personave gjatë mungesës së 
udhëhqësit të turnit;

Nga ana e SP me KP Demir Hisar pranë 
SPB Manastir është dërguar kërkesë për 
plotësimin e vendeve të liruara të punës-
udhëheqës i turnit.

Në hapësirën për ndalim të personave të 
instalohet sistemi për thirrje dhe video-
mbikëqyrja, me çka personat e ndalur do 
të munden me kohë t’i njoftojnë zyrtarët 
policor për nevojat e tyre;         

Kërkesë për instalimin e sistemit për vid-
eo-mbikëqyrje në hapësirën për ndalim.

Tabela nr.24
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë SP Demir Hisar

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Të kërkohet nga Oda e avokatëve të dërgojë 
listën e azhurnuar të avokatëve me ndihmën 
e të cilëve personat e ndalur do të mund 
të realizojnë të drejtën e tyre për ndihmë 
juridike. Stacioni policor ta njoftojë Odën 
e avokatëve për situatën, kur avokatët, e 
listës së avokatëve kujdestarë të thirrur gjatë 
periudhës prej orës 20:00 deri më orën 08:00 
të mëngjesit, refuzojnë të paraqiten dhe t’u 
ofrojnë ndihmë juridike personave të ndalur.

Është dërguar kërkesë pranë Odës së 
avokatëve për dërgimin e listës së azhur-
nuar të avokatëve përmes të cilëve per-
sonat e ndalur do të mund të realizojnë të 
drejtën e tyre për ndihmë juridike.

Hapësira për ndalim të mos shfrytëzohet për 
ndalimin e fëmijëve.

Pajisjen e hapësirës së veçantë për ndal-
imin e fëmijëve;
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Më datën 13.11.2019, Mekanizmi parandalues nacional realizoi vizitë të rregullt të 
paparalajmëruar në Stacionin policor me kompetencë të përgjithshme Krushevë. 
Kjo është vizita e dytë në Stacionin policor nga ekipi i Mekanizmit parandalues nacional.

Stacioni policor Krushevë është stacion policor me kompetencë të përgjithshme pranë 
Sektorit për punë të brendshme-Manastir (SPB Manastir). Kompetenca vendore për kryer-
jen e punëve policore e përfshin rajonin vetëm të Komunës së Krushevës. Gjithsej numri 
i popullsisë në këtë rajon është 9.684 banorë (konform regjistrimit të popullsisë në vitin 
2002), ndërkaq, supozohet numri i tanishëm të jetë më i vogël.

Stacioni policor me kompetencë të përgjithshme Krushevë është vendosur në dy 
ndërtesa. Ai ndanë hapësirën në të dy ndërtesat me shërbime dhe seksione të tjera të 
ministrive të tjera. Zyrën e jashtme për punë kriminalistike dhe Shërbimin e zjarrëfikësve. 
Në ndërtesën më të vjetër e cila është ndërtuar në vitin 1902 gjenden shërbimet admin-
istrative. Asnjëra nga dy ndërtesat e Stacionit policor nuk ka qasje të lehtë në infrastruk-
turën e vendbanimit.

Në hyrje të objektit i cili është pjesë përbërëse e Stacionit policor nuk ka 
rampë të ndërtuar për qasje, me çka është pamundësuar qasja pranë hapësir-
ave zyrtare e personave me pengesë të caktuar fizike. 

Nga biseda me kryeshefin e Stacionit policor u mor informacioni se zyrtarët e punësu-
ar ndjekin 4-5 trajnime në vit, përfshirë edhe në tema si lufta kundër dhunës familjare. 
Zyrtarët më me përvojë dhe udhëheqësit e turnit mbajnë trajnime si mentorë.

2.13 STACIONI POLICOR ME KOMPETENCË 
TË PËRGJITHSHME KRUSHEVË
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2.13.1. Kushtet materiale

2.13.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndalur

Me Aktvendimin për përcaktimin e stacioneve policore për ndalim të perso-
nave, të miratuar nga MPB-ja në vitin 2018, SP Krushevë nuk është përcaktuar 
si stacion policor për ndalimin e personave. Personat të cilët duhet të ndalen 
shpeshherë dërgohen në SP Prilep ose në raste të rralla edhe në SP Demir 
Hisar.

SP Krushevë fare nuk disponon me hapësira për ndalim të personave. Gjithashtu, 
nuk disponon as me hapësira për bastisje dhe bisedë me persona. Bisedat me personat e 
arrestuar udhëhiqen në zyrën e udhëheqësit të turnit ose më rrallë në zyrën e ZJPK, por 
udhëheqësi i turnit është çdoherë present.

Hapësirat për marrje në pyetje dhe bisedë me personat e privuar 
nga liria dhe personat e mitur dhe Hapësirat për ndalim

Në hyrje të Stacionit policor, por edhe në zyrën e udhëheqësit të turnit, në vend të 
dukshëm është vendosur posteri në të cilin janë theksuar të drejtat e personave të thirrur, 
arrestuar dhe të ndalur në shtatë gjuhë, ndërsa në vend të dukshëm në korridorin e Sta-
cionit policor është vendosur edhe Kodi i etikës policore. Në hyrje të Stacionit policor është 
vendosur edhe një kuti për dërgimin e parashtresave dhe ankesave nga qytetarët pranë 
Sektorit për kontroll të brendshëm dhe standarde profesionale. 

Ekipi i Mekanizmit parandalues nacional u njoftua nga ana e kryeshefit dhe ud-
hëheqësit të turnit në Stacionin policor, se të gjithë të arrestuarit, përkatësisht personat e 
privuar nga liria, njoftohen me të drejtën për të thirrur mbrojtës, të informojnë personin e 
tretë për arrestimin e tyre, përkatësisht privimin nga liria, si dhe për të drejtën të kërkojnë 
ndihmë juridike.

Në qoftë se në Stacionin policor ka fëmijë i cili dyshohet se ka kryer vepër penale, 
thirret gjithmonë një përfaqësues nga Qendra për punë sociale dhe prindi i fëmijës. Po qe 
se ka nevojë të transferohet fëmiu deri në stacion tjetër policor, kjo bëhet gjithmonë me 
automjet të pa shënuar të llojit Fiat Linea.

Stacioni policor nuk ka as buxhet të përshtatshëm për ushqim të personave 
të ndalur, por nëse është e nevojshme, personat zyrtar mbledhin mjete në të 
holla që t’i blihet ushqimi personit të arrestuar, përkatësisht privuar nga liria.
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2.13.3. Evidenca dhe regjistrat për personat e 
ndalur

Konstatim i përgjithshëm i ekipit të Mekanizmit parandalues nacional është se reg-
jistrat plotësohen në mënyrë të drejtë dhe të lexueshme dhe se në librat ekziston rrjedha 
logjike dhe përcjellja e ngjarjeve, pa shlyerjen e cilësdo prej rubrikave. Të dhënat në 
evidencat evidentohen në mënyrë të rregullt, të gjitha rubrikat janë të plotësuara, ndërsa 
gjatë korrigjimit të të dhënave të shënuara në mënyrë të gabueshme, nuk shfrytëzohet 
korigjuesi.

Nga inspektimi i kryer nga Ekipi i MPN-së në Evidencën për përdorimin e mjeteve 
për detyrim-Sipas të dhënave të shënuara në këtë regjistër për evidencë, mjetet më 
të shpeshta për detyrim të cilat i përdorin zyrtarët policor në SP Krushevë janë prangat, 
ndërkaq të gjitha mjetet e përdorura deri tani për detyrim janë vlerësuar si të arsyeshme.

Ekipi i MPN-së gjatë inspektimit në dokumentet në stacionin policor, gjithashtu kreu 
inspektim edhe në, sipas përzgjedhjes së rastësishme dosarët e zgjedhur/dosjet e person-
ave të cilët janë ndalur në Stacionin policor. Nga inspektimi i kryer u konstatua se dosarët 
udhëhiqen në mënyrë të rregullt dhe i përmbajnë të gjitha dokumentet dhe të dhënat. 
Poashtu, nga dosjet e personave të ndalur duket qartë se në rastë të nevojës për avokat 
ose ndihmë mjeksore, ata thirren me kohë, ndërkaq është e dukshme edhe se mbahet 
llogari që bastisja e personave të bëhet ekskluzivisht nga ana e zyrtarit policor të gjinisë 
së njëjtë.

2.13.4. Rekomandime dhe veprime sipas re-
komandimeve të dhëna

Avokati i popullit-MPN për gjendjet e konstatuara nga vizita hartoi Raport të veçantë 
me rekomandime konkrete, të cilin e dërgoi pranë Ministrisë së punëve të brendshme, si 
dhe pranë kryeshefit të Stacionit policor Krushevë.

Deri në përgatitjen e Raportit, nga Ministria e punëve të brendshme dhe nga kryeshefi 
i SP Krushevë nuk u morën informacione kthyese, për këto arsye në vazhdim është dhënë 
pasqyra e rekomandimeve të dhëna pranë institucioneve kompetente.
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Tabela nr.25

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna pranë Ministrisë së punëve të brendshme

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimeve

Ekipi i MPN-së rekomandon punësimin urgjent 
të zyrtarëve për pranim/udhëheqës të turnit në 
Stacionin policor Krushevë;

Nga Ministria e punëve të brendshme 
nuk u mor përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.

Të ndërtohet rampa për qasje pranë Stacionit 
policor që personat me  pengesa të kenë qasje të 
papenguar pranë të njëjtit; 

Nga Ministria e punëve të brendshme 
nuk u mor përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.

Të sigurohet automjeti përkatës me të cilin 
transportimi i personave të arrestuar, përkatë-
sisht privuar nga liria dhe të ndalur gjithmonë 
do të realizohet në mënyrë humane dhe të 
sigurt;

Nga Ministria e punëve të brendshme 
nuk u mor përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.

Urgjentisht të përshtaten hapësira të veçanta 
të cilat do të shfrytëzohen ekskluzivisht për 
biseda, ndërkaq të cilat njëkohësisht do të 
pajisen edhe me video-mbikëqyrje përkatëse, si 
dhe hapësira për bisedë me fëmijët të cilat do të 
ishin adekuate për moshën dhe nevojat e tyre;

Nga Ministria e punëve të brendshme 
nuk u mor përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.

Pasqyrë
 e rekomandimeve të dhëna pranë SP Krushevë

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimeve

Ekipi i MPN-së rekomandon punësimin 
urgjent të zyrtarëve për pranim/ud-
hëheqës të turnit në Stacionin policor 
Krushevë;

SP Krushevë nuk ka kompetenca dhe mundësi 
që t’i eliminojë, përkatësisht për eliminimin e 
kësaj vërejtjeje, kompetente është vetëm MPB-
ja e RMV-së, ndërsa lidhur me rekomandimin 
e njëjtë është njoftuar MPB-ja përmes SPB-së 
të Manastirit dhe për këto arsye gjendja e 
hasur mbetet e pandryshuar.

Tabela nr.26
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Pasqyrë
 e rekomandimeve të dhëna pranë SP Krushevë

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimeve

Të ndërtohet rampa për qasje pranë Sta-
cionit policor që personat me  pengesa të 
kenë qasje të papenguar pranë të njëjtit;

SP Krushevë nuk ka kompetenca dhe mundësi 
që t’i eliminojë, përkatësisht për eliminimin e 
kësaj vërejtjeje, kompetente është vetëm MPB-
ja e RMV-së, ndërsa lidhur me rekomandimin 
e njëjtë është njoftuar MPB-ja përmes SPB-së 
të Manastirit dhe për këto arsye gjendja e 
hasur mbetet e pandryshuar.

Të sigurohet automjeti përkatës me të 
cilin transportimi i personave të arres-
tuar, përkatësisht privuar nga liria dhe 
të ndalur gjithmonë do të realizohet në 
mënyrë humane dhe të sigurt;

SP Krushevë nuk ka kompetenca dhe mundësi 
që t’i eliminojë, përkatësisht për eliminimin e 
kësaj vërejtjeje, kompetente është vetëm MPB-
ja e RMV-së, ndërsa lidhur me rekomandimin 
e njëjtë është njoftuar MPB-ja përmes SPB-së 
të Manastirit dhe për këto arsye gjendja e 
hasur mbetet e pandryshuar.

Urgjentisht të përshtaten hapësira të 
veçanta të cilat do të shfrytëzohen 
ekskluzivisht për biseda, ndërkaq të 
cilat njëkohësisht do të pajisen edhe me 
video-mbikëqyrje përkatëse, si dhe hapë-
sira për bisedë me fëmijët të cilat do të 
ishin adekuate për moshën dhe nevojat 
e tyre;

SP Krushevë nuk ka kompetencë dhe mundësi 
që t’i eliminojë, përkatësisht për eliminimin e 
kësaj vërejtjeje, kompetente është vetëm MPB-
ja e RMV-së, ndërsa lidhur me rekomandimin 
e njëjtë është njoftuar MPB-ja përmes SPB-së 
të Manastirit dhe për këto arsye gjendja e 
hasur mbetet e pandryshuar.

Të sigurohet lista e avokatëve nga ana e 
Odës së avokatëve;

Është siguruar lista e avokatëve nga ana e 
Odës së avokatëve.
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1. Për çdo ndalim të personit në Stacionin policor në mënyrë përkatëse 
të ndiqen ,, Procedurat standarde operative për veprime me persona 
të cilëve u është kufizuar e drejta për lëvizje të lirë (persona të ar-
restuar, të privuar nga liria dhe të ndalur)’’, me ç’rast personat men-
jëherë do të njoftohen për arsyet e ndalimit të tyre, do të njoftohen 
për të drejtat e tyre, sidomos për të drejtën të informojnë personin 
e tretë për ndalimin e tyre, të drejtën për mbrojtës, si dhe të drejtën 
për ndihmë mjeksore. Personat zyrtarë kanë për detyrë, gjithashtu, t’i 
ndërmarrin të gjitha masat e domosdoshme parandaluese për mbro-
jtjen e personave nga (vetë) lëndimi, ndërkaq gjithashtu kanë për de-
tyrë edhe t’i shënojnë në mënyrë përkatëse të gjitha cenimet, ankesat 
ose deklaratat e tjera të personave që do vënin në dukje trajtimin e 
mundshëm jopërkatës ndaj tyre;

2. Përshtatjen e hapësirave të veçanta për marrje në pyetje dhe bisedë 
me persona të arrestuar dhe privuar nga liria të cilat do të pajisen me 
video-mbikëqyrje e cila do të kontribuojë për reduktimin e rrezikut 
nga veprimet e mundshme jopërkatëse (tortura, kërcënime,frikësime) 
gjatë kohës së hetimeve, përkatësisht bisedave me të thirrurit, të ar-
restuarit, personat e privuar nga liria ose të ndalur, si dhe nga akuzat 
e pabazuara për gjoja trajtim të tillë të zyrtarëve;

3. Gjatë ndërtimit të hapësirave të reja për ndalim të merret parasysh 
edhe ndërtimi i qasjes përkatëse për personat me nevoja të posaçme, 
si dhe ndërtimi i hyrjes së pasme për transferimin e personave të pri-
vuar nga liria;

4. Të ketë tualete të veçanta për zyrtarët dhe për personat e privuar nga 
liria të cilat do të pajisen konform parimeve të sigurisë dhe të njëjtat 
të vendosen në afërsi të hapësirave për ndalim;

5. Të përmirësohet higjiena në hapësirat për ndalim, ndërkaq eprorët 
në Stacionet policore të inkorporojnë sistemin e kontrollit të rregullt 
mbi higjienën dhe pajisjet në hapësirat për ndalim, në përputhje me 
Procedurat standarde operative;

6. Të ndërmerren masa për përshtatjen dhe pajisjen e hapësirave për 
bisedë dhe ndalim të fëmijëve, në pajtueshmëri me Ligjin për drejtësi 
për fëmijët;

7. Të përshtatet hapësira e veçantë për bisedë me fëmijët, në pajtuesh-
mëri me Ligjin për drejtësi për fëmijët;

8. Të ndërmerren masa urgjente me qëllim të eliminimit të parregullsive 
teknike në sistemin për thirrje dhe video-mbikëqyrje;

9. Parku vozitës i Stacioneve policore të zmadhohet me një numër 
plotësues të automjeteve konform nevojave, ndërkaq me qëllim të 

REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME PËR STACIONET E 
VIZITUARA POLICORE NË VITIN 2019 
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kryerjes me kohë dhe papengesa të punëve policore;
10. Krevatet në hapësirat për ndalim të pajisen me mjetet e domosdoshme 

për pushim dhe qëndrim gjatë natës -dyshek përkatës, batanije dhe 
jastëk të pastër;

11. Në rastet kur në Stacionin policor transferohen persona të arrestuar, 
përkatësisht të privuar nga liria numri i të cilëve tejkalon kapacitetin e 
Stacionit policor për ndalimin e personave, ndalimi i tyre duhet të jetë 
afatshkurtë (jo më shumë se 4 orë), ndërkaq në rastet kur ka nevojë 
për ndalim afatgjatë, personat të transferohen në Stacionet më të 
afërta policore të cilat i plotësojnë kushtet për ndalim të personave; 

12. Rritja e numrit të udhëheqësve të turnit/zyrtarëve për pranim në 
Stacionin policor dhe trajnim të detyrueshëm të këtyre zyrtarëve në 
pjesën e zbatimit praktik të ,,Procedurave standarde operative për 
trajtimin e personave të cilëve u është kufizuar e drejta për lëvizje të 
lirë (të arrestuar, privuar nga liria dhe persona të ndalur)’’;

13. Të lëshohen vërtetime për sende të konfiskuara përkohësisht nga per-
soni i ndalur dhe të lëshohen vërtetime për kthimin e tyre;

14. Ekipi i MPN-së rekomandon që zyrtarët policor të të gjitha niveleve të 
komandimit dhe punës në stacionet policore të njoftohen me kompe-
tencat dhe mandatin e MPN-së;

15. Të sigurohet automjet përkatës me të cilin transporti i të arrestuarve, 
përkatësisht personave të privuar nga liria dhe personave të ndalur 
gjithmonë do të kryhet në mënyrë humane dhe të sigurtë;

16.  Azhuritet më i madh dhe rregullsi në aspekt të evidentimit të të dhë-
nave në evidencën e shkruar dhe dokumentet në stacionin policor;

17. Të kërkohet nga Oda e avokatëve që të dërgojë listën e azhurnuar të 
avokatëve përmes të cilëve personat e ndalur do të mund ta realizojnë 
të drejtën e tyre për ndihmë juridike. Stacioni policor ta njoftojë Odën 
e avokatëve për situatën, kur avokatët, nga lista e avokatëve kujde-
starë të thirrur gjatë periudhës prej orës 20:00 deri në orën 08:00 të 
mëngjesit, refuzojnë që të vijnë dhe t’u ofrojnë ndihmë juridike per-
sonave të ndalur.
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Gjatë vitit 2019 janë realizuar vizita në Entin ndëshkues korrektues Shtip, Seksionin 
e hapur të Burgut Kumanovë në Kriva Pallankë, Burgun Prilep, Seksionin e të arrestuarve 
pranë Qendrës Klinike Shkup, Burgun Ohër, si dhe Entin edukues korrektues Tetovë, i cili 
është i vendosur në Burgun Ohër.

Vizitat u realizuan pa paralajmërime, në bazë të planit të punës për vizita të përgadi-
tur më parë, në pajtim me Metodologjinë dhe Rregulloren për mënyrën e realizimit të 
parandalimit të torturës dhe llojeve tjera të veprimit ose dënimit të vrazhdët, jo njerëzor 
dhe degradues. Vizitat janë realizuar në bashkëpunim me bashkëpunëtorët e jashtëm dhe 
me profesionistët e më shumë lëmive.

Gjatë çdo vizite të realizuar, ekipi i Mekanizmit parandalues nacional në veçanti thek-
sonte ndalesën e sanksioneve kundër çdo personi ose organizate, në lidhje me dorëzimin 
e informacioneve deri te MPN, pa dallim se vallë këto informacione janë të rreme ose të 
vërteta dhe gjatë kësaj u theksua edhe fakti se asnjë person ose organizatë në lidhje me 
informacionet e dorëzuara në asnjë mënyrë nuk guxon të dëmtohet.

VIZITA E INSTITUCIONEVE 
NDËSHKUESE – KORREKTUESE 
DHE EDUKUESE – KORREKTUESE 
DHE GJENDJET E KONSTATUARA  

3
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Vizita në Entin ndëshkues korrektues Shtip u realizua me datën 12 shtator të vitit 
2019, në bashkëpunim me bashkëpunëtorët e jashtëm edhe ate: ekspert mjeko-ligjor nga 
Instituti i mjekësisë ligjore, kriminalistikë dhe deontologji mjekësore, punëtor social nga 
Shoqata e punëtorëve social e qytetit të Shkupit dhe përfaqësues nga Shoqata e juristëve 
të rinjë. 

3.1 ENTI NDËSHKUES KORREKTUES SHTIP

3.1.1. Të dhëna të përgjithshme  
Sipas nivelit të sigurisë, nivelit të kufizimit të lirisë dhe llojeve të trajtimit që zbatohen 

ndaj personave të dënuar, ENK Shtip i takon institucioneve ndëshkuese – korrektuese të 
tipit të mbyllur në të cilin ka nivel të lartë të sigurimit material dhe fizik, ndërsa në pajtim 
me “Aktvendimin për akomodim të personave të mitur dhe të dënuar në institucionet 
ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese dhe të personave të paraburgosur në 
seksionet e paraburgimit të institucioneve ndëshkuese – korrektuese dhe entet ndëshk-
uese – korrektuese” vendosen këto kategori vijuese të personave:

• Persona të gjinisë mashkullore  - përsëritës të veprave penale, persona të dënuar 
me aktgjykim të plotëfuqishëm të dënimit me burgim mbi 6 muaj, përkatësisht 
kur pjesa e mbetur e dënimit pas arrestimit të llogaritur është mbi 6 muaj, nga 
territori i gjykatave themelore: Berovë, Vinicë, Dellçevë, Koçan, Radovish, Sveti 
Nikollë, Strumicë dhe Shtip.
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3.1.2. Kushtet materiale  
Gjatë kohës së realizimit të vizitës, ekipi i MPN kontrolloi të gjithë seksionet ku janë 

të vendosur personat e dënuar, si dhe hapësirat / pjesët tjera që janë pjesë përbëse të 
Entit ndëshkues – korrektues. Në këtë drejtim u kontrolluan: seksioni i pranimit; seksioni 
gjysëm i hapur; seksioni i mbyllur; hapësirat për izolim / qelitë e izolimit; kuzhina, furra 
dhe dhoma e bukës; banjoja, vendi ku është vendos kazani dhe vendi ku pastrohen rro-
bat; hapësira për kontrollë – ambulanca; magaza ku ruhet ushqimi dhe magaza e mjeteve 
dhe materialeve; kati i fëmijëve; kantina, palestra si dhe punëtoritë.

Në hapësirat ku janë akomoduar personat e dënuar ka krevat për secilin person, por 
vetë personat e dënuar theksuan se pas vuajtjes së dënimit disiplinor - referim në qeli 
izolimi më së shpeshti pa dijenin e tyre janë riakomoduar në hapësirë tjetër, meqenëse 
në ndërkohë në hapësirën ku kanë qenë të akomoduar para dërgimit në qeli izolimi është 
vendosur i dënuar tjetër (më së shpeshti të pranuarit e rinjë).

Gjatë akomodimit të personave te dënuar në hapësira, nuk janë respek-
tuar plotësisht dispozitat e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve ku është para-
shikuar që për çdo person të dënuar mesatarisht duhet të sigurohet më së paku 
9 m3/4 m2 hapësirë, kështu që në seksionin e mbyllur në hapësira prej 10 m2 
akomodohen edhe nga 4 persona të dënuar1. 

• Persona të gjinisë mashkullore – Shkaktarë të veprave penale, persona të dënuar 
me aktgjykime të plotfuqishme të dënimit me burg mbi 3 vite, respektivisht kur 
pjesa e mbetur e dënimit pas arrestimit të llogaritur është mbi 3 vite, nga territori 
i gjykatave themelore: Berovë, Vinicë, Dellçevë, Koçan, Radovish, Sveti Nikollë, 
Strumicë dhe Shtip.

INK – ENK Shtip zyrtarisht ka kapacitet për të akomoduar 210 persona të dënuar, 
ndërsa gjatë kohës së vizitës në Ent ishin akomoduar 201 persona të dënuar.

Gjendja e këtillë faktike sugjeron në faktin se kapacitetet e akomodimit janë gati se 
të plotësuara, ndërsa se kapaciteti real i akomodimit është më i vogël nga ai i pohuari 
zyrtarisht, kuptohet nga ajo se një pjesë e personave të dënuar theksuan se pas vuajtjes 
së dënimit disiplinorë referim në qeli izolimi më së shpeshti pa dijen e tyre akomodohen 
në hapësirë tjetër, meqenëse në ndërkohë në hapësirën ku kan qenë të akomoduar para 
dërgimit në qeli izolimi akomodohen persona tjerë të dënuar (të pranuar të rinjë). Në 
mbështetje të kësaj flet edhe fakti se një pjesë e hapësirave që në fillim ishin të caktuara 
për vuajtjen e izolimit në qeli janë përcaktuar për hapësira akomodimi.

Numri aktual i të punësuarve nuk i plotëson nevojat e realizimit efikas dhe 
pa pengesa të funksionit që do të duhet ta realizojë institucioni i llojit të këtillë, 
ndërsa në këtë kuptim edhe drejtori theksoi se është drejtuar tek Drejtoria për 
ekzekutimin e sanksioneve me kërkesë për punësime shtesë dhe avansime të 
personave zyrtarë. 

1 Neni 157 par.1 nga Ligji për ekzekutimin e sanksioneve („Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut“ nr. 99/2019 dhe 220/2019)
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Në varshmëri prej asaj se në cilën pjesë gjinden hapësirat janë të pajisura 
në mënyrë të ndryshme, që shpie në përfundimin e theksuar edhe nga vetë 
personat e dënuar për trajtim jo të barabartë dhe ndarje në të privilegjuar dhe 
të diskriminuar.

Përkatësisht, një pjesë e personave të dënuar me të cilët është biseduar theksuan se 
më së shpeshti gjatë trajtimit nga ana e personave zyrtarë dhe akomodimit në hapësira 
niset nga përkatësia nacionale, përkatësisht etnike e personit të dënuar, si dhe statusit 
social/pronësor. Kështu, si shembull është treguar krahu i dytë, ku më shumë se 
90% ishin akomoduar persona të dënuar të nacionalitetit rom dhe ku inventari 
përbëhet prej tavolinave, karrigeve dhe krevateve të vjetër, dritare të thyera 
dhe vetëm një pajisje e vjetër për ushtrime.

Temperatura dhe lagështia në hapësira në përgjithësi janë në suaza të kufijve të 
pranueshëm. Për higjienën në hapësira kujdesen vetë personat e dënuar, për çka edhe 
niveli i higjienës është i ndryshëm në secilën prej hapësirave. 

Në pjesën e tualetëve për personat e dënuar është vërejtur nivel i ulët i 
higjienës, sanitari të dëmtuara, dushe jofunksionale, si dhe pasqyra të thyera 
që do të mund të përdoreshin si mjete për lëndim/vetëlëndim.

Për personat e dënuar ka 3 shetitore, të cilët vetë personat e dënuar i rregullojnë 
dhe mbjellin. Në shetitoren e dedikuar për personat e dënuar në seksionin për 
pranim dhe për ata të cilët vuajnë dënimin disiplinor–referim në qeli izolimi, 
nuk ka të vendosura mjete për pushim (karrige dhe ngjajshëm), as që ka pjesë 
të mbuluar me çka personave do të mundësohej shetitje e papenguar jashtë, 
pa dallim të kushteve klimatike. 

Në dhomën e ngrënies ka numër të madhë të tavolinave dhe karrigeve të cilat janë të 
fiksuara për dysheme, ndërsa përveç për ngënie, kjo hapësirë shfrytëzohet edhe për vizitë 
të personave të dënuar të cilët janë të akomoduar në seksionin e mbyllur.

Në rrethin e institucionit ka edhe palestër të posaçme të paisur e cila është e rezer-
vuar për personat e dënuar. Personat e dënuar për të ushtruar në të njëjtën paraqiten tek 
ndonjë person i dënuar i cili i regjistron dhe përgaditë orar të posaçëm për ushtrime. Enti 
ndëshkues – korrektues gjithashtu posedon edhe hapësirë të paisur me vegla dhe mjete 
për përpunimin e drurit, për qepje dhe prerjen e flokëve të personave të dënuar, ndërsa 
ka edhe hapësirë të posaçme me kompjuterë ku ju mbahen ligjerata personave të dënuar 
për punë me kompjuterë.

Këndi i fëmijëve, që është risi në Burg, gjithashtu është shembull pozi-
tiv që duhet ta ndjekin edhe institucionet tjera ndëshkuese – korrektuese. Kjo 
hapësirë shfrytëzohet për vizita të personave të dënuar nga ana e fëmijëve të tyre të mitur 
çdo të premte, me njoftim paraprak. Hapësira është e paisur mirë si vend i lojërave për 
fëmijë, ndërsa ka edhe projektorë që shfrytëzohet për trajnime të ndryshme.

Ordinanca shëndetësore në institucion përbëhet nga dhoma për kontrollim, dho-
ma për dhënien e terapisë, barnatore dhe dy dhoma për hospitalizim. Nga inspektimi 
në ordinancë është evidente se mjetet janë në nivel të kënaqshëm, respektivisht ordi-
nanca mjekësore disponon me stetoskop, aparat për shtypje, otoskop, termometër etj. 
Gjithashtu disponon edhe defibrilator, por i njëjti nuk mund të përdoret, për 
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arsye se personeli mjekësor nuk është i trajnuar për këso lloj të mjeteve. Në 
ordinancë mungon EKG portabël, maskë me oksigjen etj. Gjithashtu, institu-
cioni disponon edhe me ordinancë stomatologjike të paisur mirë me aparate 
bazike, por e njëjta nuk përdoret meqenëse nuk ka stomatolog.

3.1.3. Mbrojtja shëndetësore 
Mbrojtja shëndetësore e personave të dënuar në ENK Shtip ofrohet nga një mjek i 

përgjithshëm, një teknik mjekësor dhe një teknik i stomatologjisë, të gjithë të punësuar 
në Shtëpinë e shëndetit Shtip. 

Nëse ju nevojiten kontrollime mjekësore personat e dënuar paraqiten tek komandanti 
i ndërrimit ose tek cilido pjesëtar i Sektorit për sigurim dhe më së shpeshti kontrollimet 
realizohet ditën e ardhëshme. Nëse paraqitet nevoja për kontrollime të mëtejme special-
istike të cilët kryhen në spitalin e Shtipit, personat e dënuar transportohen në spital me 
veturë zyrtare dhe me përcjellje të personit nga Sektori për sigurim. Në këtë kuptim 
janë fituar edhe informacione se për shkak të mungesës së veturave zyrtare 
për trasport, si dhe numrit të pamjaftueshë të personave në Sektorin e sig-
urimit, institucioni shpesh ballafaqohet me probleme gjatë dërgimit të person-
ave të dënuar në kontrollime specialistike. 

Në lidhje me mënyrën e dhënies së terapive, është konstatuar se gjatë ditëve të 
punës, dhënia e terapive tabletare kryhet që në orët e mëngjesit, në mënyrë individuale 
për çdo person të dënuar, pavarësisht nga ajo se vallë bëhet fjalë për sëmundje akute 
ose kronike. Terapia jepet nga ana e teknikut mjekësor, ndërsa e njëjta paraprakisht është 
ordinuar nga ana e mjekut. Gjatë vikendeve dhe festave, terapia përgaditet dhe ju shpërn-
dahet personave të dënuar ditën e fundit të punës. Terapia me metadon për personat 
e dënuar ruhet në dollap special të mbyllur, tek i cili ka qasje vetëm mjeku dhe tekniku 
mjekësor. Kjo terapi merret njëherë në javë nga Qendra e metadonit në Shtip dhe e njëjta 
ju shpërndahet personave çdo ditë, në prani të teknikut mjekësor. Terapia me insulin 
merret njëherë në muaj dhe e njëjta ruhet në mënyrë adekuate, konform standardeve të 
përcaktuara. 

Personat e dënuar të cilët kanë diagnozë psikiatrike ose të cilët shëro-
hen nga sëmundje të vashmërisë nga (droga, alkooli etj.), përveç nevojës së 
patjetërsueshme, nuk kanë mundësi për kontakt me person profesional, për 
arsye se në institucion nuk vjenë psikiatër.

Gjatë vizitës, nga personat e dënuar janë fituar informacione në lidhje 
me mënyrën sipërfaqësore të kontrollimeve dhe pamundësimin e dërgimit për 
ekzaminime të mëtutjeshme specialistike të sëmundjeve të tyre kronike. 
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3.1.4. Shfrytëzimi i mjeteve për detyrim 

3.1.5. Sistemi i ankesave  

Personat zyrtarë në rrethin e institucionit kur janë mes personave të dënuar nuk 
shetiten me armatim personal, por vetëm me radio lidhje. Nga ana e personave zyrtarë u 
theksua se kanë kaluar trajnime për përdorimin e mjeteve për detyrim dhe dërgohen për 
“qitje”, përkatësisht gjuajtje me armë zjarri. 

Nga inspektimi i realizuar në dokumentacionin që administrohet për shfrytëzimin e 
mjeteve të detyrimit është konstatuar se gjatë vitit 2019 janë përdorur vetëm mjete për 
lidhje – pranga për duar edhe ate në 6-gjashtë raste. Në të gjitha rastet mjetet për lidhje 
janë shfrytëzuar për shkak të pengimit të vetëlëndimit të personave të dënuar. Për të 
gjitha rastet e regjistruar për mjete të shfrytëzuara për detyrim në vitin 2019 janë për-
gaditur raporte të cilët janë përcjellur tek eprori direkt dhe drejtori, ndërsa nga ana e tyre 
shfrytëzimi i mjeteve për detyrim është vlerësuar si i arsyeshëm. Gjithashtu, në rastet kur 
janë shfrytëzuar mjetet për detyrim, Institucioni ndëshkues – korrektues dërgon njoftim 
tek Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve.

Personat zyrtarë theksuan se lidhja nuk zbatohet ndaj të sëmurëve, pleqve, të rraska-
piturve, invalidëve dhe grave shtatëzëna. 

Ishte konstatuar se gjatë shoqërimit lidhja e personave bëhet pothuajse 
“by default” çdoherë, si masë e sigurisë që është shënuar edhe në urdhëresën 
për sigurim dhe shoqërim zyrtarë, për çka edhe është dërguar rekomandim që 
mjetet për lidhje gjatë shoqërimeve të mos shfrytëzohen në mënyrë rutinore 
në të gjitha rastet, por të shfrytëzohen vetëm se në bazë të vlerësimit paraprak 
individual për rrezik dhe nevojën e përdorimit të mjeteve për lidhje – pranga.  

Gjatë vitit 2018, gjithashtu ishin shfrytëzuar mjete për detyrim në 6 – gjashtë raste, 
prej të cilëve në 4 raste ishte kryer ndarje e personave të dënuar, ndërsa në 2 raste ishin 
shfrytëzuar mjete për lidhje – pranga. Nga inspektimi i realizuar në evidencën për mjete të 
shfrytëzuara për detyrim është konstatuar se vetëm në 1 – njërin prej rasteve shfrytëzimi 
i mjetit për detyrim ishte vlerësuar si jo i arsyeshëm. Bëhet fjalë për shfrytëzim të mjeteve 
për lidhje – pranga ndaj një personi të dënuar që vuan dënim me burg në institucion. Nga 
bisedat e realizuara me personat zyrtarë të Institucionit ekipi i MPN është informuar se 
për shkak të zvoglimit të rrezikut nga dhuna eventuale ndaj personit kundër të cilit janë 
shfrytëzuar mjetet për detyrim, gjatë përcaktimit të detyrave të punës anëtarëve të Poli-
cisë së burgut, kujdesen që kontaktet mes personit zyrtarë dhe personit të dënuar konkret 
të reduktohen në minimum, ndërsa gjithashtu ekipi i MPN është informuar se për rastin 
konkret inspektor të MPB, pas shqyrtimit të rastit, kanë ngritur edhe procedurë adekuate 
gjyqësore.

Gjatë vizitës është konstatuar se në Institucion ka formular të posaçëm për parash-
trim të kërkesës për realizim të së drejtës, interesit juridik ose parashtrimit të ankesës, si 
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dhe për parashtrim të kundërshtimit ndaj njoftimit sipas kërkesës së parashtruar për re-
alizim të së drejtës, interesit juridik ose ankesës së parashtruar. Në vetë formularët është 
sqaruar edhe procedura për mënyrën e parashtrimit dhe vendosjes. Formularët e këtillë 
ishin vendosur në tabelat e shpalljeve në secilin prej seksioneve të posaçme në Burg.

Megjithatë nga biseda me personat e dënuar është konstatuar se të njëjtat janë 
vendosur pak kohë para vizitës së ekipit të MPN, ndërsa një pjesë e personave të dënuar 
fare nuk ishin njoftuar me përmbajtjen e tyre.

Personat zyrtar theksuan se për personat që nuk dinë shkrim-lexim kanë jurist i cili 
ju ndihmon nëse dëshirojnë të parashtrojnë kërkesë të këtillë ose për realizim të ndonjë 
të drejte, interes juridik ose për të parashtruar ankesë. Nga biseda me personat zyrtar, 
gjithashtu është konstatuar se ata me të vërtetë janë formularë të përgaditur tani dhe 
se administrohet evidencë e posaçme për kërkesat e këtilla të parashtruara, respektivisht 
kundërshtimeve, por se deri më tani nuk është parashtruar asnjë kërkesë në këtë formë.

Në këtë kuptim, është theksuar se personat e dënuar në vazhdimësi kanë të drejtë 
të parashtrojnë kërkesa të ndryshme, të cilat regjistrohen në regjistër të posaçëm dhe në 
varshmëri nga kërkesa pastaj dërgohen tek personi zyrtar adekuat i cili duhet të përgjigjet 
ose të takohet me personin e dënuar që e ka parashtruar kërkesën. Gjatë inspektimit të 
kryer edhe në këtë evidencë është konstatuar se në të njëjtën shënohet parashtruesi 
i kërkesës, kujt i drejtohet dhe kur është pranuar nga personi të cilit i është drejtuar. 
Përveç kësaj personat zyrtar theksuan se drejtori i Burgut rregullisht realizon kontakte 
me personat e dënuar (zakonisht çdo të enjte është ditë pranimi e drejtorit për biseda 
me personat e dënuar), si dhe realizon turne të rregullta për t’u mundësuar personave të 
dënuar që drejtpërdrejtë t’i drejtohen ose ankohen për realizimin ose (mos) respektimin 
e ndonjë të drejte të caktuar ose interesit juridik. 

Vet fakti se deri në ditën e vizitës nga ana e ekipit të MPN zyrtarisht nuk 
kishte të regjistruar asnjë kërkesë ose kundërshtim të parashtruar konform 
formularëve zyrtar, tregon ate se personat e dënuar nuk janë të njoftuar 
mjaftueshëm me të drejtën e tyre dhe mundësinë për të parashtruar kërkesë 
për realizimin e ndonjë të drejte të tyre, interesit juridik ose të parashtrojnë 
parashtresë. Kjo u vërtetua edhe nga bisedat e realizuara me personat e dënu-
ar të cilët në të njëjtën kohë theksuan se nuk janë të njoftuar mjaftueshëm as 
me të drejtat e tjera të tyre që i kanë derisa vuajnë dënimin e tyre me burg, si 
dhe nuk janë mjaftueshëm të njoftuar me kualifikimin e shkeljeve disiplinore 
(çka llogaritet shkelje disiplinore më e lehtë dhe më e rëndë).

Në këtë kuptim, ekipi i MPN rekomandon që nga pranimi i personave të dënuar në 
Institucion të njoftohen me të drejtat dhe obligimet e tyre që i kanë si persona të dënuar 
derisa vuajnë dënimin me burg, në mënyrë adekuate të kuptueshme për çdo person të 
dënuar veçmas, dhe gjithashtu është theksuar edhe nevoja që personat zyrtar të ndër-
marin aktivitete që në mënyrë plotësuese t’i njoftojnë personat e dënuar me mundësinë e 
tyre për të parashtruar kërkesë për realizim të së drejtës, interesit juridik ose parashtrim 
të ankesës (secilit person të dënuar t’i dorëzohen kopje të formularëve për parashtrim të 
kërkesës, përkatësisht kundërshtimit, ndërsa atyre që nuk dinë shkrim-lexim t’ju sqarohet 
në mënyrë të kuptueshme për ata, si dhe t’u tregohet se kanë mundësi të konsultohen 
edhe me person zyrtar i cili do t’u ndihmojë të përpilojnë kërkesën, respektivisht kundër-
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3.1.6. Procedura për verifikimin e përgjegjësisë 
disiplinore dhe shqiptimit të dënimit disi-
plinorë 

Në lidhje me udhëheqjen e procedurës për përgjegjësi disiplinore, nga bisedat e re-
alizuara me personat e dënuar, si dhe nga inspektimi i kryer në dokumentacionin material 
është konstatuar se personat kundër të cilëve është udhëhequr procedurë disiplinore në 
ENK Shtip kanë qenë të njoftuar me arsyet sipas të cilave është ngritur procedura, person-
alisht janë dëgjuar dhe kanë dhënë deklaratë të tyre në lidhje me ngjarjen e lëndës për 
të cilën udhëhiqet procedura (në lëndët individuale gjinden deklarata me shkrim, ndërsa 
procesverbali e përmban edhe deklaratën e personit të dënuar gjatë kohës së dëgjimit në 
lidhje me ngjarjen e lëndës), ju është mundësuar të propozojnë dëshmi të tyre, si dhe t’i 
shqyrtojnë dëshmitë kundër tyre, ndërsa gjithashtu ju jepet edhe kopje e vendimit për 
sanksion disiplinorë me këshillë se personi ka të drejtë të ankohet deri te Drejtoria për 
ekzekutimin e sanksioneve. Ekipi i MPN konstatoi se vetëm një person ka parashtruar 
kundërshtim kundër vendimit për dënim disiplinor deri te Drejtoria për ekzekutimin e 
sanksioneve, por deri në ditën e vizitës nuk kishte pranuar vendim kthyes.

3.1.7. Risocializimi

Ekipi profesional në Sektorin për risocializim përbëhet prej gjithësejt 4 persona, të 
gjithë me shkollim të lartë të kryer, prej të cilëve 1 udhëheqës, 2 psikolog dhe një punëtor 
social. 

Në aktivitetet trajtuese personat e dënuar janë të ndarë në grupe dhe çdo 
edukator është përgjegjës për 80 persona. Problem shtesë në punën e eduka-
torëve paraqet edhe hapësira e kufizuar fizike ku i kryejnë aktivitetet e punës.  
Në një zyre të vogël janë të vendosur dy edukatorë, kështu kushtet e kufizuara hapësinore 
ndikojnë në ofrimin e shërbimeve dhe intervenimeve nga ana e ekipit profesional – eduka-
torëve. Përkatësisht, një pjesë e ekipit profesional ka vizituar trajnim profesional për punë 
me kategori të caktuara të personave, por vendosja ekzistuese organizative e institucionit, 
kushtet e kufizuara njerëzore dhe hapësinore, paraqesin problem implementimin në pu-
nën profesionale të punëtorëve profesional. Nga ana e të punësuarëve në sektorin për 
risocializim ishte theksuar bashkëpunimi me qendrat për punë sociale, UNDP, shoqatat 
qytetare dhe kulturore në qytetin e Shtipit. 

shtimin). 
Në rrethin e institucionit ka të vendosur edhe kuti të Avokatit të Popullit për par-

ashtrimin e parashtresave nga ana e personave të dënuar. Qasje tek kutitë kanë vetëm 
personat e autorizuar nga zyra e Avokatit të Popullit.
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3.1.8. Pasqyra e rekomandimeve të dërguara

Deri në përgaditjen e këtij Raporti vjetor nuk janë pranuar përgjigje nga ENK Shtip 
dhe Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve, për çka në vazhdim është dhënë pasqyrë e 
rekomandimeve të dërguara:

Kontaktin me personat e dënuar edukatorët e realizojnë individualisht, më së shpesh-
ti me kërkesë të tyre ose me kërkesë të personave të dënuar duke parashtruar paraprak-
isht kërkesë të cilën e dorëzojnë në vendin e paraqitjes në institucion. 

Gjatë bisedave që i realizoi ekipi i MPN, asnjë prej personave të dënuar nuk u ankua 
në lidhje me të drejtën e vizitave ose kontakteve me familjen, por gjithashtu është kon-
statuar se nuk ka hapësirë të veçant për realizimin e të drejtës për vizitë të per-
sonave të dënuar me ç’rast gjatë verës vizitat e personave të dënuar që janë 
të akomoduar në seksionin gjysëm të hapur realizohen në hapësirë të hapur, 
ndërsa gjatë dimrit në dhomën e ngrënies. Vizitat e personave të dënuar nga 
seksioni i mbyllur gjithashtu realizohen në dhomën e ngrënies. 

Tabela nr.27

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna tek INK – ENK Shtip

Gjatë akomodimit të personave të dënuar në hapësira me shumë krevate patjetër duhet të 
respektohet minimum standardi i paraparë prej 4m2 për çdo person të dënuar;
Ndërrim të dyshekëve të vjetër me të rinjë dhe furnizim me mbulesa të reja të çdo per-
soni të dënuar. Personat e dënuar të furnizohen me mjetet e nevojshme higjienike dhe të 
bëhen orvatje që niveli i higjienës në banjo dhe tualete të mirëmbahet në gjendje të mirë 
(Rekomandim i dërguar edhe tek DES);
Të largohen të gjitha mjetet nga tualetet që mund të shfrytëzohen si mjete për lëndim/
vetlëndim, posaçërisht pasqyrat e dëmtuara të cilat duhet të ndërrohen me pasqyra prej 
materiali që nuk thehet;
Gjatë akomodimit dhe trajtimit të personave të dënuar të respektohet në përpikmëri 
ndalesa për diskriminim sipas të gjitha bazave të parapara edhe në nenin 4 nga Ligji për 
ekzekutimin e sanksioneve;
Është e nevojshme që në të gjitha shetitoret të vendosen mjete për pushim (karrige dhe 
tavolina) dhe pjesë të mbuluar që do të ju mundësonte shetitje pa pengesa personave të 
dënuar në ambient të hapur dhe gjatë kushteve të këqija kohore (Rekomandim i dërguar 
edhe tek DES);
Personave të dënuar që janë të akomoduar në seksionin e pranimit patjeter duhet të ju 
sigurohet më së paku dy orë në ditë të kalojnë në ambient të hapur;
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna tek INK – ENK Shtip

Personat e dënuar që nga pranimi i tyre në Institucion të njoftohen me të drejtat dhe 
obligimet e tyre që i kanë si persona të dënuar derisa vuajnë dënimin me burg, në mënyrë 
adekuate që është e kuptueshme për çdo person të dënuar veçmas, Rendin shtëpiak për 
persona të dënuar, si dhe pjesë të Ligjit mbi ekzekuimin e sanksioneve të theksohen në 
mënyrë adekuate në të gjitha seksionet posaçërisht në vende të dukshme dhe të arritshme 
për të gjithë personat e dënuar (mund të merret parasyshë tabela e shpalljeve), ndërsa 
personat zyrtar të ndërmarin aktivitete që në mënyrë plotësuese t’i njoftojnë personat 
e dënuar me mundësinë e tyre për të parashtruar kërkesë për realizimin e të drejtës, 
interesit juridik ose parashtrimin e ankesës (çdo personi të dënuar t’i dorëzohen kopje të 
formularëve për parashtrim të kërkesës, respektivisht kundërshtimit, ndërsa atyre që nuk 
dinë shkrim-lexim t’u sqarohet në mënyrë të lehtë dhe të kuptueshme, si dhe t’u trego-
het për mundësinë e konsultimit edhe me person zyrtar i cili do t’ua plotësojë kërkesën, 
përkatësisht kundërshtimin);
Shfrytëzimi i mjeteve për lidhje gjatë përcjelljeve të mos shfrytëzohen në mënyrë rutinore 
në të gjitha rastet, por të shfrytëzohen vetëm se në bazë të vlerësimit të realizuar paraprak 
individual për nevojën dhe rrezikun nga shfrytëzimi i mjeteve për lidhje – pranga;
Të përgaditet listë me regjim të ndarë të ushqimit për persona me sëmundje kronike për 
të cilët është e nevojshme mënyrë e veçantë e ushqimit, e cila do të përgaditet në kon-
sultim të drejtpërdrejtë me mjekun përgjegjës për gjendjen shëndetësore të personave të 
dënuar në institucion dhe të bëhen përpjekje për respektimin e HALAL standardeve gjatë 
përgaditjes së ushqimit për personat e dënuar;
Personat e dënuar që janë të sëmurë kronik të shkojnë më shpesh në kontrollime special-
istike, para së gjithash, personat e dënuar që vuajnë nga sëmundje të varshmërisë, diabetit 
dhe sëmundjeve të zemrës;
Drejtoria e ENK Shtip të drejtohet tek institucioni shëndetësorë publik që kryen mbrojtje 
shëndetësore primare në rrjetin e institucioneve shëndetësore në territorin e të cilës gjen-
det selia e Entit ndëshkues korrektues për shkak se nevojitet angazhim i stomatologut, si 
dhe specialistit psikiatër i cili do ta vizitonte burgun së paku një herë në javë për kontrol-
limin e personave të dënuar të cilët e kanë të patjetërsueshëm mjekimin e këtillë;
Në komunikim me Ministrinë e shëndetësisë dhe Drejtorinë për ekzekutimin e sank-
sioneve të ndërmeren masa për blerjen e aparateve mjekësore plotësuese për kryerjen e 
kontrollit të përgjithshëm të personave të dënuar;
Të përputhen dispozitat e Rendit publik me dispozitat e Ligjit për ekzekutimin e sank-
sioneve në pjesën e kualifikimit të sjelljeve që konsiderohen si më të rënda, përkatësisht 
shkelje më të lehta disiplinore;
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna tek INK – ENK Shtip

Gjatë punësimeve eventuale posaçërisht duhet pasur kujdes që personali i burgut të jetë 
profesional dhe kompetent, i njoftuar me procedurat dhe standardet në pjesën e veprimit 
me persona të privuar nga liria dhe të drejtat e tyre, me ç’rast çdo ndërmarje e kuadrove 
nga institucione tjera patjetër duhet të vijojë pas trajnimeve të kaluara paraprake dhe 
aftësive të fituara për punë në vende ku personat janë të privuar nga liria; 
Të ndërmeren aktivitete për përmirësimin e hapësirave dhe kushteve teknike të person-
ave profesional – edukator në kryerjen e aktiviteteve të tyre profesionale rrjedhëse.

Tabela nr.28

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve

Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve t’i merr parasyshë seriozisht kërkesat e parash-
truara nga Enti ndëshkues – korrektues për nevojat e sigurimit të mjeteve të patjetër-
sueshme për punë dhe ndërmarjen e masave urgjente për blerjen e tyre;
Të sigurohen mjete për ndërrimin e dyshekëve të vjetër me të rinjë dhe sigurimin e 
mbulesave të pastërta për çdo person të dënuar. Personat e dënuar të furnizohen me 
mjetet e nevojshme për higjienë dhe pastërti dhe të bëhen orvatje që niveli i pastërtisë në 
banjo dhe tualete të mirëmbahet (Rekomandim i dërguar  edhe deri te drejtoria e Entit 
ndëshkues - korrektues);
Në të gjitha shetitoret është e nevojshme të vendosen mjete për pushim (karrige dhe 
tavolina) dhe pjesë të mbuluar që do të mundësonte shetitje pa pengesa të personave të 
dënuar në ambient të hapur edhe gjatë kushteve të këqija kohore (Rekomandim i dërguar 
edhe deri te drejtoria e Entit ndëshkues - korrektues);
Të adaptohet hapësirë e posaçme ku personat e dënuar do të mund të kontaktojnë në 
mënyrë të sigurtë dhe të dinjitetshme me personat që i vizitojnë (Rekomandim i dërguar 
edhe deri te drejtoria e Entit ndëshkues - korrektues);
Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve është e nevojshme t’ i merr parasyshë kërkesat e 
parashtruara dhe planet për punësim dhe avansim të personave zyrtarë gjatë përgaditjes 
së raportit të përbashkët të cilin e dorëzon tek Ministria e shoqërisë informative dhe 
administratës dhe Sekretariatit për zbatimin e Marrëveshjes kornizë pran Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, konform Ligjit për punësim në sektorin publik dhe 
ta theksojë nevojën për punësim plotësues të personelit në ENK Shtip. Veçanërisht është 
e nevojshme se duhet kujdesur që personeli i burgut të jetë profesional dhe kompetent, 
i njoftuar me procedurat dhe standardet në pjesën e veprimit me persona të privuar nga 
liria dhe të drejtat e tyre, me ç’rast çdo ndërmarje e kuadrove nga institucione tjera t’ i 
paraprijë trajnime të kaluara paraprake dhe aftësi të fituara për punë në vende ku per-
sonat janë të privuar nga liria. 
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Vizita e Burgut Prilep është realizuar me datë 18 dhe 19 dhjetor të vitit 2019, në 
bashkëpunim me bashkëpunëtor të jashtëm edhe ate: psikiatër nga Shoqata e psikiatërve 
të RM, punëtor social nga Shoqata e punëtorëve social e qytetit të Shkupit, si dhe për-
faqësues nga Shoqata e kriminalistëve dhe të drejtës penale dhe Shoqatës së juristëve të 
rinjë.

3.2 BURGU PRILEP

3.2.1. Të dhënat e përgjithshme 
Sipas nivelit të sigurimit, nivelit të kufizimit të lirive dhe llojeve të trajtimit që zba-

tohen ndaj personave të dënuar Burgu Prilep është institucion ndëshkues – korrektues 
i llojit gjysëm të hapur, në të cilin sigurimi bazik është ai fizik që e kryejnë pjesëtarët e 
Sektorit për sigurim. Megjithatë, me Ligjin e ri mbi ekzekutimin e sanksioneve, të shpallur 
në Gazetën zyrtare me datë 21.05.2019, është paraparë që ENK Burgu Prilep të kalojë në 
ent ndëshkues – korrektues Prilep në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji, 
për çka edhe gjatë kohës së vizitës në rrjedhë ishin aktivitetet ndërtuese dhe seksioni i 
paraburgimit të Burgut nuk funksiononte.

Në pajtim me “Aktvendimin për shpërndarjen e 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 në 
INK Prilep është paraparë të akomodohen persona te dënuar:
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• Persona të gjinisë mashkullore – shkaktarë primarë të veprave penale, persona 
të dënuar me aktgjykim të plotëfuqishëm të dënimit me burgim deri më 3 vite, 
përkatësisht kur pjesa e mbetur e dënimit pas arrestimit të llogaritur është deri 
më 3 vite, nga territori i gjykatave themelore Krushevë dhe Prilep.

• Persona të gjinisë mashkullore – përsëritës të veprave penale, persona të gjykuar 
me aktgjykim të plotëfuqishëm të dënimit me burgim mbi 6 muaj, përkatësisht 
kur pjesa e mbetur e dënimit pas arrestimit të llogaritur është mbi 6 muaj, nga 
territori i gjykatave themelore Krushevë dhe Prilep.

Në Burgun Prilep, përveç kategorive të përmendura të personave të dënuar, për shkak 
të renovimit të Burgut Manastir, janë akomoduar edhe persona të dënuar nga Manastiri, 
Kërçova, Prespa dhe qytete tjera. Gjatë vizitës në Burg kishte gjithësejt 89 persona të 
dënuar, ndërsa drejtori theksoi se kapaciteti i Institucionit është për 103 persona.

Në lidhje me kapacitetet kadrovike ishte theksuar se një pjesë e personave 
zyrtarë janë punësuar përmes ndërmarjes nga Armata, por se të njëjtit parap-
rakisht nuk kanë kaluar ndonjë trajnim të posaçëm, ndërsa njoftimi me detyrat 
e punës për pozicionet konkrete të punës zhvillohet përmes mentorimit nga të 
punësuarit e mëparshëm në institucion.

Në këtë kuptim, ekipi i MPN theksoi rëndësinë e trajnimeve, duke potencuar se per-
soneli i burgut patjetër duhet të jetë profesional dhe adekuat, i njoftuar me procedurat 
dhe standardet në pjesën e veprimit me persona të privuar nga liria dhe të drejtat e tyre, 
me ç’rast çdo ndërmarje e kuadrove nga institucione tjera patjetër duhet të vijojë pas 
trajnimeve të kaluara dhe aftsive të fituara për punë në vende ku personat janë të privuar 
nga liria. Njëkohësisht, autoritetet e burgut dhe Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve 
ishin udhëzuar që t’i kenë parasyshë edhe Udhëzimet e Këshillit të Europës në lidhje me 
rekrutimin, selektimin, edukimin, trajnimin dhe avancimin profesional të të punësuarëve 
në burgje dhe shërbimit probativ. 

3.2.2. Kushtet materiale 
Gjatë vizitës, ekipi i MPN inspektoi të gjitha seksionet ku janë të akomoduar personat 

e dënuar, si dhe të gjitha hapësirat/pjesët që janë në kuadër të Burgut. Kështu, ishte in-
spektuar në: seksionin për pranim; seksionin gjysëm të hapur dhe të hapur; seksionin e 
mbyllur; hapësirat për izolim/qeli izolimi dhe seksionin e paraburgimit (i cili është në pro-
ces të renovimit dhe të njëjtat përgaditen të adaptohen si hapësira të llojit të mbyllur për 
persona të dënuar me rrezik të lartë), dhe gjithashtu u inspektua edhe në hapësirat tjera, 
respektivisht kuzhinë dhe dhomën e ngrënies; dhomën e larjes; hapësirën për kontrollë 
dhe vizita (hapësirë e improvizuar); magazë, palestër; ambulancë dhe barnatore, si dhe 
fermë e cila gjendet në kuadër të institucionit.

Në hapësirat ku janë akomoduar personat e dënuar ka krevat për çdo person dhe të 
njëjtat janë të paisura me mbulesa të pastërta, më shpeshë të sjellura nga vetë personat 
e dënuar.
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Gjatë akomodimit të personave të dënuar në hapësira në përgjithësi respektohen 
dispozitat e Ligjit mbi ekzekutimin e sanksioneve ku është paraparë që për çdo person të 
dënuar mesatarisht duhet të sigurohen më së paku 9 m3/4 m2 hapësirë.

Temperatura dhe lagështia ishin në suaza të kufijve të pranueshëm, ndërsa për higjie-
nën në hapësira kujdesen vetë personat e dënuar dhe e njëjta në përgjithësi është në 
nivel të kënaqshëm. Të gjitha hapësirat kanë dritare të mëdha përmes së cilave depërton 
sasi e mjaftueshme e dritës ditore. 

Hapësirat e personave të dënuar janë të paisura me televizion, mjete për ngrohje – 
radiatorë, tavolina dhe karrige, por në një pjesë të hapësirave mungonin ormane, për çka 
personat e dënuar janë të detyruar gjësendet personale t’i ruajnë nën krevatet e tyre. 

Në hapësira nuk ka të instaluar sistem për thirrje/alarmim, për çka per-
sonat e dënuar edhe në raste urgjence janë të detyruar t’i kontaktojnë per-
sonat zyrtarë duke bërtitur ose duke trokitur në derë. 

Tualetet e përbashkëta ishin në gjendje të keqe, pa dyer, me sasi të lartë 
të mykut, sanitari jofunksionale dhe nivel të ulët të higjienës. Në një tualet ishte 
dëmtuar tubacioni i ujit dhe rrjedhte ujë në tavanin e tualetit të poshtëm. Gjithashtu, vëre-
heshin edhe pasqyra të thyera, që mund të shfrytëzohen si mjete për lëndim / vetëlëndim.

Në katin përdhesë gjendet edhe palestra e cila është e paisur me numër minimal të 
mjeteve dhe rikuzitave për ushtrime. Orarin për ushtrime personat e dënuar e organizojnë 
vetë dhe të njëjtit kujdesen për mirëmbajtjen e higjienës.

Seksioni i paraburgimit nga qershori i vitit 2019 nuk është në funksion dhe i njëjti 
është duke u renovuar, respektivisht adaptohet si seksion special për trajtim të mbyllur, 
ndërsa para kësaj pjese gjenden edhe 4 hapësira të cilët gjithashtu renovohen edhe do 
të shfrytëzohen si qeli izolimi. Nga inspektimi i kryer, hapësirat që planifikohen të 
shfrytëzohen si qeli izolimi, është konstatuar se të gjitha hapësirat janë me 
tualet të brendshëm dhe hapësirë prej 4,5 m², që është në kundërshtim me 
rekomandimet e Komitetit Europian kundër torturës i cili “potencon se të gjitha 
qelitë që janë më të vogla se 6m² nuk duhet të shfrytëzohen për akomodimin 
e të burgosurve”.

Shetitorja e personave të dënuar është e gjerë, e pastërt dhe e rregulluar, me karrige 
të vendosura dhe tavolina për ulje. Për mirëmbajtjen e shetitores kujdesen vetë personat 
e dënuar, ndërsa në kuadër të kësaj hapësire ka edhe dy terene sportive, një për futboll 
ndërsa një për basketboll. Menjëherë pran pjesës ku gjenden hapësirat e seksionit të 
mbyllur, gjendet edhe shetitorja e destinuar për personat e akomoduar në këtë pjesë. 
Kjo shetitore nuk është e paisur me paisje plotësuese për pushim, siç janë karriget dhe 
ulëset, as që ka hapësirë të mbuluar që do të shfrytëzohej në raste të kushteve të këqija 
kohore, me çka edhe praktikisht personave ju pamundësohet që në mënyrë adekuate të 
shfrytëzojnë të drejtën e shetitjes në ambient të hapur.

Në kuadër të INK Prilep, jasht hapësirës së rrethuar, në një largësi prej 100 metrave, 
gjendet edhe seksioni Ekonomi, ku ka fermë dhe tokë të punueshme bujqësore nën foli 
për nevojët e së cilës janë angazhuar 4 persona të dënuar.

Ambulanca përbëhet nga një hapësirë në të cilën ruhen barërat (barnatore), kartonat 
shëndetësorë të personave të dënuar dhe regjistrat për udhëheqjen e evidencës shën-
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detesore, ndërsa gjithashtu e njëjta shfrytëzohet edhe për kontrollime të personave të 
dënuar. Barërat ruhen në orman të posaçëm, ndërsa qasje tek të njëjtit përveç motrave 
medicinale ka edhe zëvendës – komandanti. Ditën e vizitës në orman kishte “analgin”, 
“ventor”, ”ketonal”, ”diazepam”, ”ibuprofen”, ”leksilium”, ”diklofenak”, ”ketoprofen”, “ran-
itidin”, por kishte edhe barëra me afat të skaduar, me ç’rast menjëher ju është sugjeruar 
personelit mjekësor, ndërsa nga ana e tyre u theksua se barërat me afat të skaduar nuk 
shfrytëzohen, të njejtit janë lënë anash dhe priten udhëzime nga shtëpia e shëndetit për 
veprim të mëtejmë. Prej aparateve medicinale themelore, ambulanca disponon 
me aparat për matjen e shtypjes, aparat për matjen e sheqerit në gjak, por 
shiritat janë me afat të skaduar dhe termometër i cili nuk është në rregull.

3.2.3. Mbrojtja shëndetësore 
Shërbimi shëndetësor në INK Prilep ofrohet nga një mjek – psikiatër, me të cilin in-

stitucioni ka të lidhur kontratë për kryerjen e shërbimeve dhe nga dy motra medicinale, të 
cilët janë të angazhuara me punë me kontrat për 6 muaj (përmes projektit dhe nuk kanë 
informacion për ate se çfar do të ndodhë me angazhimin e tyre në punë), megjithëse sipas 
Ligjit, sektori shëndetësor është në jurisdikcion të Ministrisë së shëndetësisë.

Mjeku – specialist psikiatër vjen në Burg një herë në javë, por nëse ka nevojë edhe 
më shpesh, ndërsa motrat medicinale në ambulancën e burgut janë prezente çdo ditë nga 
ora 8:30 deri në ora 12:30 (kontrata e tyre për angazhim është lidhur para vizitës së kryer 
në institucion).

Personat e dënuar për kontrollime mjekësore paraqiten gojarisht përmes personave 
zyrtarë të Policisë së burgut, ndërsa duke pasur parasysh se pjesa më e madhe e kontrol-
limeve mjekësore në INK Prilep janë barrë e mjekut të angazhuar – psikiatër, ka ndodhur 
që personat e dënuar të presin për kontrollime mjekësore edhe nga 3-4 ditë. Mjaft shpesh 
shfrytëzohen edhe shërbimet e Ndihmës së shpejtë medicinale, ndërsa nëse është e nevo-
jshme mjekët nga atje i udhëzojnë personat e dënuar tek specialisti.

Për shkak të prezencës jo të rregullt të mjekut në Institucion masa izolim 
në qeli fare nuk aplikohet. Përkatësisht, psikiatri nuk jep shkresa medicinale 
për personat e dënuar me të cilët do të vërtetoheshte se ata janë në gjendje 
shëndetësore për të vuajtë masën – izolim në qeli.

Lidhur me varshmërinë e personave të dënuar të cilët shërohen nga varësia 
e opiumit, me vite ju përshkruhet “diazepam” dhe “trodon”, megjithëse sipas 
mjekësisë së bazuar në dëshmi këto barëra nuk janë për trajtim të varshmërisë 
nga opiumi, por terapia sipas mjekësisë të bazuar në dëshmi për trajtimin e 
varshmërisë nga opiumi është e paarritshme në Shtëpinë e shëndetit, e as në 
Spitalin e përgjithshëm në Prilep, ajo është e arritshme vetëm se në Qendrën 
regjionale për parandalim dhe trajtim të personave që shfrytëzojnë ose janë të 
varur nga droga në Spitalin klinik Manastir. 

Gjatë bisedave të realizuara me personat zyrtarë, ekipi i MPN është njoftuar se në 
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Institucion ka pasur raste të humbjes së vetëdijes që është shkaktuar nga këto barëra, 
me ç’rast të njëjtit e kanë tërheqë gjuhën e personit pa vetëdije (kjo nuk është procedurë 
cila duhet të aplikohet në raste të këtilla, gjë që dëshmon se mungojnë trajnime). Gjendje 
të këtilla të humbjes së vetëdijes dhe ngërçe janë të mundur gjatë intoksikacionit me 
“trodon” (kur ka tepër) ose gjatë ndalimit të shpejtë ose gjatë ngadalësimit të shpejtë 
të “diazepam” dhe ”trodon”. Shfrytëzimi për një kohë të gjatë i këtyre barërave pas një 
periudhe të caktuar shkakton që ata të jenë të pamjaftueshëm dhe për arritjen e efektit të 
njëjtë është e nevojshme rritja e dozës, meqenëse nuk rekomandohet trajtim për kohë të 
gjatë të varësisë nga opiumi me “trodon” por me “metadon” ose “buprenorfin”. 

Mëtutje, duke pasur parasyshë se të dy barërat sipas mjekësisë të bazuar 
në dëshmi (“metadon” dhe ”buprenporfin”) janë të paarritshëm, as në ambu-
lancën e Shtëpisë së shëndetit në burg, as në Spitalin e përgjithshëm Prilep, 
psikiatërit janë të detyruar të ordinojnë barëra të cilët nuk janë zgjedhje më 
adekuate për trajtimin e varësisë nga opiumi. Nga ana tjetër, paarritshmëria 
e medikamentit “buprenorfin” kontribuon për formimin e një “tregu të zi” në 
burg. Përkatësisht, ekipi i MPN ishte njoftuar se disa persona të dënuar insistojnë që të 
kenë mundësi që në mënyrë të pavarur të e blejnë nga barnatorja përmes familjeve të 
veta, dhe të njëjtin më vonë t’a rishesin në burg. Ekipi i MPN pranoi informacion se table-
tat “buprenorfin” mund të blehen në “të zezë” në burg dhe një tabletë prej 2 mg kushton 
200,oo denarë.

Nga bisedat e realizuara me personat zyrtarë, si dhe me personat e dënuar, 
ekipi i MPN është njoftuar se në institucion ka ndodhur që personat e dënuar 
të injektojnë drogë/substancë psikoaktive nëse gjejnë gjilpërë, dhe shpesh 
në vend të prezervativëve improvizojnë mbrojtje me qese plastike. Fakti se në 
Sektorin për sigurim nuk ka të punësuar person të gjinisë femërore, nuk mund 
të kryhen kontrollime tek personat e gjinisë femërore të cilët vijnë për vizitë 
në burg, me ç’rast mundësohet futja e substancave psikoaktive dhe/ose drogë.

3.2.4. Përdorimi i mjeteve për detyrim 

Personat zyrtarë nga policia e burgut kanë kaluar trajnime për përdorimin e mjeteve 
për detyrim, ndërsa 2 herë në vit shkojnë edhe në gjuajtje me revole dhe pushkë automa-
tike. Në rrethin e institucionit, kur personat zyrtarë gjenden mes personave të dënuar nuk 
shetiten me armatimin personal, por vetëm se me radio lidhje. 

Nga evidenca që udhëhiqet për mjetet e shfrytëzuara për detyrim, në vitin 2018 dhe 
2019 (deri në ditën e vizitës), ishin evidentuar nga dy raste të shfrytëzimit të mjeteve për 
detyrim.

Për mjetet e shfrytëzuara për detyrim, konform “Procedurave operative standarde”, 
përgaditet “Raport për shfrytëzimin e mjeteve për detyrim” në të cilin theksohet se nga 
kush dhe ndaj kujt janë përdorur mjetet e detyrimit, në sa ora janë shfrytëzuar dhe arsyet 
e shfrytëzimit, çfar lloj i mjeteve për detyrim është shfrytëzuar, të dhënat nga kontrollimet 
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e realizuara mjekësore, të dhëna për të punësuarit tjerë që kanë qenë prezent gjatë kohës 
së ngjarjes, raporti mjekësor, si dhe mendim nga ana e komandantit të policisë së burgut 
dhe drejtorit të institucionit për arsyeshmërin e përdorimit të mjeteve për detyrim. Në 
shtojcë të lëndës ka edhe deklarata të pjesëmarrësve dhe dëshmitarëve të ngjarjes. Të dy 
rastet e shfrytëzimit të mjeteve për detyrim në vitin 2019 janë vlerësuar si të arsyeshme. 
Për çdo përdorim të mjeteve për detyrim, drejtori i institucionit me njoftim të posaçëm 
dhe me tërë dokumentacionin si shtojcë, e njofton edhe Drejtorinë për ekzekutimin e 
sanksioneve.

Në rast të shfrytëzimit të mjeteve për detyrim, respektivisht mjeteve për lidhje gjatë 
përcjelljeve, është theksuar se kryhet vlerësimi individual për çdo rast veçmas.

Megjithatë, përveç rasteve të këtilla zyrtarë të regjistruar për shfrytëzim 
të mjeteve për detyrim, janë fituar pohime edhe për përdorim të forcës, res-
pektivisht maltretimit fizik nga ana e një personi zyrtarë nga Policia e burgut 
ndaj një personi të dënuar. Rasti i këtillë ishte përshkruar nga ana e më shumë 
personave të dënuar, ndërsa për t’i verifikuar informacionet në lidhje me 
lëndimet e marra, ekipi i MPN inspektoi edhe në dosjen mjekësore të person-
it të dënuar ku me të vërtetë ishin regjistruar lëndimet. Në dokumentacionin 
mjekësor qëndronte arsye tjetër e lëndimit. Megjithatë, ekipi i MPN, gjithashtu 
fitoi informacione se personave të dënuar shpesh nuk ju lejohet diskrecioni 
gjatë kontaktit me mjekun – psikiatër, meqenëse gjatë kontrollës mjekësore 
merr pjesë edhe person zyrtarë nga Sektori për sigurim.

Në këtë kuptim ekipi i MPN ashpër e dënon dhunën fizike ndaj personave të dënuar 
dhe veçanarisht e thekson nevojën që kontrollimet mjekësore të personave të dënuar 
të kryhen pa prezencën e personave zyrtarë nga Policia e burgut, përveç se në raste të 
veçanta kur ate qartazi e kërkon mjeku ose në kushte të rrezikut të lartë të sigurisë.

3.2.5. Sistemi i ankesave

Në Burg ka formular të veçantë për parashtrimin e kërkesave për realizimin e të 
drejtës, interesit juridik ose parashtrim të ankesës, si dhe për parashtrim e kundërshtimit 
ndaj njoftimit sipas kërkesës së parashtruar për realizim të të drejtës, interesit juridik ose 
ankesës së parashtruar. Në vetë formularët është e sqaruar edhe procedura për mënyrën 
e parashtrimit dhe vendosjes. 

Konstatim i përgjithshëm është se personat e dënuar janë të njoftuar me të drejtat 
e tyre dhe ankesat, respektivisht parashtresat më së shpeshti kanë të bëjnë me “kinse” 
mosrespektimin e të drejtave të tyre për shfrytëzimin e lehtësimeve.

Në Burg nuk ka jurist, por udhëheqësi i Sektorit për risocializim theksoi se në çdo 
kohë ju jep informacione dhe ndihmë juridike personave të dënuar në lidhje me shfrytëzi-
min e mjeteve juridike dhe ndërmarjen e aktiviteteve për mbrojtjen e të drejtave të tyre. 
Personat që nuk dinë shkrim-lexim ju lejohet mjeti juridik ose paraqitje tjetër që ta japin 
në procesverbal në institucion. Kësaj kategorie të burgosurish gjatë përpilimit të paraqitjes 
me shkrim ju ndihmojnë edukatorët ose personat e tjerë të dënuar. Megjithatë, ekipi i MPN 
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theksoi se përvoja shumëvjeçare e një pjese e të punësuarve dhe pëlqimi i tyre (në çdo 
kohë) të ju ndihmojnë personave të dënuar për përpilimin e akteve juridike adekuate, në 
asnjë rast nuk paraqet zgjidhje sistematike.  

Personat e dënuar më së shpeshti e shfrytëzojnë të drejtën e ankesës gojore deri tek 
drejtori i institucionit ose deri tek personi i autorizuar nga ai për ndonjë të drejtë të shke-
lur. Ankesat gojore në shumicën e rasteve kanë të bëjnë me mundësimin e lehtësimeve siç 
janë shfrytëzimi i ditëve të lira dhe shikimet e lira, si dhe nevoja e mbrojtjes shëndetësore 
(të përgjithshme dhe dentale). Në institucion udhëhiqet evidenca për të gjitha pyetjet të 
cilat shënohen me dorë, në formularë jostandardë, në fletore të thjeshta. Me vendosjen e 
evidencës elektronike për punën e përditshme të Institucionit, do të tejkalohen lëshimet e 
dukshme që janë të regjistruara gjatë kohës së vizitës.

Në këtë kuptim është theksuar nevoja e shfrytëzimit më të shpeshtë të formularëve 
të posaçëm për parashtrimin e kërkesave për realizimin e të drejtës, interesit juridik ose 
parashtrimit të ankesës ose për parashtrimin e kundërshtimit ndaj njoftimit sipas kërkesës 
së parashtruar për realizimin e të drejtës, interesit juridik ose ankesës së parashtruar për 
shkak të zyrtarizimit më të madh dhe mundësisë për ndjekjen e procedurës. 

Praktikë pozitive në Burg janë bisedat e shpeshta të drejtpërdrejta të Drejtorit me per-
sonat e dënuar si dhe praktika e rregullt e tij e vendosur për të pasur ditë të posaçme (të 
mërkurën) si ditë pranimi për bisedë me personat e dënuar. Përveç bisedave të shpeshta 
me drejtorin, Institucioni ka të punësuar dy psikolog dhe një pedagog të cilët e praktikojnë 
të njëjtën dinamikë të bisedave me të dënuarit. 

Në institucion ka edhe kuti për ankesa që është vendosur nga Avokati i Popullit, tek e 
cila qasje kanë vetëm persona të autorizuar nga zyra e Avokatit të Popullit.

3.2.6. Procedura për verifikimin e përgjegjësisë 
disiplinore dhe shqiptimit të dënimit disi-
plinor 

Për procedurën e përgjegjësisë disiplinore është përgjegjëse dhe e angazhuar ud-
hëheqësja e komisionit disiplinor. Tek ajo ruhet evidenca e posaçme për dënimet disi-
plinore.

Procedurat disiplinore fillojnë me parashtrimin e kërkesës për ngritjen e procedurës 
disiplinore tek Drejtori i INK Burgu Prilep. Në kërkesë në fillim shënohen të dhënat person-
ale të personit të dënuar, numri amë, vepra e kryer për të cilën vuan dënimin dhe fillimin 
dhe mbarimin e dënimit. Mandej, theksohet se vallë paraprakisht ka qenë i dënuar, kur, 
për çka dhe çfarë dënimi i është shqiptuar. Parashtruesi detajisht e përshkruan shkeljen e 
kryer dhe nënshkruhet. Mëtutje, theksohet se vallë dhe çfarë sende janë marrë në lidhje 
me shkeljen e kryer, jepet mendim nga Sektori për risocializim, theksohet data e mendimit 
të dhënë dhe nënshkruhet dhënësi i mendimit, ndërsa nëse ka nevojë jepet mendim edhe 
nga mjeku. Në fund të kërkesës konkretizohet propozimi për shqiptimin e dënimit disi-
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plinor dhe nënshkruhet kryetari i komisionit disiplinor. 
Para se të kërkohet deklaratë për shkelje disiplinore nga personi i dënuar, anëtarët e 

komisionit zëshëm e lexojnë atë se për çka akuzohet personi i dënuar dhe vërtetohen se 
personi i dënuar e kupton akuzën për shkeljen e kryer disiplinore. Nëse konsiderojnë se ka 
nevojë edhe të sigurohen se personi i dënuar në përgjithësi e kupton akuzën, kompetentët 
e lexojnë të njëjtën edhe disa herë.

Nëse personi i dënuar pajtohet që t’a plotësojë dhe nënshkruaj deklaratën e njëjta 
i bashkangjitet kërkesës për ngritje të procedurës disiplinore. Nëse bëhet fjalë për per-
son që nuk di shkrim-lexim, e nënshkruan deklaratën duke vendosur shenjë të gishtit, 
gjithashtu, është theksuar praktika e vendosur e mësimit të personave të cilët nuk dijnë 
shkrim-lexim (më së shpeshti të nacionalitetit rom) të shkronjave të alfabetit që të mund 
në mënyrë të pavarur të nënshkruhen. Nëse personi nuk pajtohet vullnetarisht të nën-
shkruaj deklaratë, ajo shënohet në kërkesë.

Procedura vazhdon me përpilimin e procesverbalit, shënimin e ditës dhe hapësirës së 
shkeljes së kryer disiplinore, përshkrimin e raportit për shkeljen e kryer, nënshkrimi nga 
anëtarët e komisionit dhe shënimi i deklaratës së dhënë gojore nga personi i dënuar (nëse 
ka) pas çka nënshkruhet personi i dënuar. 

Pas marrjes së kërkesës dhe procesverbalit, Drejtori i INK Burgu Prilep sjellë aktven-
dim për shqiptimin e dënimit disiplinor. Në aktvendim drejtori e shqipton dënimin disiplinor 
dhe jep arsyetim për vendimin e sjellur. Mjeti juridik për mundësinë e parashtrimit të 
ankesës ndaj aktvendimit të drejtorit deri te Drejtori i Drejtorisë për ekzekutimin e sank-
sioneve pran Ministrisë së drejtësisë në afat prej tri ditëve, është pjesë përbërëse e aktv-
endimit. Personi i dënuar e nënshkruan aktvendimin se e ka pranuar. Në rast të refuzimit 
për të nënshkruar, ajo shënohet me shkrim në aktvendim dhe nënshkruhet personi që ka 
refuzuar gjatë dhënies së aktvendimit. Refuzimi për të pranuar aktvendimin nuk e shtynë 
zbatimin e aktvendimit. Të dhënat për procedurat e ngritura dhe dënimet e shqiptuara 
disiplinore janë pjesë përbërëse e dosies së personave të dënuar.

Praktika e vendosur për udhëheqjen e procedurave dhe shqiptimin e dënimeve disi-
plinore është në përputhje me udhëzimin nr.55 nga Raporti i dytë i përgjithshëm i SRT, si 
dhe standardet e lartëpërmendura në lidhje me udhëheqjen e procedurës për verifikimin e 
përgjegjësisë disiplinore të theksuara nga Komiteti kundër torturës pranë OKB-së. 

Në INK Burgu Prilep nuk ka kushte për vuajtjen e izolimit në qeli, prandaj në rast të 
shkeljes më të rëndë disiplinore Komisioni shqipton izolim në qeli, pa të drejtë të punës, e 
kushtëzuar me dy ose tre muaj (kohëzgjatja maksimale e dënimit). Në periudhën e mua-
jve të lartëpërmendur personi i dënuar ka ndalesë të lehtësimeve.

3.2.7. Risocializimi

Ekipin profesional të Sektorit për risocializim e përbëjnë 2 psikolog, një sociolog (ud-
hëheqësja e sektorit) dhe dy instruktorë. Për shkak të mungesës së të punësuarve të gji-
tha aktivitetet që nga pranimi i personit të dënuar deri tek reailizimi i masës dhe trajtimit 
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3.2.8. Pasqyra e rekomandimeve të dërguara

Deri në përgaditjen e këtij Raporti vjetor nuk janë marë përgjigje nga INK Prilep 
dhe Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve, për çka në vazhdim është dhënë pasqyra e 
rekomandimeve të dërguara:

Tabela nr.29

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te INK Burgu Prilep 

Dhuna fizike në entet ndëshkuese – korrektuese është e palejueshme, për çka personat 
përgjegjës në shërbimin e burgut dhe nga Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve është 
e nevojshme të ndërmarin masa të vazhdueshme për verifikimin dhe kontrollimin e mar-
rëdhënies dhe veprimit të përfaqësuesve të Sektorit për sigurim ndaj personave të dënuar;
Të sigurohet prezenca e vazhdueshme e personelit adekuat mjekësor nga rradhët e punë-
torëve shëndetësorë që kryejnë mbrojtje shëndetësore primare në rrjetin e nivelit primarë 
për mbrojtje shëndetësore në territorin e të cilit gjendet selia e institucionit;
Të sigurohen aparate mjekësore (termometër, shirite për matjen e sheqerit në gjak, 
“maska ambu”, “air way”, EKG etj), për shkak të realizimit të kontrollimit të përgjithshëm 
të personave të dënuar;
Barërat me afat të skaduar të largohen rregullisht dhe të zëvendësohen me barëra me afat;

të tërë organizohet nga ana e të punësuarve në këtë sektor. 
Gjatë aktiviteteve trajtuese personat e dënuar janë të ndarë në tri grupe dhe çdo 

edukator është përgjegjës për rreth 30 persona të dënuar. Udhëheqësja e Sektorit theksoi 
se puna individuale me personat e dënuar më së shpeshti është e përfaqësuar me kërkesë 
të tyre. Puna grupore është e përfaqësuar në çdo dy muaj me tema edukative, meqenëse 
nuk kanë kohë të mjaftueshme për organizimin e punës grupore një herë në javë.

Bisedat me personat e dënuar më së shpeshti janë për problemet e tyre personale, 
për realizimin e të drejtave të tyre, si dhe për ndryshime në gjendjen e tyre psiqike. Bise-
dat janë me karakter edukativo – informues. Bashkëpunojnë me familjet e tyre dhe ju 
ndihmojnë në tejkalimin e problemeve familjare. Në drejtim të mundësive për riintegrim 
dhe risocializim, pas daljes nga burgu i udhëzojnë në Qendrën për punë sociale, por çka 
ndodhë pas vuajtjes së dënimit, të punësuarit e këtij Sektori nuk kanë informacione. 

Në lidhje me relacionet mes Sektorit për risocializim dhe personave të dënuar 
është konstatuar se të njëjtat janë në nivel të kënaqshëm, të bazuara në respekt dhe 
bashkëpunim të ndërsjelltë.  
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te INK Burgu Prilep 

Të trajnohet personeli i burgut, motrat medicinale, mjekët nga shtëpia e shëndetit, si dhe 
psikiatërit nga spitali i përgjithshëm për temat: varshmëritë, mbidozimi, intervenime 
gjatë mbidozimit, gjendjet e krizës dhe intervenime gjatë gjendjeve të krizës, abuzimi – 
fizik, emocional dhe seksual, sëmundjet ngjitëse përmes gjakut – këshillime dhe testime 
vullnetare dhe në besim, tuberkuloza, të drejtat e njeriut etj.;
Personat me çrregullime nga përdorimi i drogës të udhëzohen nga burgu në Spitalin 
Klinik – Manastir ku ka qendër regjionale dhe barëra për këtë çrregullim;
Kontrollimet mjekësore personave të dënuar të ju bëhen pa prezencën e personave zyr-
tarë nga Policia e burgut, përveç se në situata të jashtëzakonshme kur ate në mënyrë të 
qartë e kërkon mjeku ose në kushte të rrezikut të lartë të sigurisë;    
Të ndërmeren masa për rritjen e numrit të shërbyesve të burgut (në policinë e burgut dhe 
sektorin për sigurim) dhe të ndërmerren hapa për sigurimin e më së paku një personi të 
punësuari të gjinisë femërore në çdo ndërrim në Burg. Çdo ndërmarje e kuadrove nga 
institucione tjera patjetër duhet të vijojë pas trajnimeve të kaluara paraprake dhe aftësive 
të fituara për punë në vende ku personat janë të privuar nga liria;
Të ndërmeren masa urgjente për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e higjienës, si dhe të 
zëvendësohen ose riparohen sanitaritë jofunksionale në tualetet e dedikuara për personat 
e dënuar;
Në hapësirat e personave të dënuar të instalohen sisteme për thirrje/alarmim në raste 
urgjente;
Gjatë renovimit dhe adaptimit të hapësirave që planifikohen të shfrytezohen për ekze-
kutimin e dënimit disiplinor – izolim në qeli, të kujdeset për respektimin e standardeve 
ndërkombëtare në drejtim të madhësisë dhe kushteve që duhet të i plotësojnë këto hapë-
sira;
Për shkak të zvogëlimit të rreziqeve të sigurisë, tavolinat dhe karriget në dhomën e 
ngrënies të përforcohen për dysheme;
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Tabela nr.30

Pasqyra
 e rekomandimeve të dhëna deri te Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve

Dhuna fizike në entet ndëshkuese – korrektuese është e palejueshme, me ç’rast është e 
nevojshme që personat përgjegjës të shërbimit policorë dhe të Drejtorisë për ekzekutimin 
e sanksioneve të ndërmarin masa të vazhdueshme për verifikimin dhe kontrollimin e 
relacionit dhe veprimit të përfaqësuesve të Sektorit për sigurim ndaj personave të dënuar;   
Të bëhen orvatje për rritjen e numrit të shërbyesve policorë (në policinë e burgut dhe 
sektorin për sigurim) dhe të ndërmerren hapa për sigurimin e më se paku një personi të 
punësuar të gjinisë femërore për çdo ndërrim në Burg. Çdo ndërmarje e kuadrove nga 
institucione tjera patjetër duhet të vijojë pas trajnimeve të kaluara paraprake dhe aftësive 
të fituara për punë në vende ku personat janë të privuar nga liria;
Në koordinim me autoritetet shëndetësore të ndërmerren masa urgjente për sigurimin 
e prezencës së përhershme të personelit adekuat mjekësor në institucionet ndëshkuese 
– korrektuese, që mundëson kërkesat për këshillim mjekësor nga personat e dënuar/
paraburgosur të marrin përgjigje pa zvarritje të panevojshme;
Të sigurohen mjete, ambulancat mjekësore në institucionet ndëshkuese korrektuese të 
furnizohen me aparatet e patjetërsueshme mjekësore (termometër, shirite për matjen e 
sheqerit në gjak, “maska ambu”, “air way”, EKG etj), për shkak të realizimit të kontrollimit 
të përgjithshëm të personave të dënuar;
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Vizita në Seksionin e hapur të Burgut Kumanovë në Kriva Pallankë nga ana e ekipit të 
Mekanizmit parandalues nacional është realizuar me datë 13.12.2019. 

3.3 SEKSIONI I HAPUR I BURGUT KU-
MANOVË NË KRIVA PALLANKË 

3.3.1. Të dhënat e përgjithshme 
Seksioni i hapur i Burgut Kumanovë në Kriva Pallankë zyrtarisht ka kapacitet akomodi-

mi për 23 persona të dënuar, ndërsa gjatë vizitës në Seksion ishin vendosur gjithësejtë 11 
persona të dënuar, prej të cilëve 3 ishin të angazhuar me punë jasht objektit të Seksionit. 

Numri aktual i të punësuarve nuk është i mjaftueshëm për realizim të 
funksionit pa pengesa dhe në mënyrë efikase që do duhej të realizojë Seksioni 
i llojit të këtillë, për çka edhe është konstatuar se është e patjetërsueshme 
angazhimi i personelit plotësues.

3.3.2. Kushtet materiale 
Seksioni i hapur i Burgut Kumanovë në Kriva Pallankë është i vendosur 

në objekt të vjetër në dy kate, tek i cili arrihet përmes një ure të vogël dhe 
të pasigurt prej dërrasave të vjetra të drurit që e bënë qasjen të pasigurt dhe 
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paraqet problem serioz në kushte kur është i nevojshëm intervenim urgjent, 
ndërsa qasja e veturës është e kufizuar.

Personat e dënuar janë të shpërndarë në 4 hapësira, ndërsa pas studimit të hapë-
sirave është konstatuar se numri i katrorëve dhe i personave të dënuar të vendosur në 
një hapësirë është në suaza të minimumit të standardeve të parapara ndërkombëtare për 
akomodim të personave të dënuar. 

Temperatura në hapësira gjatë vizitës ishte 22оC, ndërsa niveli i lagështisë 40-
45%R.H., që është në suaza të standardeve të pranueshëm. Në institucion nuk kishte 
radiatorë, ndërsa për ngrohje shfrytëzohen soba druri.

Hapësirat kanë dritare të mëdha përmes të cilave depërton dritë e mjaftueshme gjatë 
ditës, megjithatë nuk ka sistem për ventilim, ndërsa në ditën e vizitës një pjesë e hapësir-
ave ishin të paajrosura dhe ndiheshte ngulfatje.  

Për higjienën kujdesen vetë personat e dënuar, ndërsa gjatë vizitës hapësirat në 
përgjithësi ishin të rregulluara.

Çdo hapësirë është e paisur me krevate, tavolina dhe karrige. Një pjesë e 
krevateve dhe dyshekëve ishin të vjetër me mbuloje të papastërta dhe batanije 
të parregulluara. 

Për personat e dënuar ka dy tualete, prej të cilave njëri është në katin 
përdhesë, ndërsa tjetri në kat dhe të njëjtat janë në gjendje shumë të keqe. 
Respektivisht, tualeti që është në katin përdhesë është pa dyer, sanitari jo-
funksionale dhe dukshëm me nivel të ulët të higjienës. Në disa tualete pasqyrat 
janë të dëmtuara në pjesët e skajshme dhe mund të shfrytëzohen si send për 
(vetë) lëndim, ndërsa gjithashtu janë vërejtur edhe kabllo elektrik të varrur 
nga bojleri.

Gjatë vizitës është inspektuar edhe në hapësirat të cilat më herët janë shfrytëzuar për 
ekzekutimin e dënimit disiplinorë – izolim në qeli dhe për të cilat personat zyrtarë theksuan 
se tanimë një kohë të gjatë nuk shfrytëzohen. Gjatë inspektimit të kryer në këto hapësira 
ishte konstatuar se të njëjtat gjenden në gjendje shumë të keqe materiale, por edhe se 
me të vërtetë nuk janë të shfrytëzuara një kohë të gjatë. Në këtë kuptim edhe personat 
e dënuar theksuan se nuk mbajnë mend se ndokush ka qenë i vendosur, përkatësisht i 
udhëzuar në ato hapësira. 

Në kuzhinë përgaditet ushqim për të gjithë personat e dënuar. Higjiena është në nivel 
të kënaqshëm, ndërsa për ate kujdesen personat e dënuar të cilët ndërrohen sipas orarit 
të bërë paraprak. 

Në përgjithësi higjiena në dhomën e ngrënies është në nivel të kënaqshëm. Inventari 
është i vjetër, ndërsa karriget ose tavolinat nuk janë fikse për dysheme, që mund të pa-
raqet rrezik për sigurinë e personave të dënuar dhe të punësuar.

Seksioni i hapur i Burgut Kumanovë në Kriva Pallankë nuk disponon ma as-
një automjet funksional, përkatësisht ka disa automjete dhe kamion të vjetër 
të cilët tanimë janë të ndryshkur dhe jashtë funksionit, dhe për nevoja zyrtare 
të punësuarit janë të detyruar t’ i shfrytëzojnë veturat e veta private. 
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3.3.3. Mbrojtja shëndetësore 
Në Seksionin e hapur të Burgut Kumanovë në Kriva Pallankë nuk ka të angazhuar 

personel mjekësor rregullisht, ndërsa shërbimet shëndetësore sigurohen në atë mënyrë 
që personat e dënuar të cilët kanë nevojë barten në shtëpinë e shëndetit në Kriva Pallankë 
ose në raste urgjente thirren ekipe mjekësore të Ndihmës urgjente. Duke pasur parasyshë 
se bëhet fjalë për seksion të hapur, kur ka kushte personat e dënuar vetë drejtohen për 
te Shtëpia e shëndetit. 

Për shkak të faktit se Seksioni nuk disponon me vetura zyrtare adekuate 
për transport, problem të madh paraqet transferi i personave të dënuar deri te 
Shtëpia e shëndetit. Të punësuarit janë të detyruar me vetura të veta private 
t’i bartin personat e dënuar, duke rrezikuar me vetëdije, si nga aspekti shënde-
tësor ashtu edhe nga ai i sigurisë. Kjo gjithësesi paraqet rrezik që kërkesave të 
personave të dënuar për intervenim mjekësor nuk do t’u përgjigjet pa zvarritje 
të panevojshme.

Në pjesën e trajtimit të personave të dënuar, ishte theksuar se personat e dënuar nuk 
janë të diskriminuar në lidhje me pacientët tjerë, por kualiteti i shërbimeve në Shtëpinë 
e shëndetit në përgjithësi është në nivel të ulët edhe ate si për personat e dënuar, ashtu 
edhe për banorët lokal të zonës, duke pasur parasysh faktin se, siç theksoi udhëheqësi 
i Seksionit, edhe Shtëpia e shëndetit ballafaqohet me mungesë të personelit mjekësor. 

Terapia për personat e dënuar merret nga Burgu Kumanovë, ndërsa në lidhje me 
shpërndarjen e terapisë me tableta ekipi i MPN në fillim u informua se terapia me anti-
depresivë dhe terapia tjetër e cila personave të dënuar ua kanë përshkruar mjekët – spe-
cialistë ju ndahet në bazë ditore nga ana e personave të punësuar zyrtarë. Megjithate, 
nga inspektimi i kryer në hapësira të personave të dënuar, ekipi i MPN hasi 
në sasi më të mëdha të barërave (më shumë se doza e nevojshme ditore), 
posaçërisht antidepresivë. Në këtë kuptim, personat zyrtarë theksuan se faktikisht 
praktika e shpërndarjes së terapisë ditore ka qenë e zëvendësuar dhe personave të dënu-
ar terapia ju ndahet në bazë javore. Nga inspektimi i realizuar në evidencën për terapi të 
shpërndarë, ekipi i MPN konstatoi se më herët me të vërtetë personave të dënuar terapia 
u është shpërndarë çdo ditë, me ç’rast edhe rekomandoi që të kthehet mënyra e tillë e 
shpërndarjes së terapisë, posaçërishtë antidepresivëve dhe terapisë tjetër e cila do të 
mund të rezultojë me raste të mbidozimit ose vetëlëndimit.

3.3.4. Shfrytëzimi i mjeteve të detyrimit

Në rrethin e institucionit, kur janë mes personave të dënuar, personat zyrtarë nuk 
shetiten me armatim dhe mjetet për detyrim me të cilat janë të obliguar duke potencuar 
se deri më tani në Seksion fare nuk ka pasur nevojë që të përdoren, ndërsa incidentet më 
të vogla, më shpeshë verbale zgjidhen përmes bisedave dhe mediacionit.

Në evidencën për mjetet e përdorura për detyrim viteve të fundit nuk kishte të evi-
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3.3.5. Sistemi i ankesave

Në Seksion nuk ka të vendosur mekanizëm të brendshëm formal për par-
ashtrimin e ankesave me shkrim. Në këtë kuptim është theksuar se personat e dënuar 
çdo ditë janë në kontakt të drejtëpërdrejtë me udhëheqësin dhe personat e tjerë zyrtarë 
të Seksionit dhe pa pengesa mund t’u ankohen dhe t’u drejtohen për çdo kërkesë.

Megjithatë, ekipi i Mekanizmit parandalues nacional rekomandoi dhe e theksoi nevo-
jën e vendosjes së sistemit formal, siç është paraparë edhe në Ligjin mbi ekzekutimin e 
sanksioneve, posaçërisht edhe për shkak të faktit se drejtori i Burgut Kumanovë shumë 
shpesh kryen vizita në këtë Seksion. 

3.3.6. Procedura për verifikimin e përgjegjësisë 
disiplinore dhe shqiptimit të dënimit disi-
plinor 

Udhëheqësi i Seksionit, si dhe personat tjerë zyrtarë, theksuan se tanimë një kohë të 
gjatë nuk është ngritur procedurë disiplinore, as që është shqiptuar dënim disiplinor. Në 
mbështetje të kësaj flet edhe evidenca për procedura të ngritura disiplinore dhe dënime 
të shqiptuara disiplinore, ku nuk kishte të shënuar asnjë rast, si dhe deklaratat e vetë 
personave të dënuar të cilët pohuan se kundër asnjërit prej tyre nuk udhëhiqet procedurë 
disiplinore.

Në këtë kuptim, të dënuarit si dhe personat zyrtarë, theksuan se për shkak të tra-
jtimit të hapur që kanë askush nuk dëshiron të ndërmerrë sjellje në kundërshtim me të 
përshkruarat në Rendin shtëpiak. 

3.3.7. Risocializimi

Në Seksionin e hapur të Burgut Kumanovë në Kriva Pallankë ka një edukator, i cili 
njëherit është edhe udhëheqës i seksionit, si dhe dy instruktorë, prej të cilëve njëri është 
kuzhinier. Në këtë kuptim, udhëheqësi i Seksionit, respektivisht edukatori theksoi se duke 
pasur parasyshë numrin e vogël të personave të dënuar më së shpeshti aktivitetet traj-
tuese, realizohen individualisht, ndërsa intenziviteti varet nga nevojat, për çka në raste kur 
ka nevojë me një person të dënuar realizohen edhe më shumë takime gjatë ditës.

dentuar asnjë ngjarje, ndërsa në bisedat e realizuara të drejtpërdrejta personat e dënuar 
theksuan se nuk shfrytëzohet kurrfarë mjeti për detyrim.
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3.3.8. Pasqyra e rekomandimeve të dërguara

Deri në përgaditjen e këtij Raporti vjetor nuk ishin marë përgjigje nga Burgu Ku-
manovë dhe Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve, për çka edhe në vazhdim është 
dhënë pasqyrë e rekomandimeve të dërguara:

Tabela nr.31

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Burgu Kumanovë

Rritjen e numrit të personave zyrtarë/personelit të angazhuar në Seksionin e hapur në 
Kriva Pallankë, ndërsa gjatë punësimeve të reja eventuale është e nevojshme që të kujde-
set që personeli i burgut të jetë profesional dhe kompetent, i njoftuar me procedurat dhe 
standardet në pjesën e veprimit me persona të privuar nga liria dhe të drejtat e tyre, me 
ç’rast çdo ndërmarje e kuadrove nga institucione tjera patjetër duhet të vijojë pas trajni-
meve të kaluara paraprake dhe aftësive te fituara për punë në vende ku personat janë të 
privuar nga liria;
Në komunikim dhe koordinim me përfaqësësuesit e vetëqeverisjes lokale, të ndërmeren 
masa urgjente që të sigurohet qasje e sigurt dhe adekuate tek objekti i Seksionit të hapur; 
Të ndërrohen dyshekët e vjetër me të rinjë dhe të sigurohen mbulesa dhe batanije të 
pastërta adekuate për çdo person të dënuar;
Të renovohen tualetët në drejtim të sigurimit të privatësisë së personave të dënuar, të 
paisen me sanitari funksionale të adaptuara edhe për persona me nevoja të posaçme, të 
largohen të gjitha mjetet që do të mund të shfrytëzohen si mjete për lëndim/vetëlëndim, 
posaçërisht pasqyrat e dëmtuara të cilat duhet të zëvendësohen me pasqyra prej materiali 
të pathyeshëm dhe të përmirësohet instalacioni elektrik në tualete;
Të renovohen dhe adaptohen hapësirat që më parë janë shfrytëzuar për ekzekutimin e 
dënimeve disiplinore – izolim në qeli;
Të sigurohen vetura zyrtare funksionale dhe të paisura në mënyrë adekuate për transpor-
timin e personave të dënuar nga Seksioni i hapur;
Drejtoria e Burgut të drejtohet tek institucioni shëndetësor publik që kryen mbrojtje 
shëndetësore primare në rrjetin e institucioneve shëndetësore në territorin e të cilit gjen-
det selia e Seksionit të hapur e Burgut Kumanovë për shkak të potencimit të nevojës për 
angazhimin e personelit shëndetësor që do të kryen kontrollime të rregullta të gjendjes 
shëndetësore dhe nevojat e personave të dënuar;
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Burgu Kumanovë

Të vendoset sistem formal i ankesave, ndërsa personat zyrtar të ndërmarrin aktivitete 
për t’i njoftuar personat e dënuar me mundësinë e tyre për të parashtruar kërkesë për 
realizimin e të drejtës, interesit juridik ose parashtrimin e ankesës (të sigurohen dhe çdo 
personi t’i jepet kopje e formularit për parashtrim të kërkesës, respektivisht kundërshtim-
it, ndërsa atyre që nuk dinë shkrim-lexim t’u sqarohet në mënyrë të lehtë dhe të kup-
tueshme) dhe t’u ofrohet mundësia e konsultimit me person zyrtar i cili do t’u ndihmojë 
për përpilimin e kërkesës, respektivisht kundërshtimit);
Personave të dënuar terapia të ju shpërndahet në bazë ditore, posaçërisht e antidepre-
sivëve dhe terapisë tjetër e cila do të mund të rezultojë me raste të mbidozimit ose 
vetëlëndimit, që në fakt më herët ka qenë praktikë në Seksion, ndërsa për të njëjtën 
udhëheqet evidencë adekuate;
Dispozitat që kanë të bëjnë me të drejtat dhe obligimet e personave të dënuar përsëri 
të theksohen në vende të dukshme në Seksion, ndërsa gjithashtu, përveç broshurave të 
cilat ju shpërndahen personave të dënuar, është e nevojshme personat zyrtarë t’i njofto-
jnë personat e dënuar me të drejtat dhe obligimet e tyre në mënyre adekuate që është e 
kuptueshme për çdo person të dënuar, me ç’rast posaçërisht do të kujdesen për personat e 
dënuar të cilët nuk dinë shkrim-lexim.

Tabela nr.32

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve

Gjatë përgaditjes së raportit të unifikuar të cilin Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve 
e dërgon tek Ministria e shoqërisë informative dhe administratës dhe Sekretariatit për 
zbatimin e Marrëveshjes Kornizë pran Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut 
duhet të i merr parasyshë nevojat e Burgut Kumanovë për punësimin dhe avansimin e 
personave zyrtarë, konform Ligjit për punësim në sektorin publik. Posaçërisht duhet 
pasur kujdesë që personeli i burgut të jetë profesional dhe adekuat, i njoftuar me proce-
durat dhe standardet në pjesën e veprimit me persona të privuar nga liria dhe të drejtat 
e tyre, me ç’rast çdo ndërmarje e kuadrove nga institucionet tjera patjetër duhet të vijojë 
pas trajnimeve të kaluara paraprake dhe aftësive të fituara për punë në vende ku personat 
janë të privuar nga liria.
Të sigurohen mjete për përmirësimin e kushteve materiale në Seksionin e hapur të 
Burgut Kumanovë në Kriva Pallankë për shkak të renovimit dhe adaptimit të hapësirave 
që më herët janë shfrytëzuar për vuajtjen e dënimit disiplinor – izolim në qeli, për paisje 
adekuate të hapësirave ku janë të vendosur personat e dënuar, si dhe për renovimin dhe 
paisjen e tualeteve në mënyrë adekuate. 
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Vizita e Seksionit e të arrestuarve pran Qendrës klinike – Shkup është realizuar me 
datë 06.12.2019, në bashkëpunim me bashkëpunëtor të jashtëm – psikiatër nga Shoqata 
e psikiatërve.

3.4 SEKSIONI I TË ARRESTUARVE PRAN 
QENDRËS KLINIKE SHKUP

3.4.1. Të dhënat e përgjithshme 
Seksioni i të arrestuarve pranë Qendrës Klinike Shkup shfrytëzohet vetëm për ako-

modimin e personave të dënuar që kanë nevojë për trajtim spitalor në ndonjë nga klinikat 
e Qendrës Klinike, si dhe gjatë kohës së qëndrimit, kontrollimin e personave të dënuar.

Gjatë vizitës në Seksionin e të arrestuarve kishte të akomoduar 3 persona të dënuar 
që shëroheshin, prej të cilëve njëri ishte i sëmurë nga TBC dhe i akomoduar në dhomë të 
posaçme për izolim.

Në Seksionin e të arrestuarve vazhdimisht ka të angazhuar persona zyrtar vetëm 
nga Policia e burgut të INK – ENK Idrizovë. Megjithatë, numri i policëve të burgut të 
angazhuar në seksion nuk është i mjaftueshëm që t’u përgjigjet të gjitha rrez-
iqeve të sigurisë që ekzistojnë në seksion ku akomodohen personat e dënuar. 
Përveç personave zyrtarë të policisë së burgut në Seksionin e të arrestuarve si person 
ndihmës është caktuar edhe një person i dënuar që është me trajtim të hapur. 
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3.4.2. Kushtet materiale  
Seksioni i të arrestuarve është vendosur në objekt të posaçëm në Qendrën Klinike, i 

cili fizikisht është siguruar me rrethojë dhe tel shpues. Në objekt ka më shumë hapësira 
edhe ate: 1 hapësirë kryesore/zyrtare, 1 dhomë pranuese dhe kontrolluese – për personat 
e dënuar të cilët barten nga INK Idrizovë vetëm për ekzaminim dhe kontrollë – e zgjeruar 
me kuzhinë çaji dhe vend për ruajtjen e ushqimit për personat zyrtarë dhe ndihmësin; 
1 ambulancë në të cilën flenë personi i dënuar me trajtim të hapur/ndihmësi, 1 dhomë 
për ushim për personat e dënuar dhe ruajtjen e rezervave të nevojshme si dhe dhoma 
“spitalore” për qëndrim 24 orësh i personave të dënuar që shërohen, prej të cilave 1 është 
për femra.

Gjatë inspektimit të realizuar në hapësirat ku janë të akomoduar personat 
e dënuar në dhomat spitalore janë vërejtur dyer të thyera dhe jofunksionale, 
mure me lagështi, krevate me jastëk dhe batanije të vjetra, pa mbuloje, të 
mbuluar me batanije të vjetra dhe peshqirë personal, të papastërt, me njolla të 
të mëdha të errëta gjaku dhe erë të keqe. 

Higjienën e dhomave spitalore e mirëmbajnë vetë personat e dënuar që janë të 
akomoduar në ato me mjete dhe vegla të dërguara nga personat përgjegjës zyrtarë. Për 
shkak të rrezikut nga keqpërdorimi dhe helmimi eventual, posaçërisht i perso-
nave të dënuar të cilët manifestojnë sjellje suicide ose kanë theksuar pohime 
të tilla, ishte rekomanduar që duhet pasur kujdes të veçant për llojin e mjeteve 
higjienike që u jepen personave të dënuar.

Dhomat ishin të ndriçuara me poqa neoni dhe ngroheshin me nxemje qëndrore me 
avull, ndërsa temperatura në dhoma ishte e mjaftueshme. Në dhoma kishte dritare të 
mëdha dhe depërtonte dritë e mjaftueshme ditore. Të njëjtat në pjesën e poshtme ishin 
të bllokuara, ndërsa kishte të vendosur edhe grila nga pjesa e jashtme.

Në hapësira nuk ka sistem të posaçëm për thirrje ose sinjalizim në raste 
urgjente, as që ka të instaluar ndonjë lloj video mbikqyrje, për çka personat e 
dënuar që janë të akomoduar në dhomat spitalore janë të detyruar të bërtasin 
dhe trokasin nëpër dyer që të realizojnë kontakt me person zyrtar. 

Dhomat spitalore nuk janë të paisura me radio, televizion, lojëra shoqëruese, gazeta 
të rregullta, libra etj., ndërsa personat e dënuar nuk kanë mundësi të lëvizin jasht dhomës 
spitalore, respektivisht jasht ndërtesës së seksionit. 

Në objekt nuk ka hapësira të posaçme për vizitë nga avokati, familja etj., 
ndërsa kur ka vizita nga ana e familjes ajo realizohet në prezencë të personit 
zyrtarë nga policia e burgut.

3.4.3. Mbrojtja shëndetësore 
Gjatë vizitës, ekipi i MPN konstatoi se kujdesi shëndetësor për personat e dënuar 

realizohet në disa mënyra edhe ate:
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• Kontrollime ambulantore dhe intervenime ambulantore (të para dhe kontrol-
luese), kur personi i dënuar bartet dhe kthehet në INK Idrizovë, me veturë zyr-
tare dhe me përcjellje zyrtare nga Institucioni ku është udhëzuar.

• Mjekim spitalor dhe qëndrim të përhershëm në institucionet shëndetësore të 
Qendrës klinike ku siguria realizohet nga personat zyrtarë të Policisë së burgut;

• Vazhdim i mjekimit duke i vendosur në Seksionin e të arrestuarve. Kujdesi shën-
detësor për këto persona vazhdohet nga personeli mjekësor i Qendrës klinike të 
cilët ofrojnë shërbim shëndetësor sipas nevojës, me thirrje gjatë 24 orëve. Në 
këto raste siguria organizohet nga personat zyrtar të Policisë së burgut pranë 
Seksionit të të arrestuarve.

Vendimi për udhëzim të personit të dënuar për kontrollim mjekësor, lloji i interven-
imit mjekësor, terapia dhe lloji i mjekimit tërësisht është në kompetencë të personave 
mjekësor përgjegjës në Institucion nga ku dërgohet personi i dënuar. Prandaj, personi 
mjekësor, mjek nga INK Idrizovë i udhëzon personat e dënuar me udhëzim tek specialistët 
e Qendrës klinike, duke e menaxhuar paraprakisht kontrollimin, ndërsa rrjedha e mëte-
jme e mjekimit tërësisht është në kompetencë të mjekëve specialist, duke përfshirë edhe 
nevojën e akomodimit në Seksionin e të arrestuarve.

Meqenëse në Seksionin e të arrestuarve, nuk ka kushte për realizimin e intervenimeve 
mjekësore, as për dhënien e terapisë ampulare të njejtat realizohen në Klinikat e veçanta.

Gjatë vizitës është konstatuar se, është bërë praktikë që gjatë kontrol-
limeve në hapësira të jenë prezent edhe persona zyrtarë të policisë së burgut. 
Në këtë kuptim ishte rekomanduar që policët e burgut të jenë prezent gjatë 
kontrollimeve mjekësore vetëm kur mjeku qartazi e kërkon ate dhe vetëm në 
bazë të vlerësimeve paraprakisht të bëra individuale për nevojë të tillë, respek-
tivisht në raste të rrezikut të lartë të sigurisë.

Evidenca e shërbimeve shëndetësore për çdo person të dënuar, përveçse në kartonin 
shëndetësor për çdo person të dënuar, udhëhiqet edhe në Regjistrin e raporteve për per-
sonat zyrtar. Në të njejtin regjistër shënohen edhe të gjitha ndryshimet tjera të personave 
të dënuar, si dhe të dhëna tjera të rëndësishme.

Në lidhje me terapinë me tableta, ekipi i MPN konstatoi se e njejta ruhet në një dollap 
të thjeshtë i cili gjindet në hapësirën e kujdestarisë në pjesën administrative të Seksionit 
për të arrestuar, ndërsa e njejta shpërndahet nga personi i dënuar me trajtim të hapur 
i cili është i angazhuar në Seksion, në prezencë të personit zyrtarë nga policia e burgut.

Në hapësirën zyrtare kryesore, në sirtar pa çelës, ruhet edhe medikamenti 
“Metadon”/”Heptanon” në gjendje të lëngshme, që shfrytëzohet për trajtimin 
e personave të varur nga drogat dehëse. 

Sipas informacioneve nga personat zyrtar, transportimi, pranim – dorëzimi dhe dis-
tribuimi i “Metadon” deri tek shfrytëzuesit përfundimtarë realizohet në këtë mënyrë:

• Dozat ditore “Metadon” përgaditen në ambulancën e INK Idrizovë, për disa ditë 
(më shpeshë për 3-4 ditë), ndërsa sipas dozave ditore individuale për çdo person 
të dënuar të shëruar;

• Dozat e përgaditura ditore “Metadon” në ambulancën e INK Idrizovë i jepen per-
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sonit zyrtarë jomjekësor dhe nuk dihet se vallë ai person zyrtarë nënshkruhet në 
listën e terapisë me Metadon;

• Terapinë me metadon e bartë personi zyrtarë deri te Seksioni për të arrestuar me 
veturë zyrtare, në qese plastike;

• Personi zyrtarë i’a dorëzon terapinë e përgaditur me metadon personit tjetër 
zyrtarë në seksionin e të arrestuarve dhe e njejta lihet në sirtar të thjeshtë pa 
çelës. Gjatë pranim-dorëzimit nuk përpilohet procesverbal as ndonjë dokument 
tjetër i nëshkruar;

• Nëse personi i dënuar mjekohet në spital dhe është akomoduar në ndonjë prej 
klinikave, persona zyrtarë janë të organizuar që t’a ruajnë dhe në raste të tilla 
terapia me metadon ju dorëzohet këtyre personave zyrtarë dhe pritet që ata t’i 
ja japin terapinë me metadon personit të dënuar që mjekohet.

• Gjatë pranimit të terapisë me metadon personi i dënuar që mjekohet nuk nën-
shkruhet se të njejtën e ka pranuar.

Në bazë të gjendjes së këtillë të konstatuar, ekipi i MPN rekomandoi që 
tërësisht të respektohen rregullat në lidhje me shpërndarjen e “Metadon”, të 
cilat mes tjerave parashohin: 

• Transporti i terapisë së metadonit nga INK Idrizovë deri tek Seksioni i të arrestu-
arve të organizohet me sef të sigurt mobil të mbyllur.

• Konform dispozitave ligjore të vetmit që janë të autorizuar për të menaxhuar 
me terapinë e metadonit (përgaditjen, ruajtjen dhe distribuimin) janë personat 
mjekësor.

• Të sigurohet dokumentacion për pranim-dorëzimin e terapisë me metadon.
• Të sigurohet ruajtje e terapisë me metadon në Seksionin e të arrestuarve kon-

form dispozitave ligjore (sef të mbyllur) ose të sigurohet ruajtje e sigurt e tera-
pisë me metadon në hapësira shëndetësore në ndonjë prej klinikave, sipas mar-
rëveshjes paraprake.

• Të sigurohet dorëzimi i terapisë me metadon deri te personi i dënuar që trajtohet 
nga ana e personit mjekësor dhe të nënshkruhet në dokumentacionin adekuat 
mjekësor.

3.4.4. Transporti i personave të dënuar të 
sëmurë dhe shfrytëzimi i mjeteve për de-
tyrim

Gjatë vizitës janë inspektuar edhe veturat transportuese të INK Idrizovë me të cilat 
personat e dënuar shoqërohen deri te Seksioni i të arrestuarve. 

Në këtë kuptim, ekipi i MPN konstatoi gjendje katastrofale të veturave me 
të cilat barten personat e dënuar të sëmurë, me çka mund të vehet në pyetje 
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3.4.5. Pasqyra e rekomandimeve të dërguara

Deri në përgaditjen e këtij Raporti vjetor nuk janë pranuar përgjigje nga INK Idr-
izovë dhe Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve, për çka edhe në vazhdim është dhënë 
pasqyrë e rekomandimeve të dërguara:

shëndeti dhe jeta e personave të dënuar dhe të njejtit nuk i përgjigjen qëllimit 
për të cilin shfrytëzohen, respektivisht bartje të personave të sëmurë. Përkatë-
sisht, veturat janë të vjetra dhe gati se të ndryshkura, nuk kanë të instaluar 
ventilim, ngrohje, si dhe masa të tjera mbrojtëse – siguruese për transportin 
e personave të dënuar të cilët kanë nevojë për kujdes jasht institucionit të 
burgut. Në njërën prej veturave, në pjesën ku barten personat e sëmurë, e cila 
ishte në gjendje materiale katastrofale, janë gjetur edhe pambuk me gjak.

Në lidhje me shfrytëzimin e mjeteve për detyrim gjatë bartjes së personave të dënuar 
të sëmurë, Mekanizmi parandalues nacional rekomandoi se pa marrë parasyshë dënimin 
dhe trajtimin që e kanë personat e dënuar në Instritucion, çdo herë të kryhet vlerësim 
individual për nevojën e shfrytëzimit të mjeteve për lidhje. Kjo vlenë edhe në rastet kur 
personat e dënuar shoqërohen nga Seksioni i të arrestuarve deri te ndonjë prej klinikave 
në rrethin e Qendrës klinike, meqenëse shoqërimi i personave të dënuar të sëmurë me 
pranga në duar, në varshmëri prej situatës, mund të konsiderohet veprim nënçmues dhe 
degradues.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Seksioni i të arrestuarve – INK Idrizovë

Paisje adekuate dhe mirëmbajtje e rregullt e dhomave me qëllim të ruajtjes së tyre nga 
shkatërrimi dhe dëmtimi, ndërsa me qëllim që të njejtat t’i plotësojnë kushtet e nevo-
jshme për akomodimin e personave të dënuar të sëmurë;
Të kujdeset për llojin e mjeteve higjienike që u jepen personave të dënuar, për shkak të 
rrezikut nga përdorimi dhe helmimi eventual, posaçërisht i personave të dënuar të cilët 
manifestojnë sjellje suicide ose kanë shprehur pohime të tilla;
Në dhomat spitalore të instalohet sistem i posaçëm për thirrje ose sinjalizim në raste 
urgjente;
Policët e burgut të jenë prezent gjatë kontrollimeve mjekësore vetëm në raste kur mjeku 
qartazi do të kërkon diçka të tillë dhe vetëm se në bazë të vlerësimeve individuale të 
bëra paraprakisht për nevojën nga diçka e tillë, përkatësisht në raste të rrezikut të lart të 
sigurisë;
Terapia duhet t’u jepet personave të dënuar vetëm se nga personi mjekësor;

Tabela nr..33
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Tabela nr.34

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve

Të sigurohen resurse për paisje adekuate dhe mirëmbajtje të rregullt të dhomave spitalore 
me qëllim të ruajtjes së tyre nga shkatërrimi dhe dëmtimi;
Të sigurohen vetura adekuate transportuese konform standardeve të nevojshme për bar-
tje të personave të dënuar me probleme shëndetësore;

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Seksioni i të arrestuarve – INK Idrizovë

Të ndërmerren hapa urgjente për zëvendësimin e të burgosurve që realizojnë detyra 
të motrës medicinale me kuadër të kualifikuar për mbrojtje shëndetësore dhe në këtë 
kuptim drejtoria e INK Idrizovë të drejtohet tek autoritetet kompetente që të sigurohet 
kujdes i përhershëm shëndetësor për personat e dënuar gjatë qëndrimit në Seksionin e të 
arrestuarve, duke respektuar principin e konfidencialitetit mjekësor;
Të sigurohen vetura adekuate transportuese konform nevojave standarde për transport të 
personave të dënuar me probleme shëndetësore;
Gjatë transferit, si dhe gjatë pranimit në klinika, personat e dënuar të jenë të lidhur me 
pranga vetëm se në bazë të vlerësimit individual të rrezikut, dhe jo në të gjitha rastet kur 
shoqërohen nga burgu për në spital, si dhe kur shoqërohen gjatë kontrollimeve në Qen-
drën klinike në Shkup.
Të bëhen orvatje për angazhimin e policëve të burgut shtesë në Seksionin e të arrestuarve;
Personave të dënuar që janë në mjekim spitalor të ju mundësohet periudhë adekuate gjatë 
ditës për ta kaluar në ajër të pastërt;
Të adaptohen hapësira të posaçme për bisedë të personave të dënuar me avokat, si dhe 
për realizimin e të drejtës për vizita;
Të respektohen rregullat e parapara në lidhje me dhënien e “Metadonit”.
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Vizita e Burgut Ohër dhe Entit edukues korrektues Tetovë, i cili është i vendosur 
në kuadër të Burgut Ohër është realizuar me datë 15 dhe 16 qershor të vitit 2019, në 
bashkëpunim me bashkëpunëtor të jashtëm edhe ate: psikiatër nga Shoqata e psikiatërve, 
punëtor social nga Shoqata e punëtorëve social të qytetit të Shkupit dhe mjek ligjorë nga 
Instituti i mjekësisë ligjore, kriminalistikë dhe deontologji mjekësore.

3.5 INK BURGU OHËR DHE ENTI EDUKUES 
– KORREKTUES TETOVË

3.5.1. Të dhënat të përgjithshme
Konform akvendimit për shpërndarje të personave të dënuar dhe personave të mi-

tur në institucione ndëshkuese korrektuese dhe edukuese korrektuese dhe personave të 
paraburgosur në seksionet e të paraburgosurve të institucioneve ndëshkuese – korrek-
tuese në Burgun Ohër akomodohen:

• Persona të gjinisë mashkullore - Të rritur të rinjë dhe të mitur të dënuar me ak-
tgjykim të plotëfuqishëm të dënimit me burgim për të mitur; 

• Persona të gjinisë femërore dhe mashkullore - ndaj të cilëve është caktuar 
paraburgim nga rajoni i gjykatave themelore Dibër, Ohër dhe Strugë, përveç 
paraburgimit të caktuar për vepra penale për të cilat është i paraparë dënim me 
burgim prej më së paku 10 vite ose burgim të përjetshëm.
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Enti edukues – përmirësues Tetovë, në të cilin ekzekutohet masa edukative udhëzim 
në entin edukues – përmirësues për personat e gjinisë mashkullore, të moshës prej 14 
deri në 23 vjetë, nga viti 2015, gjithashtu është vendosur në suaza të Burgut Ohër, në 
pjesë të ndarë posaçërisht të improvizuar. Papërshtatshmëria dhe paqëndrueshmëria e 
zgjidhjes së këtillë “të përkohshme” ishte theksuar edhe nga drejtori i Burgut, i cili theksoi 
se për të njëjtën është drejtuar tek Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve, nga ku ka 
marrë njoftim se është duke u ndërtuar objekt i ri i Entit edukues – përmirësues.

Gjatë vizitës në Burg gjithësejtë kishte 10 persona të dënuar me aktgjykim të plotëfu-
qishëm të dënimit burgim për të mitur, si dhe 12 persona në Entin edukues – përmirësues, 
prej të cilëve 2 evidentoheshin se janë në ikje. 

3.5.2. Kushtet materiale  
Burgu Ohër dhe Enti edukues – përmirësues Tetovë janë të vendosur në 

objekt të njejtë në qendër të Ohrit, të rrethuar me objekte banimi të cilët drejt-
përdrejtë “varren” mbi objektin e Burgut, d.m.th. mbi pjesën e tij qëndrore të 
hapur të paraparë për sport, rekreacion dhe aktivitete të lira për fëmijët, për 
çka të njëjtit drejtpërdrejtë janë të ekspozuar ndaj shikimeve, komenteve dhe 
gjuejtjeve nga personat që jetojnë për rreth, duke shkelur anonimitetin dhe 
privatësinë e tyre.  

Fëmijët, respektivisht personat e dënuar me aktgjykim të plotëfuqishëm të dënimit 
burgim për të mitur ishin akomoduar në 3 hapësira, të vendosur nga tre në dy hapësira 
dhe katër në një hapësirë.

Pjesa në të cilën janë akomoduar persona që vuajnë masën e burgimit respektivisht 
Enti edukues – korrektues është i ndarë vetëm me një derë nga pjesa e burgut dhe per-
sonat e dënuar me dënim burgim për të mitur.

Në këtë pjesë fëmijët, gjithashtu, janë të akomoduar në 3 hapësira, prej të cilave: 
në një hapësirë me sipërfaqe prej 16 m2 janë të akomoduar 2 fëmijë, në hapësirën tjetër 
me sipërfaqe prej 21 m2 janë akomoduar 5 fëmijë, ndërsa 5 fëmijë janë akomoduar në 
hapësirën e tretë me sipërfaqe prej 33 m2.

Temperatura në hapësira gjatë vizitës ishte 24 shkallë C, por një pjesë e fëmijëve 
theksuan se nuk janë të ngrohur mjaftueshëm gjatë periudhës dimërore kur temperaturat 
e jashtme janë të ulëta. Niveli i lagështisë ishte në korniza të kufijve të pranueshëm, res-
pektivisht 50 – 54 % R.H.

Për higjienën e hapësirave kujdesen vetë personat, respekivisht fëmijët, ndërsa gjatë 
vizitës hapësirat në përgjithësi ishin të pastërta.

Hapësirat ishin të paisura me krevate, dollapë për ruajtjen e gjësendeve personale, 
televizorë dhe dritare të mëdha përmes të cilave depërtonte dritë e mjaftueshme ditore. 
Krevatet ishin me mbulesa të rregulluara dhe të pastërta.

Në secilën pjesë kishte nga dy tualete, ndërsa në të gjitha tualetet një 
pjesë e sanitarive ishte jofunksionale.

Shetitorja e këtyre dy pjesëve është në realitet oborr i përbashkët, i ndarë 
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me gardh prej llamarine, ndërsa shfrytëzohet për aktivitete sportive dhe lëvizje 
në ajër të pastërt, por vetëm gjatë kushteve të volitshme kohore, meqenëse 
është e hapur dhe nuk ka pjesë të mbyllur.  

Seksioni i të paraburgosurve në Burgun Ohër përbëhet nga 6 hapësira me nga dy kre-
vatë të cilët njëkohësisht shfrytëzohen edhe si qeli izolimi për personat e dënuar me dënim 
burgim për personat e mitur. Përveç këtyre ka edhe 6 hapësira për qëndrim individual për 
të cilat personat zyrtar theksuan se tanimë nuk shfrytëzohen meqenëse janë në gjendje 
të keqe. Hapësirat e të paraburgosurve janë me sipërfaqe prej 10m².

Gjatë vizitës në hapësira është matur nivel i lartë i lagështisë prej 63-66%R.H., ndër-
sa temeperaura arrinte 20-21oC. Krevatet ishin të paisur me dyshekë, jastëk, batanije dhe 
mbuloje të pastërt, ndërsa për higjienën kujdesen vetë personat e paraburgosur dhe e 
njejta në përgjithësi ishte e kënaqshme. 

Drita që depërton gjatë ditës përmes dritareve që janë mbi dhomat e të paraburgo-
surve është e pamjaftueshme, ndërsa ka ndriçim artificial i cili mund të aktivizohet vetëm 
se nga ana e jashtme. Në hapësira ka sistem të posaçëm të ventilimit, ndërsa në ditën e 
vizitës të njejtat ishin ajrosur.

Në secilën prej hapësirave në pjesën e të paraburgosurve ka edhe sistem për sinjali-
zim, përkatësisht për thirrjen e personave zyrtarë.

Në seksionin e të paraburgosurve ka dy tualete, prej të cilëve njëri gjendet në fun-
din e koridorit ku janë hapësirat, ndërsa tjetri gjendet jashtë, tek shetitorja. Tualetet në 
përgjithësi ishin të pastërta, ndërsa para hapësirës së policisë së burgut ka edhe banjo 
me dush për nevojat e personave të paraburgosur, përkatësisht personave / fëmijëve të 
dënuar të cilët vuajnë masën disiplinore – izolim në qeli.

Menjëher afër pjesës ku gjenden hapësirat për paraburgim, gjendet edhe shetitorja 
që është e dedikuar për personat e vendosur në këto hapësira. Shetitorja nuk është 
e paisur me mjete plotësuese për pushim, siç janë karrige dhe ulëse as që ka 
pjesë të mbuluar që do të shfrytëzohej në rast të kushteve të këqija kohore, me 
ç’rast personave praktikisht ju është pamundësuar që në mënyrë adekuate të e 
shfrytëzojnë të drejtën për shetitje në ambient të hapur.

Ambulanca e Burgut përbëhet nga një hapësirë, e cila njëkohësisht shërben për 
nevojat mjekësore e të dy institucioneve (Entit edukues – korrektues dhe Burgut Ohër). 
Në ambulancë realizohen kontrollime të fëmijëve dhe ruhen barërat të cilat rregullisht 
administrohen, por e njejta nuk disponon aparate themelore mjekësore. Përkatësisht, 
ambulanca ka vetëm stetoskop, ndërsa aparatet e tjera të patjetërsueshme 
për një ambulancë të mjekësisë së përgjithshme mungojnë (p.sh. aparat për 
matjen e shtypjes së gjakut, pasqyrë laringeale, spatula, hink e veshëve, oftal-
moskop për kontrollimin e syve etj.). Në njërin prej dollapëve mjekësor në am-
bulancë është gjetur EKG aparat dhe nga gjendja e tij momentale ishte e qart 
se nuk është shfrytëzuar me vite. 

Hapësira e ambulancës është e ndriçuar me dritë artificiale, nuk ka dritare, as dritë 
ditore, higjiena në ambulancë është në nivel të kënaqshëm, por e njejta është e paisur 
minimalisht, me paisje të patjetërsueshme (byro për mjekun, krevat mjekësor për kontrol-
lim dhe dy dollapë mjekësor).
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Barërat ruhen në sirtar medicinal të mbyllur tek i cili qasje ka personi i punësuar nga 
Sektori i sigurimit, që është përgjegjës për shpërndarjen e terapisë. Furnizimi me barërat 
e patjetërsueshme është i mirë, ndërsa numri më i madhë i barerave janë për sëmundje 
psiqike (antidepresivë, antipsikotikë, anksiolitikë etj.), barëra kundër sëmundjeve neu-
rologjike (antiepileptikë), barëra për dhimbje, barëra për probleme të barkut, dezificiens 
për plagë etj. Kartonat shëndetësor ruhen në vende të posaçme në ambulancë dhe të 
njejtit plotësohen rregullisht. Nga dokumentacioni i mbetur mjekësor rregullisht adminis-
trohet edhe ditar ambulantor për kontrollime të realizuara nga ana e mjekut, si dhe ditar 
për terapi të dhënë, në të cilin çdo ditë shënohet kujt dhe në sa ora i jepet terapia. 

3.5.3. Mbrojtja shëndetësore 
Mbrojtja shëndetësore në Burgun Ohër, njëkohësisht edhe për Entin edukues – kor-

rektues, sigurohet përmes Shtëpisë shëndetësore Ohër, prej ku njëher në javë vjen mjek 
i cili kryen kontrollimim e personave që kanë nevojë për kontrollë shëndetësore, ndërsa 
sipas nevojës ose me thirrje vjen në mënyrë plotësuese. Zëvendës drejtori i Institucionit 
theksoi se harxhimet për shërbimet shëndetësore, respektivisht mbrojtjen shëndetësore 
janë në llogari të Institucionit.

Çdo person ka karton shëndetësor në të cilin evidentohet historia e shkurt mjekësore, 
anamneza individuale dhe familjare, si dhe statusi shëndetësor (para së gjithash statusi 
somatik, pa ndonjë shqyrtim të posaçëm të statusit mendor), e marrë gjatë pranimit në 
Institucion dhe ndryshimet që ndodhin me ndryshimin e gjendjes shëndetësore. 

Nga inspektimi në evidencën dhe dokumentacionin shëndetësor është 
konstatuar se nuk evidentohet rezultati fizikal në lidhje me shenjat trupore 
për lëndime të shkaktuara nën ndikimin e forcës së jashtme (të dhunshme 
ose aksidentale). Përkatësisht, në dokumentacionin mjekësor nuk ekzistojnë 
formularë në të cilët do të mund të evidentoheshin lëndimet e këtilla (lëndime 
trupore me mundësi për regjistrim të vendit të lëndimit dhe natyrës së lëndim-
it). 

Gjatë vizitës gjithashtu është vërejtur se fëmijët me probleme më serioze 
shëndetësore nuk udhëzohen në kontrollime ose intervenime specialistike të 
rregullta dhe me kohë. Përkatësisht, për dy fëmijë të cilët vuajnë nga epilepsia, 
është konstatuar se ka qenë e thirrur ekipa e ndihmës së shpejtë, por të njejtit 
nuk janë dërguar në kontrollime tek specialistët e neurologjisë për verifikimin 
e gjendjes mjekësore dhe dozimin e antiepileptikëve edhe përveç asaj që kanë 
pësuar disa sulme gjatë vuajtjes së dënimit. 

Në Institucion nuk ka stomatolog, për çka fëmijët më së shpeshti në grup prej dy deri 
në tre fëmijë, dërgohen për kontrollime dhe intervenime stomatologjike tek stomatologu 
i Shtëpisë shëndetësore. Fëmijët gjithashtu udhëzohen edhe në kontrollime psikiatrike, 
ndërsa në këtë kuptim është konstatuar se: 1) gjatë pranimit në Institucion, disa fëmijëve 
tanimë ju është caktuar terapi psikiatrike, për shkak të sjelljes së tyre të çrregulluar dhe 
ata tanimë që nga arritja vazhdojnë të pranojnë barëra psikotrope (sedativë, antipsikotikë 
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dhe hipnotikë) për shkak të “kontrollimit më të mirë të sjelljes”, 2) një numër i madhë 
i fëmijëve në Institucion janë shfrytëzues i substancave psikoaktive, të cilët në mënyrë 
plotësuese ndikojnë në statusin psiqik dhe statusin e përgjitshëm shëndetësorë të fëmijës, 
prandaj ju nevojitet kontrollë i gjendjes ose vazhdimi i terapisë së filluar paraprakisht; 3) 
shumica e fëmijëve kanë histori të përvojave negative jetësore dhe ngjarje traumatike 
herët në jetë dhe si rezultat i asaj gjatë kohë kanë pasoja psikologjike të cilët para së 
gjithash pasqyrohen në sjelljen dhe përjetimin e fëmijës, ndërsa për gjendjet e këtilla pu-
nëtorët shëndetësor (mjek, psikolog, punëtorë social) të obliguar për trajtim nuk janë të 
trajnuar, as nuk janë në numër adekuat; 4) për shkak të sjelljes agresive dhe antisociale 
ndërsa në mungesë të trajtimit psikosocial dhe rehabilitimit nga ana e personave profe-
sionistë në Entin edukues – korrektues, fëmijët më shpesh udhëzohen tek psikiatri.

Ekipi i MPN, gjithashtu konstatoi se kontrollimi psikiatrik më së shpeshti 
nuk zhvillohet në atmosferë konfidenciale, vetëm me psikiatrin. Përkatësisht, 
gjatë kontrollimeve prezent është edhe ndonjë person nga Sektori i sigurimit 
që e shoqëron fëmijën, i cili faktikisht më së shpeshti i jep informacione psikia-
trit se çfar ndodh me fëmijën dhe si është sjellja e tij. Shumë rrallë fëmija ka 
rast vet t’i shprehë përjetimet dhe ndjenjat e tij në lidhje me gjendjen e vetë. 
Kështu doza e barërave të caktuara dhe rregullimi i terapisë në shumicën e rasteve varet 
nga informacionet që i ka marrë psikiatri nga shoqëruesi i fëmijës. Ai vet nuk ka mundësi 
të pajtohet ose jo në lidhje me terapinë e caktuar, ndërsa nuk ekziston asnjë aktivitet 
psikologjiko – këshillues ku fëmija mund të trejtohet në mënyrë plotësuese. 

Fëmijët të cilët janë shfrytëzues ose të varur nga substancat psikoaktive, d.m.th. 
opiateve janë vendosur në terapi zëvendësuese me “Metadon”, e cila mbikqyret rregullisht 
nga punëtorët shëndetësorë të Qendrës për varshmëri në Ohër.

Terapitë më të ordinuara zakonisht janë anksiolitikët – “Diazepam” dhe ”Demetrin”, 
nga hipnotikët (barëra gjumi) – “Sanval” të cilat mund t’i ordinojë mjeku ordinues dhe nga 
antipsikotikët – “Prazine”, të cilin e ordinon psikiatri. Nga biseda me mjekun, ekipi i MPN 
kuptoi se numri më i madhë i fëmijëve tanimë vijnë në institucion me terapi të caktuar nga 
psikiatri. Fëmijët nuk kanë qasje tek analgetikët opioidë (të cilët shpesh i keqëpërdorin) 
sepse barëra të tillë nuk ka në ambulancë.

Nga inspektimi i realizuar në dosiet individuale është arritur në përfundim se shumica 
e fëmijëve që janë akomoduar në Institucion, sipas evidencës së Institucionit, janë fëmijë 
me “çrregullime në sjellje, sjellje antisociale, çrregullime në personalitet, me prag të ulët 
të tolerancës të frustracioneve, impulsiv dhe veprime agresive, të shoqëruara me sjellje 
devijante si dhe status të ulët social dhe edukativ”. Çrregullimet e këtilla shpesh herë janë 
rezultat i pakujdesisë disavjeçare, abuzimit emocional dhe fizik në familjet e tyre parësore, 
por edhe në institucionet në të cilat kanë qenë të vendosur paraprakisht.

Në këtë drejtim, u konstatua se mjeku në Institucion vepron kryesisht në 
drejtim të kujdesit shëndetësor për shëndetin somatik, pa trajnime të posaçme 
për t’iu qasur përvojave të stresit dhe traumave nga fëmijëria dhe adolesh-
enca, që këto fëmijë më së shpeshti i kanë përjetuar. Mandej mjeku nuk është 
pjesë e ekipit multidisciplinar mjekësor-psiko-social dhe programit për kujdes 
dhe mbrojtje.
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3.5.4. Shfrytëzimi i forcës/mjeteve për detyrim 
nga ana e personave zyrtarë

Nga bisedat e realizuara me personat të cilët vuajnë dënimin burgim për 
të mitur janë fituar informacione se ndaj tyre shpesh përdoret dhunë nga ana 
e pjesëtarëve të policisë së burgut. Përkatësisht, ata theksuan se janë goditur 
me shuplakë dhe shkopinjë gome (“bullgarë”), ndërsa një fëmijë theksoi se ka 
qenë i lidhur me pranga. Ata theksuan se personat zyrtarë më shpesh përdorin 
forcë në vende të cilat janë të pakapshëm për video kamerat e instaluara në 
institucion, ndërsa si vend ku i kanë “rrahur” e theksuan dhomën e ngrënies.

Gjatë bisedës me një prej fëmijëve i cili vuan dënim burgim për të mitur, 
janë marrë informacione se ka qenë i goditur me shkop gome. Gjatë ekzamin-
imit në trup është konstatuar edhe lëndim i dukshëm për të cilin bashkëpunë-
tori i jashtëm – specialisti mjeko ligjor vlerësoi se lëndimi me të vërtetë është 
nga goditja me shkop gome – pendrek. Gjegjësisht, nga ekzaminimi i kryer është 
vërejtur se në anën e majtë të shpinës ka pigmentim të lëkurës e cila ka një formë ovale 
të zgjatur, e vendosur në mënyrë të tërthortë me dimensione 8x1.5 cm. Specialisti mjeko 
ligjor konstatoi se ky pigmentim sipas pamjes dhe ngjyrës nuk është nga lindja, por e 
fituar nga goditja me pendrek. Sipas pamjes dhe ngjyrës së lëkurës, pigmentimi në lëkurë 
ka ndodhur një muaj para ditës së ekzaminimit të kryer nga ana e ekspertit, përndryeshe 
pjesë e ekipit të MPN gjatë vizitës.

Për rastin e konstatuar, në korniza të institucionit, ishte njoftuar edhe Mekanizmi 
për kontrollë qytetare, i cili konform Ligjit mbi Avokatin e Popullit është i autorizuar që t’i 
verifikojë gjendjet në lidhje me veprimet e realizuara nga ana e personave me autorizime 
policore dhe pjesëtarëve të policisë së burgut.

Nga bisedat e realizuara me mjekun, ekipi i MPN është informuar se shpesh 
herë lëndimet nuk shfaqen, posaçërisht lëndimet e shkaktuara gjatë rrahjeve 
mes veti ose sjelljes së keqe ndaj fëmijëve nga ana e personave zyrtarë, ndërsa 
nëse rastësisht “zbulohen” arsyetohen si goditje ose rënie e ratësishme. Më-
tutje edhe lëndimet e marra gjatë goditjes ose rënies së rastësishme nuk evi-
dentohen askund (kjo ka të bëjë për lëndimet siç janë mavitosjet, ndrydhjet të 
cilat nuk kërkojnë intervenim urgjent siç janë p.sh. thyerjet), as që regjistrohet 
deklarata e fëmijës në lidhje me mënyrën e lëndimit, që është me rëndësi nga 
aspekti i parandalimit të represionit dhe abuzimit fizik. 

Në këtë kuptim është konstatuar se Institucioni nuk ka kushte për mbrojtje 
efikase të personave të cilat janë të ekspozuar ndaj çfarëdo forme të shtypjes 
nga ana e fëmijëve ose nga ana e stafit, meqenëse nuk ka mundësi për trans-
ferim të tij, akomodim alternativ ose shmangie nga kontaktet e përditshme.
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3.5.5. Sistemi i ankesave

Nga bisedat e realizuara me personat zyrtarë janë marrë informacione se në institu-
cion ka regjistër të posaçëm për regjistrimin e ankesave, por deri më tani nuk ka asnjë 
rast për të cilin është udhëhequr procedurë formale për shqyrtim të pohimeve për shkelje 
eventuale të të drejtave ose në lidhje me ankesat për sjellje të personave zyrtar. Personat 
zyrtarë nga Sektori për risocializim njoftuan se problemet më së shpeshti zgjidhen përmes 
ndërmjetësimit dhe pajtimit. Personat, d.m.th. fëmijët theksuan se për disa prob-
leme me të vërtetë drejtohen drejtëpërdrejtë tek edukatorët, por që më së 
shpeshti problemet e vërteta (që siç theksuan ata vetë që lidhen me veprimin 
joadekuat të personave zyrtarë ndaj tyre) nuk i paraqesin, sepse nuk kanë be-
sim se ndaj pohimeve të tilla do të veprohet në mënyrë të pavarur dhe se rastet 
e tilla do të hetohen në mënyrë të paanshme.  

Në këtë kuptim është konstatuar se fëmijët nuk janë të njoftuar 
mjaftueshëm dhe plotësisht me mekanizmat për mbrojtje të drejtave të tyre 
dhe me mundësinë se si dhe ku mund të i adresojnë ankesat në lidhje me tra-
jtimin e tyre dhe shkeljet eventuale të të drejtave të tyre, për çka edhe është 
rekomanduar  që autoritetet e burgut menjëherë të ndërmarrin aktivitete me 
të cilat personat do të njoftohen dhe informohen në mënyrë adekuate për 
moshën e tyre për mundësinë se si dhe ku të i adresojnë ankesat dhe par-
ashtresat e tyre në raste kur konsiderojnë se u janë shkelur të drejtat e tyre. 
Gjithashtu, është theksuar edhe nevoja për zhvillimin e këshillimit tematik me fëmijët, si 
dhe t’u jepen broshura informative në formë të listës me informacione për sistemet e an-
kesave që i kanë në disponim, si të brendshëm – deri tek autoritetet e burgut, ashtu edhe 
të jashtëm – parashtresë deri te Avokati i Popullit dhe deri tek organizatat ndërkombëtare. 
Ekipi i MPN posaçërisht e theksoi edhe ndalesën për çfardo lloj hakmarrjeje, përkatësisht 
pasoja negative ndaj fëmijëve për shkak të pretendimeve, pa dallim se vallë të njejtat 
kanë bazë ose jo. 

3.5.6. Procedura për verifikimin e përgjegjësisë 
disiplinore dhe shqiptimin e dënimit disi-
plinor  

Procedura për verifikimin e përgjegjësisë disiplinore udhëheqet konform rregullave 
të caktuara në Rendin shtëpiak për persona të dënuar të cilët vuajnë dënim me burgim si 
dhe konform Rendit shtëpiak për të burgosurit të cilët vuajn masë edukative – udhëzim 
në ent edukues – korrektues. 

Komisioni i cili e realizon procedurën për përgjegjësi disiplinore është i përbërë prej 3 
anëtarëve, përkatësisht 1 psikolog – edukator, 1 psikolog – punëtor social dhe komandant 
i policisë së burgut. Në raste kur bëhet fjalë për verifikimin e përgjegjësisë disiplinore 
për personat të cilët vuajnë dënim burgim për të mitur, procedura fillohet me propozim 
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raport nga ana e personit zyrtarë i cili e ka konstatuar shkeljen e Rendit shtëpiak, pastaj 
merret deklaratë edhe nga personi për të cilin është raporti, merren deklarata edhe nga 
persona tjerë të cilët kanë informacione për ngjarjen që është lëndë e procedurës, ndërsa 
gjithashtu merren në pyetje edhe persona tjerë, për çka në mënyrë adekuate përpilohet 
procesverbal, i cili në varësi nga rezultati, përmbanë edhe mendime, përkatësisht propo-
zime nga edukatori, psikologu, anëtari i policisë së burgut (si dhe nga mjeku në raste kur 
propozohet dënim disiplinorë – izolim në qeli) deri te drejtori, në lidhje me nevojat dhe 
llojin e dënimit disiplinorë që duhet të shqiptohet. 

Personave të cilat vuajnë dënimin burgim për të mitur, si dhe atyre të cilat janë të 
udhëzuar për vuajtjen e masës edukative – udhëzim për ent edukues – korrektues, ju 
dorëzohet kopje e aktvendimit për masën e shqiptuar disiplinore. Edhe pse aktvendimet 
përmbajnë edhe këshillë për mundësinë e parashtrimit të mjetit juridik ndaj aktvendimit 
të tillë, deri më tani nuk ka pasur rast që ndokush e ka bërë atë. Nga biseda me fëmijët 
të cilëve ju janë shqiptuar dënime disiplinore, është konstatuar se asnjë nga ata nuk ka 
për qëllim të ankimojë vendimin për dënimin e shqiptuar disiplinorë deri te Drejtoria për 
ekzekutimin e sanksioneve, para së gjithash, për shkak të mospasjes së besimit se ajo do 
të mund të e ndryshojë tanimë dënimin e verifikuar disiplinorë.    

Nga inspektimi i realizuar në evidencën e dënimeve të shqiptuara, është konstatuar 
se në vitin 2019 gjithësejt ishin shqiptuar 8 dënime disiplinore, prej të cilave: 5 dënime 
disiplinore – izolim në qeli në kohëzgjatje prej 10 ditëve, 2 dënime disiplinore – izolim në 
qeli në kohëzgjatje prej 5 ditëve dhe një shtyrje me kusht e dënimit disiplinorë izolim në 
qeli prej 5 ditëve. Nga Regjistri i dënimeve të shqiptuara disiplinore mund të konstatohet 
se fëmijët të cilët kanë qenë të udhëzuar për vuajtje të dënimit disiplinorë – izolim në qeli 
paraprakisht kanë qenë disa herë të dënuar për disiplinë. 

Nëse merren parasyshë standardet e Komitetit Europian për parandalimin e torturës 
(SRT) të cilët parashohin se izolimi në qeli si masë disiplinore duhet të shqiptohet vetëm 
në kohëzgjatje të shkurt dhe në asnjë rrethanë jo më gjatë se 3 ditë, padyshim rezulton 
se shqiptimi dhe ekzekutimi i masave disiplinore izolime në qeli në kohëzgjatje 
prej 5 dhe 10 ditëve ndaj fëmijëve të cilët vuajnë dënim burgim për të mitur 
është në kundërshtim me standardet e parapara.

Në këtë kuptim edhe MPN rekomandoi që gjatë udhëheqjes së procedurave disi-
plinore dhe shqiptimit të dënimeve disiplinore, të kujdeset posaçërisht për dispozitat e 
Ligjit mbi ekzekutimin e sanksioneve të cilat parashohin se “Ndaj fëmijëve nuk është e 
lejuar zbatimi i masës së posaçme - izolim për mbajtje të rendit dhe disiplinës”. Në këtë 
drejtim është theksuar edhe Deklarata e Stambollit në të cilën rekomandohet për shfrytë-
zimin dhe efektet e dërgimit në qeli të izolimit, me ç’rast parashihet që dërgimi në qeli 
izolimi duhet të jetë apsolutisht i ndaluar në raste kur bëhet fjalë për fëmijë nën 18 vjet.

Gjatë inspektimit në regjistrin e dënimeve disiplinore bënte përshtypje fakti se në vi-
tin 2019 një fëmijë i njejtë madje 3-4 herë ishte dërguar për vuajtjen e dënimit 
disiplinorë izolim në qeli edhe ate në intervale kohore shumë të shkurtëra. Për-
katësisht, për shkaktimin e “rrezikut të përgjithshëm dhe dëmtimin e inventarit me qëllim” 
fëmija së pari është dërguar për vuajtje të dënimit disiplinorë izolim në qeli në kohëzgjatje 
prej 10 ditëve në periudhë prej datës 14 deri me datë 24.03.2019. Pastaj vetëm pas 4 
ditëve fëmija përsëri është dërguar për vuajtje të dënimit disiplinorë izolim në qeli në 
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kohëzgjatje prej 10 ditëve në periudhë prej datës 28.02.2019 deri me datë 08.03.2019, 
ndërsa për tentim ikje i njejti është dërguar në izolim në qeli edhe 10 ditë edhe ate në 
periudhë prej datës 23.03.2019 deri me datë 02.04.2019. Për shkak të vetëlëndimit, për 
çka në Rendin shtëpiak nuk është paraparë si lëndim disiplinorë, ky fëmijë përsëri është 
dërguar në izolim në qeli në periudhë prej datës 14 deri me datë 19.05.2019. 

Dërgimi i fëmijës në izolim në qeli më shumë se 30 ditë në një interval 
të shkurt kohor në asnjë rast nuk mund të jetë i arsyeshëm. Veprimi i këtillë 
i autoriteteve të burgut është i palejueshëm dhe në kundërshtim me të gji-
tha standardet që janë pjesë e dokumenteve ndërkombëtare për të drejtat e 
fëmijëve dhe rekomandimet e organeve ndërkombëtare të cilët parashohin 
ndalesë absolute për shqiptimin e izolimit në qeli si masë ndaj fëmijëve, para 
së gjithash për shkak të efekteve të dëshmuara negative që i shkakton kjo 
masë ndaj shëndetit fizik dhe mental, ndërsa janë më mirë të analizuara në 
kuptimin profesional dhe shkencor.

Ekipi i MPN veçanërishtë shprehë brengosje edhe për shkak të faktit që fëmijët nga 
burgu i të miturve dënimin disiplinorë – izolim në qeli dërgohen të e vuajnë në 
hapësira të cilat gjinden në gjendje materiale shumë të keqe që është nën të 
gjitha minimum standardet e parapara për akomodim të personave.

Përkatësisht, gjatë bisedave fëmijët kanë pohuar se dënimin disiplinorë 
– izolim në qeli dërgohen ta vuajnë në të ashtuquajturat hapësira të vjetra të 
paraburgimit, për të cilat ekipi i MPN u informua nga personat zyrtarë se ato 
hapësira tanimë disa vite nuk shfrytëzohen. Por, pavarësisht informacioneve të 
personave zyrtarë se një pjesë e hapësirave të paraburgimit nuk shfrytëzohen, 
gjatë inspektimit të realizuar në të njejtat, ekipi i MPN konstatoi se një pjesë 
e fëmijëve me të vërtetë dënimin disiplinorë – izolim në qeli kanë qenë të dër-
guar ta vuajnë në ato hapësira. 

Në këtë kuptim, ekipi i MPN konstatoi se njëri prej fëmijëve është nën-
shkruar në pjesën e brendëshme të derës së hapësirës për të cilën personat 
zyrtarë theksuan se nuk shfrytëzohet, ndërsa data nën nëshkrimin e tij për-
puthej me datat e periudhës e cila është regjistruar në evidencën zyrtare se ka 
qenë i dërguar për vuajtjen e dënimit disiplinorë – izolim në qeli. Mandej, në 
mënyrë plotësuese është biseduar me fëmijën, i cili vërtetoi se dënimin disi-
plinorë – izolim në qeli ka qenë i dërguar që ta vuaj në atë hapësirë, duke e 
përshkruar të njëjtën në detaje.

Ekipi i MPN konstaton se vetë dërgimi dhe vendosja e fëmijëve në ato 
hapësira mund të interpretohet si veprim çnjerëzor dhe poshtërues dhe për 
këtë arsye rekomandoi mbyllje urgjente të ashtuquajturave hapësira të vjetra 
të paraburgimit dhe të ndalohet shfrytëzimi i të njejtave.
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3.5.7. Risocializimi

Sektori për risocializim është i përbërë prej dy zyrtarëve të gjinisë femërore, me 
profesion psikolog dhe një punëtor social (i cili punon vetëm punë administrative gjatë 
pranimit ose lëshimit të fëmijës/personit pas përfundimit të masës).

Gjatë aktiviteteve trajtuese personat e dënuar me aktgjykim të plotëfuqishëm të 
dënimit me burgim për të mitur, si dhe personat e dërguar në Ent edukues – korrektues 
janë të ndarë në dy grupe, për të cilët përgjegjës janë të dy personat profesionist – edu-
katore të institucionit. Trajtimi i risocializimit përfshinë: punë individuale dhe grupore me 
fëmijë, terapi punuese dhe organizimi i kohës së lirë. Përkatësisht, në punën individuale 
me fëmijë, punëtori profesional më shpesh e zbaton: metodën e këshillimit, bisedave dhe 
informimit. Puna në grupe me fëmijët realizohet në grupe të vogla dhe më së shpeshti 
realizohen në varshmëri prej nevojave të fëmijëve, me ç’rast organizohen një herë në javë 
ose njëherë në dhjetë ditë gjatë muajit. Periudha kohore e kohëzgjatjes së aktiviteteve 
grupore varet prej: përmbajtjeve tematike të cilat janë përfshirë, kujdesi, nevojat dhe 
interesat e fëmijëve 

Si pengesë më e madhe gjatë realizimit të procesit të risocializimit, është ajo që fëmi-
jët, para ardhjes në institucionin ndëshkues – korrektues nuk kanë të përfituara shprehi 
personale edukative. 

3.5.8. Pasqyra e rekomandimeve të dërguara 
dhe përgjigjeve të marra

Tabela nr.35

Pasqyra
 e rekomandimeve të dhëna deri te Burgu i Ohrit

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Të adaptohet hapësirë tjetër në të cilën do të 
kryhen kontrollime shëndetësore, ndërsa e cila 
do ti plotësojë kushtet elementare njerëzore 
gjatë kontrollimit.

Janë ndërmarë aktivitete për dis-
lokimin, adaptimin dhe përshtatjen e 
hapësirës adekuate për kujdes shënde-
tësor.

Për nevojat e ambulancës në Institucion, të 
sigurohen aparate mjekësore elementare.

Nuk është në kompetencë të Institu-
cionit tonë.

Të respektohet afati i paraparë prej 24 orëve për 
kontollim mjekësor gjatë pranimit në Institu-
cion.

Zbatohet dhe e njejta respektohet. 
Fëmijët kontrollohen në afatin e para-
parë ligjorë prej 24 orëve.
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Pasqyra
 e rekomandimeve të dhëna deri te Burgu i Ohrit

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Rregullisht dhe me kohë të organizohen kon-
trollime tek specialisti për fëmijët të cilët kanë 
probleme shëndetësore më serioze.

Zbatohet dhe rregullisht veprohet sipas 
udhëzimeve për kontrollime specialis-
tike.

Urgjentisht të ndërprehet praktika e bisedës 
së fëmijës me psikiatër në prezencë të pjesë-
tarit të Sektorit për sigurim dhe fëmijëve të ju 
mundësohet kontakt adekuat dhe bisedë me 
psikiatër vetëm, me ç’rast do të kenë mundësi 
vetë t’i shprehin përjetimet dhe ndjenjat e veta 
në lidhje me gjendejn e tyre. 

Veprohet sipas protokoleve për kujdes 
shëndetësor të fëmijëve. Prezenca e 
personave zyrtarë është edhe në bazë të 
kërkesave të punëtorëve shëndetësorë.

Mjeku i Institucionit, obligim i të cilit është 
gjendja e mirë psikofizike e fëmijëve, të trajno-
het në mënyrë adekuate për identifikimin dhe 
përgjigjen në mënyrë adekuate ndaj gjendjeve 
specifike të fëmijëve.

Nuk është në kompetencë të In-
stitucionit tonë.

Masa – Udhëzim i fëmijës në “izolim në qeli” 
menjëherë të ndërprehet, ndërsa në të ardhmen, 
nëse është e patjetërsueshme përdorimi i masës 
disiplinore ndaj fëmijës, të zbatohen dispozitat 
e Ligjit mbi ekzekutimin e sanksioneve të cilat 
kanë të bëjnë me ekzekutimin e dënimit burgim 
për fëmijë. 

Menjëherë është vepruar me hyrjen në 
fuqi të Ligjit të ri mbi ekzekutimin e 
sanksioneve (Gazeta zyrtare nr.99/19 
të datës 21.05.2019) dhe dispozitave të 
posaçme për ekzekutimin e dënimit 
burgim për fëmijë. 

Urgjentisht të mbyllen të ashtuquajturat hapë-
sira të vjetra të paraburgimit dhe të ndalohet 
shfrytëzimi i të njejtave.

Është vepruar – qelitë e vjetra të 
izolimit janë mbyllur, kjo është regjis-
truar edhe nga ekipi i MPN.

Ekipi i MPN rreptësisht e dënon shfrytëzimin 
e dhunës fizike ndaj fëmijëve dhe apelon për 
ndërmarjen e masave urgjente për detektimin 
e shfrytëzimit të dhunës fizike në Institucion, si 
dhe hapjen e procedurave adekuate ndaj perso-
nave përgjegjës për shfrytëzimin e dhunës fizike 
ndaj fëmijëve.

Është i ndaluar çfarëdo lloj disponimi, 
bartje dhe shfrytëzim i mjeteve të de-
tyrimit nga ana e pjesëtarëve të Policisë 
së burgut.
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Pasqyra
 e rekomandimeve të dhëna deri te Burgu i Ohrit

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Të regjistrohen në mënyrë efikase dhe me kohë 
të gjitha format e lëndimeve të shkaktuara tek 
fëmijët, pa marrë parasyshë se vallë janë rezultat 
i vetëlëndimit, lëndimit nga fëmijë tjetër ose kur 
ndaj fëmijës është shfrytëzuar dhunë fizike nga 
ana e përfaqësueseve të policisë së burgut. 

Administrohet dhe përditësohet reg-
jistër për evidentimin e lëndimeve tek 
fëmijët.
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1. Në mënyrë urgjente të ndërmeren masa dhe aktivitete për respektim 
të plotë të së drejtës për kujdes shëndetësorë të personave të dënuar 
dhe të paraburgosur;

2. Të realizohen hetime efikase për të gjitha pohimet e maltretimit dhe 
veprimit joadekuat ndaj personave në institucionet ndëshkuese – kor-
rektuese dhe edukuese – korrektuese; 

3. Të ndërmeren aktivitete për zhvendosjen e personave / fëmijëve të 
dënuar me burgim për të mitur ose të udhëzuar në ent edukues – kor-
rektues në objekte që i plotësojnë standardet e parapara ndërkombë-
tare për mbajtjen e personave, që janë adekuate për moshën e tyre; 

4. Të rritet numri i zyrtarëve të burgut (në policinë e burgut dhe sek-
torët për risocializim), me qëllim që të ju mundësohet të punësuarëve 
të jenë në pozicion për të mbajtur kontrollë efektive në institucionet 
dhe të garantojnë ambient të sigurt për vete dhe për të burgosurit. 
Posaçërisht duhet pasur kujdesë që personeli i burgut të jetë profe-
sional dhe kompetent, i njoftuar me procedurat dhe standardet në 
pjesën e veprimit me persona të privuar nga liria dhe të drejtat e tyre, 
me ç’rast çdo ndërmarje e kuadrove nga institucione tjera patjetër 
duhet të vijojë pas trajnimeve të kaluara dhe aftësive të fituara për 
punë në vende ku personat janë të privuar nga liria. 

REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME PËR INSTITU-
CIONET NDËSHKUESE – KORREKTUESE DHE EDUK-
UESE – KORREKTUESE TË VIZITUARA GJATË VITIT 
2019
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Gjatë vitit 2019, Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, përveç  vizitave 
të realizuara në vendet kryesore për mbajtjen e personave me kufizim të lirisë së lëvizjes, 
realizoi 3 vizita parandaluese edhe në vendet tjera me kufizim të lirisë së lëvizjes.

Së këtejmi, janë realizuar 2 vizita parandaluese në IPSH Spitali Psikiatrik -Demir Hisar 
dhe IPSH Spitali Psikiatrik - Negorcë, si dhe 1 vizitë e rregullt në IPSH Spitalin Psikiatrik 
- Shkup. 

Vizitat janë të realizuar pa paralajmërim, në bazë të planit të përgatitur më herët 
për vizita dhe në përputhje me Programin Vjetor për punë të Mekanizmit Parandalues 
Nacional.

Për situatën e konstatuar janë përgatitur Raporte të Veçanta me rekomandime konk-
rete të cilat janë dorëzuar deri te drejtorët e institucioneve si dhe deri te organet dhe 
ministritë kompetente.

VIZITA E VENDEVE TË TJERA ME 
KUFIZIM TË LIRISË SË LËVIZJE4
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4.1 IPSH SPITALI PSIKIATRIK - DEMIR HISAR

4.1.1. Të dhëna të përgjithshme 
Gjatë vizitës së jashtëzakonshme më 14 shkurt 2019, Mekanizmi Parandalues Na-

cional, pas parashtresës së parashtruar nga ana e prindërit të pacientit të vendosur në 
Spitalin Psikiatrik - Demir Hisar, për paraqitjen e morrave në spital, realizoi vizitë të men-
jëhershme në IPSH Spitalin Psikiatrik - Demir Hisar, ku u realizua takim me drejtoreshën 
si dhe të punësuarit në institucion si dhe u realizuan biseda me një pjesë të pacientëve, 
njëkohësisht, u vërtetua se si personat i realizojnë të drejtat e garantuara me Ligjin për 
shëndet mendor, Ligjin për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve si dhe akteve nënlig-
jore. Kjo ishte vizita e tretë nga ana e ekipit të MPN, pas vizitave të realizuara më datë 
20.11.2012 dhe 26.03.2014.

Po ashtu, prindi i pacientit të vendosur në Spitalin Psikiatrik - Demir Hisar, në fillim 
të muajit janar të këtij viti, u ankua te Avokati i Popullit se fëmija i tij, si dhe pacientët 
tjerë, janë të infektuar me morra dhe se në atë gjendje të padurueshme jetojnë tanimë 
një periudhë të gjatë. Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit menjëherë deri 
te Inspektorati Shtetëror Shëndetësor dhe Sanitar, dërgoi kërkesë për kryerjen e kontrollit 
të pa paralajmëruar në spitalin e potencuar psikiatrik.  

Avokati i Popullit vazhdon ta përcjellë rastin, me çka përmes Inspektoratit përcjell se 
si realizohen masat.

Në lidhje me vizitën e realizuar për rastin konkret, Mekanizmi Parandalues Nacional 
konstatoi se në Spitalin Psikiatrik - Demir Hisar nuk hasi në epidemi të morrave, kështu që 
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ekipi i MPN vazhdoi të realizoj vizitë të përgjithshme në Spitalin Psikiatrik - Demir Hisar, në 
suaza të mandatit i cili rezulton nga Protokolli Fakultativ ndaj Konventës kundër Torturës 
si dhe veprimeve të tjera Brutale, Përçmuese, Jonjerëzore dhe Ndëshkuese, si dhe Ligji 
për Avokatin e Popullit. Qëllimi i vizitës, mes tjerash, është në përputhje me Protokollin 
Fakultativ që të identifikohen rreziqet për shkak të ndalimit të torturës si dhe veprimeve 
të ndryshme brutale, përçmuese, jonjerëzore dhe ndëshkuese, nëpërmjet mbikëqyrjes në 
kushtet materiale në institucionin publik shëndetësor, veprimit me pacientë, realizimit të 
të drejtave të garantuara me Ligjin për shëndet mendor, Ligjin për mbrojtjen e të Drejtave 
të Pacientëve dhe akteve tjera juridike, si dhe udhëheqjen e evidencës në lidhje me këtë 
kategori të personave. 

Ekipi i MPN, gjatë realizimit të vizitës në Spitalin Psikiatrik - Demir Hisar, arriti deri te 
dokumentacioni që rekomandon se është realizuar më datë 29.01.2010, për çka është of-
ruar dokument zyrtar. Megjithatë, kjo datë nuk përputhet me datën e fundit të kryer DDD 
i dorëzuar nga ana e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor dhe Sanitar.   

Vizita në Spitalin Psikiatrik - Demir Hisar u realizua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit  
Parandalues Nacional vizitën e filloi duke biseduar me të punësuarit të cilët gjatë vizitës 
ishin në vendet e punës (mjekë-specialistë, infermiere, teknikë, sanitarë e të tjerë). Pastaj, 
ishte realizuar mbikëqyrje në kapacitetet e vendosjes, u realizuan biseda të besueshme 
me disa pacientë, sipas përzgjedhjes vetanake, u realizua mbikëqyrje në hapësirat e 
përbashkëta (dhomat për shërbim të ushqimit, kuzhina etj.), gjithashtu u realizua edhe 
mbikëqyrje në Qendrën Rehabilituese, me përzgjedhje të rastësishme u kontrolluan disa 
dosje mjekësore si dhe dokumentacion tjetër i cili udhëhiqet për pacientët. 

4.1.2. Bisedë me strukturat udhëheqëse si dhe 
shërbimet e Spitalit Psikiatrik - Demir 
Hisar 

Institucioni Publik Shëndetësor, Spitali Psikiatrik - Demir Hisar, është themeluar me 
qëllim të vendosjes, shërimit, përkujdesjes psiko-sociale si dhe rehabilitimit të personave 
me sëmundje mendore si dhe me probleme të tjera të shëndetit mendor. Ky institucion 
shëndetësor ka karakter rajonal, përkatësisht e përfshinë rajonin jug-perëndimor të Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut. 

Në fillim, ekipi i MPN realizoi bisedë me drejtoreshën e Institucionit Shëndetësor - 
Demir Hisar, e cila dha shpjegime për kompetencat e saj si udhëheqëse e institucionit, 
mënyrën e menaxhimit si dhe punën e Reparteve.

Spitali Psikiatrik është i ndarë në disa departamente dhe në çdo departament ka disa 
reparte:

• Departamenti për personat e varur – Në këtë departament hyn Reparti për të 
alkoolizuarit dhe Reparti për varësitë;

• Departamenti akut – Reparti akut për femra; Reparti akut i përzier (reparti për 
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adoleshentët) dhe Reparti akut për meshkuj;
• Departamenti gjyqësor-psikiatrik – Në këtë departament bën pjesë Reparti 

Gjyqësor; 
• Departamenti për mjekim të vazhdueshëm dhe rehabilitim – kronik për meshkuj  

(reparti i V) dhe kronik për femra (reparti i VII) dhe 
• Departamenti psikogeriatrik – Geriatrik për meshkuj (departamenti i IV) dhe 

Geriatrik për femra (departamenti i VIII).
 Në Spitalin Psikiatrik - Demir Hisar, në ditën e vizitës, numri i përgjithshëm i pa-

cientëve të cilët mjekohen ishte 288. Në spital, përveç pacientëve vullnetarë, u vendosën 
edhe persona të hospitalizuar me detyrim, në përputhje me Ligjin për procedurë jashtë 
kontestimore, me qëllim që të mbahen në institucion publik shëndetësor për mjekim të së-
mundjeve mendore, si dhe persona që për pranim në institucion psikiatrik është i detyruar 
në suaza të procedurës penale, më saktë, kur personit i është shqiptuar masa e sigurisë 
“mjekim i obligueshëm psikiatrik si dhe vendosja në institucion mjekësor”.

Në Spitalin Psikiatrik ekziston Reparti Pranues, ku është i angazhuar një mjek kujde-
star, në këtë repart nënshkruhet deklaratë për hospitalizim vullnetar. Në repartin pranues, 
njëkohësisht kryhet edhe vlerësimi për hospitalizim të detyrueshëm i cili nënshkruhet nga 
ana e dy mjekëve. Nga mbikëqyrja në ditarin e pranimit mund të vërtetohet se që në fillim 
të vitit 2019, deri më datë 14.02.2019 janë të regjistruar 47 pacientë. Gjatë vitit  2018, 
janë regjistruar 444 raste, në vitin 2017, janë regjistruar 469 raste, kurse gjatë vitit 2016, 
janë regjistruar 456 raste.

Ekipi i MPN-së konstatoi se në përbërje të spitalit ka laborator të veçantë, në të cilin 
mundet të kryhet kontrolli rutinë laboratorik i cili nevojitet për këtë lloj të trajtimit.  

Sipas udhëheqjes, spitali posedon sasi të mjaftueshme të medikamenteve dhe 
barërave, si dhe sasi të mjaftueshme të ushqimit. Nga ana e drejtoreshës u theksua se 
sasia e shujtave është e mjaftueshme dhe kualitative, njëkohësisht shpesh shërbehet 
edhe mish, pemë dhe ëmbëlsirë. Ekipi i MNP-së u informua se nga ana e institucionit për-
gatitet lista e ushqimeve, për periudhë një mujore, e cila gjatë mbikëqyrjes ekipi i MNP-së 
mund ta vërtetoj, me atë se lista mundet të ndryshohet sipas nevojës dhe produkteve që 
gjenden në depon e spitalit.

Departamenti për mjekim të vazhdueshëm dhe rehabilitim – 
Reparti kronik për meshkuj – (Reparti i V-të)

Nga mbikëqyrja në një hapësirë të këtij Departamenti, ekipi i MNP-së konfirmoi se 
hapësira është në një gjendje të keqe. Me fjalë të tjera, pllakat e murit janë pjesërisht të 
dëmtuara ose të rrëzuara, njëkohësisht vërehen vrima në mure. Krevatet ishin të mbuluar 
me batanije të vjetra, disa krevate nuk kishin mbulesa, disa jastëk ishin pa mbulesa dhe 
gjendja higjienike ishte katastrofale. Dhomat në të cilat ishin të vendosur pacientët ishin të 
ndyra, nën krevate kishte mbeturina dhe ujë. Krevatet ishin metalikë dhe të vjetër.

Në hapësira ka të vendosur trupa për ngrohje (radiator), dyshemeja ishte e mbuluar 
me laminat, MPN-ja realizoi mbikëqyrje edhe në dhomën për ushqim në përbërje të kësaj 
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Reparti kronik për femra (Departamenti i VII-të)

MPN-ja zbatoi mbikëqyrje edhe në disa dhoma në këtë departament. Gjatë mbikëqyrjes 
nëpër dhoma, MPN-ja konstatoi se në të njëjtat kishte 6 krevate, krevatet ishin të pajisur 
me dyshekë të rinj, mbulesa të pastra dhe të reja në pronësi të spitalit të cilat ishin dhënë  
si donacion. Dyshemeja e hapësirave ishte e mbuluar me laminat të ri, në të njëjtat ishte 
instaluar ngrohje përkatëse (ngrohje qendrore). Dhomat, përskaj me krevate, janë pajisur 
edhe me tavolina dhe karrige, si dhe me dollapë për ruajtjen e gjësendeve personale, dhe 
në përbërje të këtij departamenti ekziston edhe hapësirë e veçantë për qëndrim ditor.

Në përbërje të departamentit ka edhe hapësirë të veçantë për qëndrim ditor. Ekipi i 
MPN-së gjatë mbikëqyrjes së kësaj hapësire konstatoi se tavani ka rënë dhe i njëjti është 
mbyllur dhe nuk është në funksion. Karriget dhe tavolinat për ushqim ishin të vendosura në 
korridor, përpara hapësirave ku ishin të vendosur pacientët. Gjatë bisedës me personelin 
mjekësorë, të njëjtët potencuan se dyshemeja është në gjendje katastrofale dhe se presin 
në çdo moment e njëjta të rrëzohet. 

MPN-ja realizoi mbikëqyrje edhe në tualetet dhe dushin në këtë repart, ku konstatoi 
se të njëjtit janë të rindërtuara dhe higjiena në të njëjtat është në nivel. Në banjo kishte 
4 dushe kabina si dhe ngrohje qendrore të ujit, kurse pacientët obligoheshin të pastrohen 
një herë në javë.

Lavatriçja nuk punonte, kurse ekipi i MPN-së u informua se pacientët personalisht i 

njësie dhe erdhi në përfundim se dhoma për ushqim siguron kushte adekuate për ushqim 
të pacientëve, më saktësisht, posedon numër të mjaftueshëm të tavolinave dhe karrigeve. 
Vetë hapësira është mjaftueshëm e ndriçuar, nëpërmjet dritareve të larta të cilat njëkohë-
sisht mund të shfrytëzohen për ajrosjen e dhomës me ajër të pastër.  

Ekipi i MPN-së konstatoi se tualetet në repartin kronik për meshkuj nuk 
janë restauruar dhe të njëjtat janë në gjendje të palakmueshme dhe nuk janë 
adaptuar sipas nevojave të kësaj kategorie, më saktë akoma përdoren nyjet 
sanitare.

Ekipi i MPN-së propozon që të zvogëlohet numri i pacientëve në hapësirat 
për vendosje, të rindërtohet departamenti (rindërtimi i tualeteve si dhe nyjeve 
sanitare), të sigurohen kushte humane dhe të njerëzishme për pacientët në 
dhomat e qëndrimit (sigurimi i dollapëve, krevateve dhe dyshekëve të rinj etj.), 
të përmirësohen kushtet higjienike për pacientët.  

“Secili person me sëmundje mendore ka të drejtën e mjedisit human dhe të sigurt 
jetësorë”. Duke e pasur parasysh këtë që përmendëm, ekipi i MPN-së konstatoi 
shkelje të të drejtave të garantuara ligjore të pacientëve për trajtim minimal 
human ndaj tyre dhe mjedis të sigurt jetësor.

Ekipi i MPN-së konstatoi se, përskaj kushteve ekstreme të këqija (mure të 
plasaritura dhe me lagështi, erë e rëndë, higjienë katastrofale), gjithashtu edhe 
jeta e pacientëve është e njëllojshme. 
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lajnë teshat në tualete, dhe një herë në javë shfrytëzohet lavatriçja e madhe, por, jo gjithë 
pacientët duan ta shfrytëzojnë.

Reparti geriatrik për meshkuj (Reparti IV-të)

Gjatë mbikëqyrjes në hapësirat e repartit geriatrik për meshkuj, ekipi i MPN-së konsta-
toi se në të njëjtat hapësira janë vendosur krevate të vjetër me grila hekuri. Krevatet nuk 
kishin dyshekë, por kishte të vendosur sfungjerë si improvizim, për të njëjtat, ato ishin të 
grisura dhe të shpuara. Çarçafët ishin në gjendje tmerruese me ndyrësirë, urinë, njolla, të 
grisura. Pizhamet e pacientëve ishin në gjendje shumë të rëndë, të përlyera, me njolla. Te 
njëri prej pacientët ishte gjetur kapak konserve metalike, i cili mundet seriozisht ta rrezikoj 
sigurinë e pacientëve. Ekipi i MPN-së rekomandon që të ketë kujdes të veçantë për 
llojin e gjësendeve ose mjeteve higjienike të cilat u jepen pacientëve, për shkak 
të rrezikshmërisë nga keqpërdorimi si dhe helmimi eventual, posaçërisht pa-
cientëve të cilët manifestojnë sjellje suicidale ose kanë shprehur diçka të tillë.

Në hyrje, përpara dhomave dhe përpara tualeteve kishte ndyrësirë/jashtëqitje. Ekipi 
i MPN-së konstatoi se hapësirat në të cilat janë vendosur pacientët janë të ruinuara kom-
plet, në gjendje të tmerrueshme higjienike. Nëpër mure, dritare dhe radiatorë kishte sasi 
të madhe të mykut dhe lagështisë. Një pjesë e mureve ishin të përlyera me jashtëqitje. Në 
të gjithë repartin kundërmonte erë e rëndë. Pas bisedës me një të punësuar, ekipi i MPN-
së ishte informuar se në tualetet e parapara për personelin, tavani pikon ujë, i njëjti është 
i lidhur me gypa për largimin e ujit dhe në çdo moment mund të shkaktoj problem serioz 
ndaj shëndetit të të punësuarve. Gjithashtu, të punësuarit u ankuan për kushtet e rënda 
higjienike në të cilat punojnë dhe se gjithnjë janë të ekspozuar në infektime dhe bakterje. 

Tualeti në këtë repart nuk ishte rindërtuar dhe ishte në gjendje të rëndë. Nyjet sani-
tare për realizim të nevojave fiziologjike dhe të destinuara për larje ishin në gjendje shumë 
të keqe. Kabina për dush nuk ishte funksionale, në tërë tualetin pllakat ishin të thyera dhe 
e vetmja pjesë funksionale ishin çezmat. Nyja sanitare ishte në gjendje të ruinuar, me 
kushte johigjienike, dhe nuk kishte kazan për ujë. Ekipi i MPN-së konstatoi se gjendja 
gjenerale në tualetet në këtë repart është në nivel tmerrësisht të ulët dhe nuk 
ka sistem për ajrosje. 

Në përbërje të këtij reparti, ekziston edhe dhoma për ushqim, e cila posedon numër 
të mjaftueshëm të karrigeve dhe korrespondon me kapacitetin e këtij reparti. Ushqimi sil-
let prej kuzhinës kryesore. Higjienën e mban agjencion përkatës i angazhuar nga ana e 
institucionit.

Reparti geriatrik për femra (Reparti i VII-të)

Personat në këtë repart vendosen mbi bazën e pajtueshmërisë për mjekim vullnetar.
Në hyrje të repartit ndjehet erë e rëndë. Ekipi i MPN-së u informua se në këtë repart 

vendosen persona të cilët nuk mund të kujdesen për veten e tyre dhe kanë nevojë për 
mbikëqyrje (nga mbikëqyrja) të përhershme mjekësore. Ekipi i MPN-së mbikëqyri edhe 
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barnatoren dhe dhomën e infermieres. Të gjitha barërat ishin me afat të mirë të përdorimit 
dhe e njëjta posedonte terapi antishok, antiobiotikë dhe terapi të përditshme të cilën e 
pranojnë pacientët.

Ekipi i MPN-së mbikëqyri edhe në librin e evidencës për pacientët e pranuar dhe në 
disa dosje të pacientëve. Ekipi i MPN-së provoj të bisedonte me disa pacientë, por pasi 
flitet për repart ku janë të vendosur pacientë me raste të rënda, persona shumë të mosh-
uar, të njëjtët nuk ishin kontaktibil dhe nuk mundeshim të marrim informacione kthyese 
për trajtimin e tyre në institucion. Gjatë vizitës në dhomat në të cilat ishin të vendosur pa-
cientët, përfaqësuesit e MPN-së vërejtën se numri më i madh i pacientëve janë në gjendje 
jokontaktibile dhe përafërsisht “të hutuar”, të dezorientuar dhe të përgjumur. Te njëra nga 
pacientet ishin konstatuar edhe lëndime në fytyrë, ndaj kësaj gjendje morëm informacione 
se kur e kanë lëshuar për fundjavë, pacientja është rrahur nga ana e nuses së djalit. MPN 
gjatë bisedës me pacientët vërejti se numri më i madh i pacientëve gjatë kohës 
së vizitës ishin të veshur me pizhame të spitalit dhe një pjesë e pacientëve 
pizhamet i kishin të grisura dhe të njollosura.

Të gjithë pacientët në këtë repart ishin të qethur shkurt dhe si arsye për-
mendet se flitet për pacientë të cilët kohën më të gjatë e kalojnë të shtrirë dhe 
janë të rrezikuar me paraqitjen e morrave.    

Pas mbikëqyrjes, në hapësirat e këtij reparti, ekipi i MPN-së hasi (takoj) 
në gjendje jo të kënaqshme të higjienës, respektivisht mirëmbajtje të dobët të 
hapësirave. Në vend të dyshekëve, nëpër krevate ishin improvizuar sfungjerë. 
Një pjesë e krevateve nuk kishin mbulesa, ata që kishin, të njëjtat ishin të fëlliqura dhe 
të grisura. Jastëkët ishin të vjetër, të grisur dhe të fëlliqur. Gjatë kohës së vizitës, nëpër 
dhoma, ngrohja nuk punonte.

Dyshemeja ishte e mbuluar me laminat gome i cili në disa vende ishte i 
shqyer, me vrima të mëdha dhe gati e pamundur të mbahet higjiena e duhur. 
Nëpër korridore dhe nëpër brendësinë e dhomave ishte vërejtur sasi e madhe 
e lagështisë dhe e mykut. Nëpër dhoma nuk kishte të vendosur dollapë për ruajtjen e 
gjësendeve personale të pacientëve. Dhomat ishin me kapacitet 5-6 krevate, mirëpo në 
përbërje të repartit nuk kishte hapësirë për qëndrim ditor. Nyjet sanitare ishin të rindërtu-
ara, por gjatë kohës së vizitës, ndriçimi nëpër tualete nuk punonte. Përpara tualeteve 
tavani ishte hapur dhe kishte vrimë e cila nuk ishte sanuar. 

Në përbërje të këtij reparti kishte dhomë për ushqim ku pacientët e konsumojnë ush-
qimin, kurse MPN-ja gjatë mbikëqyrjes të të njëjtës konstatoi se dhoma për ushqim është 
e pajisur me numër të mjaftueshëm të tavolinave dhe karrigeve për të gjithë pacientët 
të cilët janë të vendosur në këtë repart. MPN-ja gjatë mbikëqyrjes së realizuar në 
dhomën për ushqim, takoi një mace, e cila ishte futur nëpërmjet dritareve. 
MPN-ja rekomandon që në hapësirat ku vendosen pacientët nuk duhet të ketë 
të pranishëm kafshë, me qëllim të zvogëlimit të rreziqeve të përcjelljes së së-
mundjeve të ndryshme. 
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Reparti për terapi punuese (okupuese) Qendra për rehabilitim

Në përbërje të këtij reparti gjinden edhe salla e edukatës fizike (fitnes), ping-pong 
dhe dhoma për terapi punuese etj. Në lidhje me pjesën punuese-okupuese është i pu-
nësuar një terapeut arti, një terapeut muzike, një pedagog punon në bibliotekë dhe një 
pedagog të edukatës fizike. Këtë qendër mund ta vizitojnë pacientët e të gjitha reparteve.

4.1.3. Mbikëqyrje në dokumentacion

Ekipi i MPN-së realizoj mbikëqyrje në dokumentacion, sipas përzgjedhjes së rastë-
sishme, e cila udhëhiqet për secilin pacient në formë dosje ose historiku të sëmundjes, 
ku është vërtetuar se secila dosje përmban: shënime për pranim, listë për pranim me 
nënshkrim të dërguesëve dhe dy mjekëve kujdestarë, historiku i sëmundjes me anamnezë 
dhe konstatim objektiv, konstatim trupor, konstatim neurologjik, konstatim psikiatrik, listë 
terapie, pajtueshmëri për hospitalizim vullnetar, plan për punë të ekipit profesional: punë-
tor social, psikolog, infermiere, psikiatër dhe infermiere dhome, listë të infermieres ku nga 
ky aspekt jepet raport për rrjedhën e trajtimit.  

4.1.4. Pasqyrë e rekomandimeve të dhëna

Tabela nr.36

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te IPSh Spitali Psikiatrik - Demir Hisar

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Objekti i rindërtuar, i cili është donacion i 
Ambasadës Amerikane dhe i cili është i  para-
parë për personat me pengesa, i kënaq të gjitha 
standardet e duhura, të lëshohet në përdorim.

Objekti i cili është ndërtuar nga ana e 
Ambasadës Amerikane është lëshuar 
në përdorim dhe i njëjti është hapur 
solemnisht nga ana e Ministrisë së 
Shëndetësisë, Dr. Venko Filipçe dhe 
në prani të personave nga Ambasada 
Amerikane. I njëjti është destinuar për 
trajtim të pacientëve geriatrik me së-
mundje psikiatrike të gjinisë mashkul-
lore.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te IPSh Spitali Psikiatrik - Demir Hisar

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Te Spitali të përforcohet, në kontinuitet, 
edukimi i kuadrit të mesëm mjekësor dhe jo 
mjekësor, sepse shpeshherë gjatë kontaktit me 
pacientët të cilët trajtohen në kushte spitalore, 
nuk kanë edukim të mëhershëm mjekësor.

Janë realizuar edukime nga ana e per-
sonelit mjekësor-mjekë dhe kryeinfer-
mierja me arsim (shkollim) të mesëm 
mjekësor dhe persona me arsim të lartë 
mjekësor.

Të vendoset koordinim më i ngushtë ndërm-
jet reparteve për terapi dhe reparteve tjera, në 
drejtim të motivimit të pacientëve për kyçje më 
të madhe në terpainë okupuese, si dhe të bëhen 
përpjekje për motivim të pacientëve në drejtim 
të dekorimit (zbukurimit) të hapësirave për 
vendosje, e cila do të paraqesi nxitje vizuele në 
drejtim të rehabilitimit të personave.

Është përmirësuar koordinimi ndërm-
jet Qendrës për Rehabilitim për depar-
tamentet spitalore, bëhen përpjekje që 
pacientët të aktivizohen në aktivitete 
socio-terapeutike dhe terapeutike, 
d.m.th. të përfshihen një numër më të 
madh në këto aktivitete. 

Përforcimi i edukimit dhe informimit të pa-
cientëve për qëllimin e vendosjes së kutive për 
ankesa dhe parashtresa nëpërmjet të cilave do 
të munden të ankohen dhe të paraqesin rastet 
e mundshme të dhunës ose të të vepruarit në 
mënyrë jo profesionale nga ana e personelit.

Vazhdimisht pacientët informohen 
se kanë mundësi të ankohen në lidhje 
me qëndrimin dhe mjekimin e tyre 
nëpërmjet procedurës me shkrim edhe 
atë dokumentacionin ta dorëzojnë në 
kutitë apostafat për ankesa. 
Janë të siguruara sasi të mjaftueshme 
të mjeteve për pastrim në drejtim të 
mbajtjes së higjienës në hapësirat dhe 
nyjet sanitare.
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Tabela nr.37

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria e Shëndetësisë

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimeve

Përmirësimi i gjendjes dhe kushteve 
materiale në drejtim të përmbushjes 
së standardeve të nevojshme: restau-
rimi i objekteve të vjetra, përmirësimi 
i gjendjes dhe higjienës në nyjet sani-
tare si dhe banjot si dhe përshtatja e të 
njëjtave për këtë kategori të personave, 
sigurimi i krevateve të rinj për fjetje për 
çdo pacient.

Ministria e Shëndetësisë u drejtua deri te Një-
sia projektuese për implementimin e projektit 
për rekonstruim dhe ndërtim të objekteve 
për institucionet shëndetësore që të marri të 
dhëna në lidhje me çështjen e parashtruar nga 
ana Juaj, për të cilën, nga ana e njësisë projek-
tuese është dorëzuar informacion për projek-
tin “Ndërtimi i dy objekteve të reja për nevojat 
e IPSh Spitali Psikiatrik -  Demir Hisar”.

Në spital të përforcohet në kontiniutet 
edukimi për kuadrin e mesëm mjekësor 
dhe jo mjekësor, sepse shpeshherë janë 
në kontakt me pacientët të cilët trajtohen 
në kushte spitalore, e të njejtët nuk kanë 
edukim mjekësor.

Ndaj rekomandimit konkret nuk është 
pranuar përgjigje nga ana e Ministrisë së 
Shëndetësisë.
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4.2 IPSH SPITALI PSIKIATRIK NEGORCË - 
GJEVGJELI

4.2.1. Të dhëna të përgjithshme 
Vizita e dytë e jashtëzakonshme e Avokatit të Popullit – Mekanizmi Parandalues Na-

cional (MPN) ishte më datë 13.05.2019, ku MPN-ja, realizoj vizitë të pa paralajmëruar të 
Spitalit Psikiatrik - Negorcë në Gjevgjeli, në suaza të mandatit dhe kompetencave të 
cilat dalin nga Protokolli Fakultativ drejt Konventës kundër torturës si dhe veprimeve tjera 
brutale, jonjerëzore dhe nënvlerësuese ose dënuese dhe Ligjit për Avokatin e Popullit. 
Vizita ishte e realizuar bashkë dhe në bashkëpunim me bashkëpunëtorë të jashtëm. Kjo 
ishte vizita e katërt nga ana e ekipit të MPN-së, pas vizitave të kryera më datë 27.11.2012, 
05.03.2014 dhe 21.12.2017.   

Qëllimi i vizitës ishte që të identifikohen rreziqet e mundshme për shkak të paran-
dalimit të torturës si dhe veprimeve tjera brutale, jonjerëzore dhe nënvlerësuese ose 
dënuese, para së gjithash, nëpërmjet kontrollit së trajtimit të pacientëve nga ana e të 
punësuarëve në spital. 

Për këtë qëllim, gjatë kohës së vizitës ekipi i MPN-së bisedoj me udhëheqësit dhe 
personat përgjegjës në Spitalin Psikiatrik, si dhe personelin tjetër, gjithashtu ishin realizuar 
edhe biseda individuale dhe grupore me një numër më të madh të pacientëve të vendosur 
në reparte të ndryshme.

Gjatë ditës së vizitës, në spital ishin të vendosur gjithsej 222 pacientë, me të cilët 
punojnë 5 psikiatër, 2 mjekë të përgjithshëm, 35 motra mjekësore, 30 infermierë, 3 pu-
nëtorë social, 2 psikologë, laborant, biokimist dhe personel tjetër jo mjekësor (jurist e 
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të tjerë). Në krahasim me vizitën e mëhershme e cila ishte realizuar në muajin 
dhjetor të vitit 2017, është evidentuar rritje e personelit mjekësor, por edhe 
pas kësaj, akoma nevojitet që të punësohet kuadër profesional si dhe personel 
mjekësor. Mungesa e kuadrit profesional si dhe kuadrit mjekësor e rrit rrezikun 
që pacientët të mbeten pa përkujdesje, posaçërisht në orët e pasdites dhe të 
mbrëmjes.

Gjatë bisedës me drejtoreshën, ishin pranuar informacione se rregullisht bëhet eval-
uimi i shërbimeve nga ana e shfrytëzuesve dhe vërejtjet e tyre implementohen. Gjithash-
tu, kohë pas kohe, merren masa për transferimin e personelit nga repartet me qëllim pre-
venimin e problemeve si dhe sigurimin më efikas të punës. Gjatë pranimit të pacientëve, 
në ambulancë kryhet kontroll duke i përshkruar të gjitha lëndimet. Sipas drejtoreshës, 
qërimi fizik i llogarive ndërmjet pacientëve është shumë i rrallë.

Nga bisedat e realizuara me një numër më të madh të pacientëve të ven-
dosur në Spitalin Psikiatrik, ekipi i MPN-së konstaton se ata janë të kënaqur 
nga personeli mjekësor. Mirëpo, kishte pacientë të cilët u ankuan ndaj sjelljes verbale 
gjatë komunikimit të përditshëm, ku potencuan se ndodh që të ofendohen nga ana e të 
punësuarve, ku shpeshherë sillen edhe me mendjemadhësi, të rreptë dhe urdhërues gjatë 
dhënies së urdhëresave (siç edhe vetë potencuan). Posaçërisht, brengos fakti se disa prej 
pacientëve potencuan se disa infermierë përdorin forcë fizike. Në këtë pikëpamje, ekipi 
i MPN-së, prej më shumë pacientëve morri informacione dhe ankesa për sjelljen e njërit 
nga infermierët i cili ka përdorur forcë fizike (i ka goditur me shuplaka dhe i ka goditur 
në pjesët tjera trupore), në rastet kur pacientët kanë refuzuar të pranojnë terapinë e 
përshkruar, si dhe për shkak të mos përmbushjes së urdhëresave të dhëna nga ana e tij.

Ekipi i MPN-së rreptësishtë e dënon sjelljen e këtillë ndaj pacientëve dhe 
kërkon urgjentisht të merren masa për hulumtimin e sjelljes së infermierit si 
dhe përdorimin eventual të forcës fizike në spitalin psikiatrik. Pikërisht, për 
këtë, ekipi i MPN-së kërkon nga ana e personit udhëheqës të merren masa për 
informim të pacientëve, për të drejtën e tyre që të ankohen për sjelljen e të 
punësuarve dhe të inkurajohen që të paraqesin çdo rast kur do të veprohet në 
mënyrë joadekuate, gjithashtu të vërtetohet përgjegjësia eventuale.

Ekipi i MPN-së konstaton se akoma qasja deri te mekanizmi i ankesave 
është e rëndë për pacientët, posaçërisht për ata të cilët kanë masën e sigurisë 
dhe të cilët kanë liri të kufizuar të lëvizjes, në suaza të spitalit. Në këtë drejtim, 
gjatë kohës së vizitës ishte e notuar se akoma nuk është realizuar rekoman-
dimi që kutitë për ankesa dhe parashtresa të vendosen në të gjitha repartet, 
në suaza të Institucionit, në vende ku qasja do të jetë e lehtë dhe çdoherë 
e arritshme për pacientët dhe që është jashtë vëzhgimit të drejtpërdrejtë të 
shërbimeve dhe personelit mjekësor.

Në pjesën e fiksimit, ekipi i MPN-së konstatoj se nuk është vepruar sipas 
rekomandimit për përshtatjen e hapësirave për fiksim, të cilat do të jenë të 
pajisura me mjete për atë qëllim dhe do të mundësojnë kufizim të sigurt fizik 
të pacientëve, për të cilët ajo është e patjetërsueshme. Nga mbikëqyrja e kryer 
në hapësirën për fiksim në repartin për gjendje akute, ishte konstatuar se e njëjta është 
e pajisur me tre krevate të cilat nuk janë të fiksuar për dyshemeje, gjithashtu edhe qasja 
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e plotë rreth krevateve është e pamundur, për shkak se me njërën anë jan të mbështetur 
për muri.

Nga mbikëqyrja në evidencën e fiksimeve të realizuara si dhe nga bisedat e realizuara 
me pacientët ndaj të cilëve ka qenë i përdorur fiksimi fizik, ekipi i MPN-së konstatoj par-
regullsi në drejtim të informatave për fiksim, përkatësisht informatat e evidentuara në 
Librin për fiksime nuk janë vërtetuar deklaratat e pacientëve. Pikërisht, ekipi i MPN-së 
konstatoj se në Spitalin Psikiatrik – Negorcë, fiksimi realizohet me çarçafë dhe 
jo rrallë zgjat më gjatë se koha e caktuar për fiksim fizik prej dy orëve. 

Në vështrim të rasteve kur ndodh vdekja e pacientëve në spital, gjatë kohës së hos-
pitalizimit të tyre, ekipi i MPN-së morri informata se në vitin 2018 kanë ndërruar jetë tetë 
persona, kurse në vitin 2019, deri në ditën e vizitës, kanë ndërruar jetë dy persona. Të 
gjithë personat kanë ndërruar jetë nga vdekje natyrore, si rezultat i sëmundjeve kronike 
të sistemit kardiovaskular, infarkt të muskulit të zemrës ose si rezultat gjakderdhjes në 
tru. Rastet e vdekjes, si rezultat i çështjeve profesionale analizohen në Kolegjium, por nuk 
ekziston evidencë – nuk ka procesverbale për kolegiumet e destinuara mjekësore. Për 
asnjë rast të vdekjes nuk është punuar autopsi mjekësore-gjyqësore. 

Nga mbikëqyrja në fletoren për evidentimin e rasteve të vdekjeve, e cila është e 
plotësuar rregullisht, si nga Raporti mjekësor për shkakun e vdekjes, te disa persona si 
shkak i vdekjes është përmendur situata, e jo diagnoza e saktë për shkak të të cilës ka 
ndodhur vdekja. Është i dukshëm se ky gabim bëhet për shkak të mos kryerjes së autop-
sisë ndaj personave të vdekur, dhe sipas kësaj edhe mungesa e informacionit për shkaqet 
e vdekjes.

Në këtë drejtim, duke i pasur parasysh edhe dispozitat e Ligjit për Mbrojtje Shënde-
tësore, ekipi i MPN-së rekomandon se nevojitet që pasi të ndodhi vdekja e pa-
cientëve të cilët janë në mjekim spitalor, të kryhet autopsi, edhe atë patologjike, 
nëse bëhet fjalë për sëmundje kronike ose autopsi mjekësore-gjyqësore, nëse 
bëhet fjalë për vdekje të dyshimtë ose vdekje si pasojë e gabimit mjekësor.



174

RAPORTI VJETOR 2019-AVOKATI I POPULLIT-
MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL

Tabela nr.38

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te IPSH Spitali Psikiatrik - Negorcë 

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimeve

Urgjentisht të merren masa dhe të  hulumtohet 
sjellja e infermierëve si dhe përdorimi eventual 
i forcës fizike në spitalin psikiatrik, si dhe të 
merren masa për informim të pacientëve për të 
drejtën që të ankohen ndaj sjelljes të të punësu-
arve dhe të inkurajohen që të paraqesin çdo 
rast, për shkak të realizimit të procedurës për-
katëse si dhe vërtetimit eventual të përgjegjë-
sisë. 

Është realizuar takim i përbashkët me 
infermierët e punësuar, posaçërisht me 
ata ndaj të cilave janë adresuar ank-
esat, dhe në takim janë rekomanduar 
të gjitha vërejtjet ndaj sjelljes së tyre. 
Si shtojcë, është dhënë procesverbali i 
takimit me infermierët.

Sëndukët për parashtresa dhe ankesa të vendos-
en në të gjitha repartet, në suaza të Institucionit, 
në vende të cilat lehtë janë të arritshme për 
pacientët dhe të cilat do të jenë jashtë pamjes së 
drejtpërdrejtë të personave zyrtarë dhe per-
sonelit mjekësor.

Është siguruar mekanizëm për ankesat 
e pacientëve në të gjitha repartet.

Urgjentisht të ndërpritet praktika e zgjatjes së 
gjatë e fiskimeve të pacientëve dhe të njëjtët të 
mos ekspozohen në kufizim fizik më tepër se sa 
është e patjetërsueshme.

Në pjesën për fiksim, fiskimi është 
metodë e cila zbatohet vetëm në 
raste të veçanta, kurse koha e fiksimit 
shpeshherë zgjat edhe më pak se dy 
orë, por ndonjëherë në pajtueshmëri 
me gjendjen shëndetësore, në raste të 
veçanta zgjat edhe më gjatë.

Urgjentisht të përshtaten hapësirat për fiksim 
të cilat do të jenë të pajisura konform nevojave 
dhe të cilat do të sigurojnë kufizim fizik pandër-
prerë të pacientëve të cilëve i njejti u nevojitet; 

Hapësirat për fiksim janë komplet të 
standardizuara me krevate përkatës, 
mure mbrojtëse, një krevat në dhomë. 
Këto hapësira janë të bëra me rindër-
tim të plotë të repartit për situata akute, 
e cila është e lëshuar në përdorim në 
shtator të vitit 2019.

Pas vdekjes së pacientit, gjatë kohës së hospitali-
zimit të tij në IPSH Spitali Psikiatrik - Negorci, 
pa përjashtim, të bëhet autopsi, me qëllim që 
të zbulohet shkaku i saktë i vdekjes, dhe të 
eliminohen dyshimet, se vdekja ka ndodhur si 
rezultat i keqtrajtimit ose gabimit mjekësor;

Autopsia mjekësore-gjyqësore nuk 
është realizuar deri tani, sepse nuk 
lejojnë familjet e personave të vdekur.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te IPSH Spitali Psikiatrik - Negorcë 

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimeve

Të ndërmerren masat e duhura për punësimin 
e kuadrit plotësues profesional si dhe personelit 
mjekësor; 

Në mënyrë plotësuese në spital janë 
punësuar dy mjekë, një specialist - 
psikiatër dhe një mjek i përgjithshëm, 
tre infermierë dhe tre pastruese.

Tabela nr.39

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria e Shëndetësisë

Rekomandime 

Sigurimi i mjeteve për përshtatjen e hapësirave për fiksim të cilat do të jenë të pajisura me 
mjete përkatëse për atë qëllim dhe të cilat do të mundësojnë kufizim fizik të sigurt dhe pa 
pengesa për pacientët të cilëve i njëjti u nevojitet; 
Punësimi i kuadrit profesional si dhe personelit mjekësor;
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4.3 IPSH SPITALI PSIKIATRIK - SHKUP

4.3.1. Të dhëna të përgjithshme
Në pajtim me programin vjetor, për vitin 2019, Avokati i Popullit – Mekanizmi  Paran-

dalues Nacional, më datë 24 dhe 25 dhjetor 2019, realizoj vizitë të rregullt pa parala-
jmërim në IPSH Spitalin Psikiatrik - Shkup.

Gjatë vizitës preventive ishte realizuar mbikëqyrje e kushteve materiale në Spitalin 
Psikiatrik, ishte realizuar bisedë me personat zyrtarë si dhe me një pjesë të pacientëve, 
njëkohësisht ishte vërtetuar se si personat i realizojnë të drejtat e garantuara me Ligjin 
për Shëndet Mendor, Ligjin për Mbrojtje të të Drejtave të Pacientëve dhe aktet nënligjore.

4.3.2. Rregullimi organizativ dhe struktura e të 
punësuarve 

Instituti Publik Shëndetësor, Spitali Psikiatrik – Shkup, veprimtarinë shëndetësore e 
realizon nëpërmjet 9 departamenteve në të cilat janë vendosur persona me çrregullime 
mendore dhe shpirtërore. Përskaj pjesës dispanserike, në kuadër të institucionit funk-
sionojnë edhe tre departamente për mjekim ditor spitalor.
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IPSH Spitali Psikiatrik – Shkup, ka kapacitet për akomodim  prej 376 krevateve (pjesa 
dispanserike), kurse në ditën e vizitës, nga ana e ekipit të MPN-së në institucion kishte 
gjithsej 371 pacientë, prej të cilëve 37 pacientë ishin të lëshuar në kushte shtëpiake, me 
qëllim provues, prej të cilës del se kapaciteti i institucionit nuk ishte plotësisht i plotësuar.    

Në IPSH Spitali Psikiatrik – Shkup vendosen kryesisht persona të rritur dhe të njëjtët 
në përputhje me Ligjin për Shëndet Mendor, gjatë kohës së qëndrimit në institucionin 
shëndetësor, përskaj të drejtave të përgjithshme, të cilët janë të parapara me Ligjin për 
mbrojtje të të drejtave të pacientëve, kanë edhe të drejta dhe obligime të veçanta.

Nga bisedat e realizuara me personat përgjegjës zyrtarë, Ekipi i MPN-së pranoj infor-
macion se numri i përgjithshëm i personave të punësuar në IPSh Spitali Psikiatrik – Shkup 
është 336 persona, prej të cilëve 38 mjekë - specialist, 2 mjekë janë në specializim, 1 
stomatolog, 2 farmacistë, 29 bashkëpunëtorë (psikologë, biologë dhe punëtorë social), 
9 infermiere, 1 infermiere me përgatitje të lartë profesionale, 1 terapeut, 110 infermiere 
dhe teknikë me përgatitje të mesme profesionale, 36 infermierë, 4 teknikë laboratorik, 2 
teknikë farmacie, 1 asistent stomatologjik, 1 dado dhe 99 persona të punësuar si admin-
istratorë dhe personel teknik ndihmës. Sipas përkatësisë gjinore, 227 persona nga numri 
i përgjithshëm i të punësuarve në institucion janë femra dhe 109 persona janë meshkuj. 
Sa i përket përkatësisë nacionale, 219 janë maqedonas, 91 shqiptarë, 3 turq, 10 serbë, 5 
boshnjakë, 1 bullgar, 1 vllehe dhe 1 ruse.   

Në këtë drejtim, u potencua se, duke e pasur parasysh numrin e pacientëve, si dhe 
rrethanat specifike të obligimeve në institucion, numri aktual i personave të punësuar nuk 
është i mjaftueshëm që funksionimi i institucionit të realizohet pa pengesa dhe me efika-
sitet, për këtë shkak, nevojitet punësimi i personelit ndihmës. Pastaj, veçanërisht është në 
shprehje mungesa e personelit mjekësor në orët e pas ditës dhe të mbrëmjes, kur ndodh 
që 1 infermiere dhe 1 infermier të jenë përgjegjës për tërë repartin i cili mund të numëroj 
mbi 50 pacientë. Ndërsa, gjatë orëve të natës, kujdesi mjekësor për të gjithë pacientët në 
Institucion realizohet vetëm nga dy mjekë kujdestarë. 

“Mbrojtja e personave me sëmundje mendore bazohet në sigurimin e përkudesjes 
më të mirë, mjekim dhe rehabilitim, në përputhje me të arriturat e fundit në fushën e 
mjekësisë dhe në suaza të mjeteve në dispozicion, përkatëse për nevojat individuale të 
personit, në mungesë të keqpërdorimeve psiqike apo fizike, duke e respektuar dinjitetin e 
personalitetit të tij dhe në interesin më të mire të tij”.

Prej këtu, ekipi i MPN-së konstaton se mungesa e personelit mjekësor, 
drejtpërdrejt ndikon në trajtimin e pacientëve dhe paraqet rrezik real për pa-
raqitjen e rasteve të mundshme të trajtimit jo adekuat si dhe shkeljen e të 
drejtave të tyre të garantuara me ligj.

Ekipi i MPN-së ishte i informuar se gjatë rasteve kur ndodh vdekje në institucion, 
në mënyrë zyrtare obligohen të informohet familja e të ndjerit, por autopsia në raste 
kur ndodh vdekja nuk praktikohet, përveç në rastet kur ekziston dyshim për shkaqet e 
vdekjes. Në IPSH Spitali Psikiatrik – Shkup, gjatë vitit 2018 ka pasur 35 raste vdekjeje, dhe 
nuk është kryer as edhe një autopsi, kurse në vitin 2019, deri në ditën e vizitës, ka pasur 
gjithsej 25 persona që kanë vdekur.

Drejtori i Institutit e informoj ekipin e MPN-së se në reparte nuk ka sëndukë për 
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parashtresa dhe ankesa (nga mbikëqyrja, ekipi MNP-së konstatoj se vetëm një 
pjesë e reparteve posedojnë sëndukë për ankesa dhe parashtresa).

Në këtë drejtim, ekipi i MPN-së rekomandon që të vendosen sëndukë për parashtresa 
dhe ankesa në të gjitha repartet e veçanta, në suaza të Institucionit, në vende të cilat më 
lehtë do të jenë të arritshme nga pacientët dhe të cilat janë jashtë mbikëqyrjes së drejt-
përdrejtë dhe të përhershme nga personat zyrtarë si dhe personelit mjekësor.

4.3.3. Përshkrimi i kushteve për qëndrim në in-
stitucion

Reparti për mjekim të vazhdueshëm, rehabilitim dhe resocializim 
(Reparti i IV-të dhe V-të për meshkuj)

Nga mbikëqyrja e realizuar në Repartin për mjekim të vazhdueshëm, rehabilitim dhe 
resocializim (Reparti i IV-të dhe V-të për meshkuj), ekipi i MPN-së konstatoj se në depar-
tament janë vendosur 53 pacientë mbi moshën 18 vjeçare të gjinisë mashkullore, të cilët 
kryesisht janë të lëvizshëm. Shumica е pacientëve janë me simptome reziduale nga të 
cilat mbizotëron skizofrenia dhe retardimi me psikozë implantante. Një pjesë e pacientëve 
edhe në këtë department, janë të vendosur me urdhëresë gjyqësore për vendosje dhe 
mjekim. 

Ekipi i MPN-së mendon se pacientët me pengesa intelektuale (retardim 
mendor) duhet të vendosen në department të veçantë, për shkak të ndarjes 
nga pacientët me skizofreni. Gjithashtu, nevojitet që të bëhet departament 
i veçantë për mjekim të pacientëve të cilët janë të dërguar me aktgjykim 
gjyqësor, kurse pacientët “gjyqësor” të transferohen në Departamentin për 
mjekim të vazhdueshëm, rehabilitim dhe resocializim. 

Kohëzgjatja e trajtimit dhe mjekimit të pacientëve në Departamentin për mjekim 
të vazhdueshëm, rehabilitim dhe resocializim është mesatarisht prej 3 deri 6 muaj, dhe 
rreth 25-30 pacientë janë të vendosur përgjithmonë në institucion, për shkak se nuk kanë 
familje, ose të njëjtit kanë hequr dorë nga ata, përkatësisht nuk kanë mundësi për ndonjë 
mënyrë tjetër jetese.

Objekti në të cilin është vendosur Reparti për mjekim të vazhdueshëm, rehabilitim 
dhe resocializim është i vjetër dhe nuk i plotëson kushtet themelore për jetesë dhe qën-
drim kualitativ. Të gjithë 53 pacientët janë të vendosur në 5 hapësira. Gjatë matjes, 
të cilën e bëri ekipi i MPN-së në hapësirën/dhomën më të madhe për vendosjen e pa-
cientëve, u konstatua se ka sipërfaqe prej 35m2, dhe në të njëjtën janë vendosur 12 
pacientë. Kuadratura e dhomave në të cilat janë vendosur pacientët në këtë repart nuk 
është në kufijtë e paraparë minimal, sipas standardeve për vendosje të personave (4m2 

në dhoma për vendosje kolektive). Shkalla e lagështisë së matur në hapësirë ishte në 
suaza të kufirit të lejuar (39.3%), kurse temperatura gjatë vizitës ishte 17.2°C, është pak 
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nën shkallën minimale të paraparë me standardet ndërkombëtare. Hapësira ndërmjet 
krevateve është jo më shumë se 80cm, mungojnë dollapë, vitrina, si dhe pjesë tjera të 
mobileve, ku pacientët do të vendosin gjësendet personale. Prej këtu, pacientët nuk 
kanë privatësi, nëpër dhoma janë ngushtë, sepse shpeshherë janë të vendosur 
10 ose 12 vetë në një hapësirë, për shkak të së cilës, aspak nuk kanë hapësirë 
“personale”. Gjithashtu, për shkak të mungesës së dollapëve nëpër dhoma, 
gjësendet personale i ruajnë nën dyshekët për fjetje, shpeshherë ka vjedhje 
dhe maltretime ndërmjet pacientëve (të shpeshtën për ushqim dhe cigare). 

Ekipi i MPN-së rekomandon të zvogëlohet numri i pacientëve në hapë-
sirat për vendosje, të rindërtohet Reparti (rindërtimi i tualeteve dhe nyjeve 
sanitare), të sigurohen kushte normale dhe humane për pacientët në dhomat 
për qëndrim (sigurimi i dollapëve, krevateve dhe dyshekëve të rinj etj.), në 
përgjithësi të përmirësohen kushtet e pacientëve. 

“Secili person me sëmundje mendore ka të drejtën e mjedisit të sigurt jetësorë”. 
Duke e pasur parasysh këtë që përmendëm, ekipi i MPN-së konstatoj shkelje të të 
drejtave të garantuara të pacientëve për trajtim human për ata si dhe mjedis 
të sigurt jetësorë.

Ekipi i MPN-së konstaton se, përskaj kushteve ekstremisht të këqija mate-
riale (mure të plasaritura dhe me lagështi, erë e keqe, nivel i ulët i higjienës), 
gjithashtu edhe jeta e pacientëve është shumë e njëllojshme.  

Në këtë drejtim, ekipi i MPN-së rekomandon, urgjentisht të përmirësohet 
mjekimi dhe qëndrimi i pacientëve me aktivitete të planifikuara gjatë kohës së 
lirë, shëtitje në oborr dhe jashtë rrethit të spitalit, me qëllim kyçjen e tyre në 
bashkësi.

Nga mbikëqyrja e realizuar në dhomën për ushqim si dhe gjatë bisedës së realizuar 
me pacientët, është konstatuar se ushqim ka mjaftueshëm, por në krahasim me vitet e 
kaluara, i njëjti është me kualitet më të dobët.

Ekipi i MPN-së konstatoj kushte jo adekuate edhe gjatë mirëmbajtjes së higjienës 
personale të pacientëve. Me fjalë tjera, në departamentin për mjekim të vazh-
dueshëm, rehabilitim dhe resocializim, praktikohet larje/pastrim kolektiv 
(shpeshherë me 4 deri 8 persona nën 2 dusha, në të njëjtën banjo), nëse duhet 
të mban higjienë personale pacienti të cilit i nevojitet ndihmë gjatë larjes/pas-
trimit, me urdhër të personit zyrtar, obligimin për dhënien e ndihmës e merr 
pacient tjetër. “Personaliteti, dinjiteti dhe privatësia e çdo personi me sëmundje men-
dore, patjetër duhet të respektohet”. Trajtimin e këtillë ekipi i MPN-së e llogarit 
si mosrespektim të dinjitetit dhe shkelje e privatësisë së pacientëve dhe të 
njëjtën rreptësishtë e dënon. 

Më pastaj, personi me sëmundje mendore ka të drejtën e mbrojtjes nga çfarëdo 
lloj maltretimi, nënvlerësimi apo keqpërdorimi, por ekipi i MPN-së ishte i informuar se 
Departamenti për mjekim të vazhdueshëm, rehabilitim dhe resocializim ka raste edhe 
të dënimit fizik nga ana e një pjese të personelit drejt pacientëve të cilët nuk i 
respektojnë rregullat.

Ekipi i MPN-së, rreptësishtë e dënon përdorimin e çfarëdolloj forme të forcës 
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fizike ndaj pacientëve dhe potencon se dhuna fizike është e patolerueshme, 
njëkohësisht rekomandon urgjentisht të ndërpritet praktika e këtillë dhe i fton 
përgjegjësit e Institucionit të ndërmarrin masa të rrepta dhe të kontrollojnë 
sjelljen si dhe veprimet e personelit ndaj pacientëve.

Më pastaj, ekipi i MPN-së rekomandon rrotullimin e përkëdhelësve nëpër 
departamente në kohë të caktuar.

Gjatë vizitës në Departamentin për mjekim të vazhdueshëm, rehabilitim dhe resociali-
zim ishte kryer mbikëqyrje në dosjet e disa pacientëve, prej ku është konstatuar se janë 
udhëhequr në mënyrë të rregullt nga ana e mjekëve dhe personelit mjekësor dhe të nje-
jtat i kanë informatat e duhura. Në të gjitha dosjet kishte të nënshkruar dekleratë 
për mjekim vullnetar nga ana e pacientëve, çka nuk është shumë e besueshme, 
sepse pjesa më e madhe e pacientëve nuk janë në gjendje të pajtohen dhe të 
nënshkruhen në një deklaratë të tillë, gjatë kohës së pranimit në mjekim spi-
talor.

Reparti për mjekim të vazhdueshëm, rehabilitim dhe resocializim 
(Reparti i III-të për meshkuj)

Gjatë mbikëqyrjes, të cilën ekipi i MNP-së e realizoj, është konstatuar gjendje 
e keqe, si në aspektin e kushteve materiale në Repartin e tretë për meshkuj, 
ashtu edhe në pikëpamjen e nivelit të realizimit të të drejtave të pacientëve të 
cilët janë vendosur në spital një kohë të gjatë, për shkak të nevojës së mjekim-
it të vazhdueshëm, rehabilitim dhe/ose përkujdesjes. Gjendja e konstatuar, 
nga ana e MPN-së vlerësohet si gjendje e cila brengos. 

Ekipi i MPN-së, gjatë vizitës së këtij Reparti takoj gjendje e cila kënaq në aspek-
tin e higjienës si dhe mirëmbajtjes së hapësirave, pjesa më e madhe e dyshekëve dhe 
jastëkëve ishin të rregulluar, krevatet ishim të mirëmbajtur, kurse batanijet ishin dhuratë 
nga Zyra e Komesariatit të Lartë për Emigrantë – UNHCR.

Dhoma për qëndrim ditor është në gjendje relative të mirë, e ngrohtë dhe e pajisur 
me mobilje dhe televizor, në të njejtën, realizohen aktivitetet e pas ditës, në përputhje me 
rendin shtëpiak. Tualetet janë në gjendje të rëndë, nga të njëjtat shpërndahet erë e keqe, 
si shkak i shkallës së ulët të higjienës, si dhe nivelit të ulët të ajrosjes.

Gjatë bisedës me disa persona të vendosur në Repart, ekipi i MPN-së pranoj ankesa 
për shkallën e ulët të higjienës në Repart si dhe kualitetit të keq të ushqimit, si dhe sasinë 
e racioneve. Ekipi i MPN-së vërejti se një pjesë e madhe e pacientëve në këtë Repart janë 
me dhëmbë të dëmtuar ose pa dhëmbë, kjo paraqet problem gjatë konsumimit të racion-
eve, vetë treguan se intervenimi më i shpeshtë është hjekja e dhëmbit.

Pacientët vërtetuan se pastrohen njëherë gjatë javës, në përputhje me orarin e cak-
tuar, ndodh që ndonjëherë të mos u jepet shampon për larje. Në pjesën e kontakteve me 
botën e jashtme, e kanë të lejuar telefonin publik, i vendosur në derën hyrëse të spitalit, 
sipas nevojës u lejohet të përdorin telefonin në dhomën e motrave mjekësore. 

Një pjesë e pacientëve në Repartin për mjekim të vazhdueshëm, rehabilitim dhe 
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resocializim janë me qëndrim më të gjatë në spital, të cilët kanë mundur që trajtimin 
ta vazhdojnë në Qendrat për shëndet mendor të bashkësisë, në përputhje me përcak-
timin rajonal, por për shkak mospranimin nga ana e familjeve të tyre, duke mos pasur 
përkrahjen nga ana e bashkësisë për vendosjen e tyre në shtëpi si dhe mungesa e të  
ardhurave, akoma janë të vendosur në spital, me çka rëndohet edhe procesi i deinstitu-
cionalizimit.

Ekipi i MPN-së konstatoi se në departamentin Reparti i tretë për meshkuj kapaciteti i 
Repartit është gjithsej 24 pacientë. Gjatë kohës së vizitës në Repart ishin të vendosur 23 
pacientë, në 3 dhoma me 8 krevate. Nga biseda e realizuar me personat përgjegjës, ekipi 
i MPN-së erdhi në përfundim se pjesa më e madhe e pacientëve qëndrojnë në 
repart më shumë vite, për shkak të mos bashkëpunimit të familjeve të tyre me 
punëtorin social, si dhe vetë pacientët, për këtë shkak, imponohet nevoja e 
përkrahjes për të jetuar si dhe shërbimi i kujdesit. 

Nga bisedat e realizuara në Repart, ekipi i MPN-së konstatoj se ekipin multidisciplinar 
të këtij reparti e përbëjnë: 1 mjek, 1 psikolog, 1 punëtor social i cili gjatë kohës së vizitës 
nuk ishte i pranishëm, për shkak të angazhimit profesional në projekt nga ana e Ministrisë 
së Shëndetësisë, në kohëzgjatje prej një viti. Derisa zgjat mosprania e zëvendëson punë-
tor social nga repart tjetër i cili është i pranishëm në këtë repart dy herë në javë (ose 
sipas nevojës). Gjithashtu, pjesë e këtij Reparti janë 8 motra mjekësore, 6 infermierë dhe 
2 pastruese.

Prej bisedës së realizuar me pacientët u arrit përshtypje se ata e njohin punën e 
punëtorit social dhe se janë të kënaqur nga e njëjta. Nga ana e tyre ishin të potencuara 
mungesat:

• kontakte të rralla me kujdestarin i cili është person profesional nga Qendra për 
Punë Sociale -  Shkup, 

• mungesa e pizhameve, pacientët flejnë me kostum sportiv,
• mosfunksionimi i dushit në banjë, lahen në banjon e Qendrës për alkoolizëm,
• mospasja e dollapëve për vendosjen e veshjes,
• sasia e pamjaftueshme e ushqimit dhe
• mungesa e aktiviteteve jashtë spitalit. .
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Reparti urgjent psikiatrik (Departamenti i II-të për meshkuj)

Departamenti për psikiatri urgjente është i tipit të mbyllur dhe është i paraparë për 
mjekimin e personave të shqetësuar dhe violent, si dhe persona me çrregullime akute 
psikiatrike. Në momentin e vizitës të Departamentit në objekt ishin të vendosur ekskluz-
ivisht persona të gjinisë mashkullore, kurse reparti i femrave për pacientë të të njejtës 
kategori është i ndarë dhe pacientet janë të vendosura në objekt tjetër.

Nga mbikëqyrja e Departamentit për psikiatri urgjente (i ashtu quajturi departamenti 
i II-të për meshkuj), ekipi i MPN-së konstatoj se kapaciteti i departamentit është 40 kre-
vate, kurse në momentin e vizitës së departamentit, ishin të evidentuar 55 pacientë (të 
gjithë të gjinisë mashkullore), prej të cilëve, 6 ishin të vendosur në departamentin me 
masë gjyqësore. Ekipi i MPN-së u informua se të gjithë pacientët, përveç 6 me masë 
mbrojtëse gjyqësore, janë të hospitalizuar në Institucion në mënyrë vullnetare.   

Ekipi i MPN-së u informua se numri i përgjithshëm i personelit në departament është 
25 të punësuar, prej të cilëve 4 janë mjekë, 8 motra mjekësore, 8 infermierë, 1 psikolog, 1 
punëtor social, 1 pjata larës dhe 2 pastruese. Ndërrimet, kur personeli është i pranishëm 
në departament, janë të njëjtat në nivel Institucioni, si edhe në departamentet tjera edhe 
në Departamentin për mjekësi urgjente, në orët e pasditës, për sigurinë e të gjithë pa-
cientëve kujdesen vetën dy infermierë, ose një infermier dhe një infermiere.   

Hapësirat e Departamentit përbëhen nga një dhomë për përkujdesje intensive, 
gjashtë dhoma spitalore me numër të ndryshëm krevatesh (numri i krevateve është 6, 7 
ose 8), një nyje sanitare për të gjithë pacientët dhe një banjë (me dy dusha të vendosur 
në të njëjtën hapësirë), dhomë për qëndrim ditor (komplet e zbrazët), dhomë për ushqim 
dhe kuzhinë. 

Nga mbikëqyrja e përgjithshme në Departamentin për Psikiatri Urgjente, 
MPN konstatoj kushte të këqija materiale (Departamenti është i dëmtuar/
rrënuar, në të njëjtin ndjehet erë e rëndë, ka lagështi dhe dëmtime të mureve, 
si dhe nivel të ulët të higjienës si dhe mos mbajtje e gjatë e të njëjtës, 
posaçërisht në gjendje të rëndë janë edhe nyjet sanitare). Edhe përskaj in-
formacionit se është rindërtuar përpara 3 ose 4 viteve (dysheme e rindërtuar 
në korridor si dhe rregullimi i një pjese të mureve me pllaka), kushtet për jetë 
janë jashtëzakonisht të këqija. 

Nga mbikëqyrja e kryer në dokumentacionin mjekësor të pacientëve, ekipi i MPN-
së konstatoj se historitë psikiatrike të pacientëve udhëhiqen në mënyrë të rregullt dhe i 
përmbajnë të gjitha elementet e nevojshme. Nga dosjet mjekësore del e dhëna se dozat 
terapike të cilat i pranojnë pacientët nuk janë ekstensive/rrezikshme. 

Reparti për gjendjet akute në psikiatri (Departamenti i I-rë 
mashkullor)

Nga mbikëqyrja e kryer në Departamentin për gjendje akute (i ashtuquajturi Depar-
tamenti i I-rë mashkullor), ekipi i MPN-së konstatoj se në departament janë të vendosur 
22 pacientë, kurse në momentet e vizitës ishin të pranishëm 13, kurse 9 pacientët e mbe-
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Reparti urgjent psikiatrik (Reparti i II-të për femra)

Reparti urgjent psikiatrik është repart i tipit të mbyllur, i paraparë për mjekim të per-
sonave të dhunshëm dhe të shqetësuar, si dhe persona me çrregullime akute psikike, në 
gjendje agresiviteti psikomotorik si dhe veprime auto dhe heteroagresive. 

Reparti është i vendosur në objekt i cili është ndërtim i ri dhe se që në fillim të vizitës 
u fitua përshtypje se kushtet materiale janë të mira, është vendosur rend dhe se higjiena 
është në nivel të lartë.

Gjatë kohës së vizitës në Repart ishin takuar 14 persona (të gjithë të gjinisë femërore), 

tur ishin me leje prove. Ky departament është me karakter të përzier, prej 22 pacientëve, 
8 janë të gjinisë femërore, kurse 14 pacientë janë të gjinisë mashkullore. Ekipi i MPN-së 
pranoj informatë se të gjithë pacientët e departamentit janë të vendosur vullnetarisht dhe 
të gjithë kanë nënshkruar pajtueshmëri për hospitalizim.

Personeli i Departamentit për gjendje akute përbëhet nga gjithsej 2 mjekë, 7 motra, 
5 infermierë, 2 pastrues, 1 punëtor social dhe 1 psikolog, të cilët punojnë me ndërrime, 
siç është rasti edhe me departamentet tjera, ashtu edhe në këtë departament, gjatë orëve 
të pas ditës i gjithë departamenti është nën përkujdesje të një motre dhe një infermieri.

Departamenti për gjendje akute posedon 8 dhoma mjekësore, në të cilat janë vendo-
sur pacientët dhe një dhomë për izolim (ku kryhen fiksimet). Në përbërje të tetë dhomave 
janë edhe dy dhoma për përkujdesje intensive (një për meshkuj dhe një për femra, të 
dy dhomat kanë katër krevate). Në departament ka dy dhoma me nga një krevat, kurse 
në dhomat tjera ka nga dy ose tre krevate. Gjatë matjes së kryer në një nga dhomat e 
fjetjes, ku janë vendosur dy pacientë, është konstatuar madhësia e dhomës prej 10m2, 
e cila është në kufijtë minimal të standardeve të parapara për vendosje të personave. 
Më pastaj, hapësirat për vendosje të pacientëve janë të pajisura me vitrina për mbajtjen 
e gjësendeve personale, relativisht krevate të rinj dhe te secila prej tyre ka tualet (WC 
dhe dush). Duke e pasur parasysh atë se i gjithë departamenti është i rindër-
tuar gjatë vitit 2012-2013, kushtet për pacientët e Departamentit për gjendje 
akute janë të përmirësuara në krahasim me departamentet tjera në Institu-
cion, por përsëri ngel përshtypja se higjiena nuk mbahet në nivelin e duhur.

Në hyrje të departamentit në vend të dukshëm janë të vendosura/theksuara të 
drejtat e pacientëve.  

Nga mbikëqyrja në dokumentacionin mjekësor, ishte konstatuar se e njëjta ruhet në 
hapësirë të veçantë, kurse historitë psikiatrike udhëhiqen dhe azhurnohen rregullisht dhe i 
përmbajnë të gjitha të dhënat e nevojshme. Nga mbikëqyrja në historitë psikiatrike shihet 
se dozat terapike të cilat i pranojnë pacientët nuk janë ekscesive/rrezikshme. 

Nga bisedat e realizuara me pacientët e departamentit, ekipi i MPN-së konstatoj 
se ekziston pakënaqësi në lidhje me ushqimin, si dhe në pikëpamjen e shfrytë-
zimit të të drejtës së daljes në ajër të pastër gjatë ditës. Një pjesë e pacientëve 
u ankuan se gjatë ditës nuk mundet të lëshojnë departamentin, sepse dyert 
janë të kyçura. 



184

RAPORTI VJETOR 2019-AVOKATI I POPULLIT-
MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL

të vendosura në krevate të veçanta dhe të shpërndara në 5 dhoma, prej të cilave 4 dhoma 
me 3 krevate dhe 1 dhomë me 2 krevate. MPN-ja takoj se në këtë Repart janë të hospi-
talizuar persona vullnetarisht dhe persona të detyruar që të hospitalizohen.

Dhomat e fjetjes ishin të pastra dhe të rregulluara, përkatësisht higjiena është në 
nivel, ngrohja qendrore është funksionale dhe se në hapësira është ngrohtë. Dhomat janë 
mirë të rregulluara me krevate spitalore, vitrina dhe tualete me dushe, por ajo që vërehet 
qartë edhe pse tualetet janë të reja, të njëjtat nuk janë të mirëmbajtura dhe te të njëjtat 
ka lagështi. Më pastaj, në tualete vërehet se nuk ka ujë të ngrohtë dhe se 2 javë pacientët 
lahen me ujë të ftohtë, edhe pse relativisht të reja, te disa prej tualeteve kishte problem 
me ujësjellësin. 

Në lidhje me personelin, në ndërrimin e parë ka 2 motra mjekësore dhe infermier, 
kurse vetëm një motër mjekësore punon në ndërrimin e natës. Ushqimin, pacientët e 
pranojnë nga kuzhina qendrore e Departamentit dhe e konsumojnë në dhomën për ush-
qim.

Ekipi i MPN-së gjatë kohës së vizitës në këtë Repart realizoj bisedë me pacientet, 
ku të njëjtat treguan se janë të kënaqura me kushtet e repartit dhe prej personelit, por 
për mirëmbajtjen e higjienës në Repart, prej shtëpie sjellin mjete higjienike. Pacientet u 
ankuan për vjedhje nga ana e pacienteve. 

Dhoma e qëndrimit ditor u mundëson pacientëve të ndjekin programet televizive, 
gjatë kohës së vizitës MPN nuk takoj asnjë grua në këtë hapësirë e cila ishte e ngrohtë dhe 
shumë mirë e rregulluar me lule dhe inventar të ri. MPN-ja gjatë realizimit të mbikëqyrjes 
vërtetoj se e njëjta hapësirë shfrytëzohet edhe si dhomë për ushqim edhe si dhomë ditore 
dhe ajo mundet të vërtetohet nga fotot në vijim. 

MPN-ja konstatoi se në këtë repart nuk ka të vendosur rend shtëpiak, i cili 
duhet të vendoset në vend të arritshëm për pacientët që të njëjtët të njoftohen 
me të drejtat e tyre.

Në Repart nuk ka kuti-sënduk për ankesa, dhe nga biseda me pacientët 
ishim të njoftuar se nuk janë të njoftuar me të drejtat e tyre. Video mbikëqyrja 
ishte e instaluar në korridor. 

Reparti për mjekim të vazhdueshëm, rehabilitim dhe resocializim 
(Retarti i III-të për femra)

Nga mbikëqyrja e realizuar në Repart, ekipi i MNP-së konstatoj se kapaciteti i Repartit 
është për gjithsej 50 pacientë, ndërsa gjatë kohës së vizitës në këtë repart ishin të vendo-
sur 42 pacientë. Pikërisht, pjesa më e madhe e pacientëve qëndrojnë më shumë vite në 
Repart për shkak të mosbashkëpunimit me familjet e tyre.

Ekipi i MNP-së vërtetoj se Reparti disponon 5 dhoma mjekësore me nga 9 krevate 
dhe 1 dhomë me 8 krevate. Hapësirat nuk janë të ngrohura sepse gjatë kohës së vizitës 
ngrohja qendrore nuk ishte e kyçur, dhe nuk i plotëson standardet e parapara për tem-
peraturë. Shkalla e lagështisë së matur në hapësirën ishte në suaza të kufirit të lejuar 
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Reparti intern – për trajtimin e pacientëve me çrregullime soma-
tike

Ky repart gjendet midis Repartit alkoolik dhe repartit të III-të mashkullor. Për shkak 
të realizimit të punëve ndërtimore, në momentet e vizitës, këto reparte ishin të vendo-
sura në një objekt, ky Repart është i ndarë nga Reparti alkoolik me derë e cila mbetet 
e hapur gjatë ditës, kurse me Repartin e tretë mashkullor gjendet në të njëjtin korridor 
dhe pacientët e këtyre reparteve i shfrytëzojnë të njëjtat tualete dhe banja. Në ditën e 
vizitës kishte të vendosur 17 pacientë, prej të cilëve 12 meshkuj dhe 5 femra. Numri i 
përgjithshëm i personelit është 13 të punësuar, prej të cilëve 1 mjek, 7 motra mjekësore, 
2 infermierë, 1 pastruese dhe 2 pjatalarës. Në ndërrim kishte 1 mjek, 6 motra mjekësore 
dhe 2 infermierë.

Në këtë repart ka 2 dhoma gjumi (një dhomë për meshkuj dhe një dhomë për 
femra), si dhe një dhomë për përkujdesje intensive me sipërfaqe prej 44m² në të cilën 
ishin të vendosur 5 krevate, kurse në moment ishin të vendosur 3 pacientë. Në njërën 
nga dhomat e gjumit, me sipërfaqe prej 42m² ishin të vendosur 9 krevate dhe 9 pacientë, 
kurse në dhomën tjetër, me sipërfaqe prej 41m², janë të vendosur 9 krevate, kurse ishin 
të vendosur 5 pacientë, më saktë, gati 4m² për person, në dhoma për vendosje kolektive, 
me çka ekipi i MPN-së mendon se janë përmbushur standardet e planifikuara në sferën e 
madhësisë së hapësirave. Gjatë mbikëqyrjes në disa prej dhomave, ekipi i MPN-së vërtetoj 
se janë përmbushur standardet në pjesën e temperaturës së paraparë (20°C), gjithashtu 

(39.3%), kurse temperatura gjatë vizitës ishte 17.2°C, e cila është pak nën ku-
firin minimal të paraparë me standardet ndërkombëtare për qëndrim të per-
sonave.

MNP-ja gjatë mbikëqyrjes në Repartin për mjekim të vazhdueshëm, rehabilitim dhe 
resocializim vërtetoj se hapësirat për fjetje janë të kyçura, kurse pacientët gjatë momentit 
të vizitës ishin në hapësirën për qëndrim ditor dhe ishin duke shikuar televizor.

Më pastaj, në këtë repart ishte vërejtur se pacientët nuk kanë dollape të 
veçantë për mbajtjen e gjësendeve personale.

Gjithashtu, varësisht prej reparteve ishin vërejtur pacientë në pizhame pa mbathje 
dhe veshje përkatëse. Një pjesë e pacientëve në repartet kronike ishin takuar jashta me 
pizhame dhe mbathje, kurse disa prej tyre mbanin veshje personale. 

Nga mbikëqyrja e realizuar në Repart, ekipi i MPN-së vërtetoj se ka hapësirë të 
veçantë për pirjen e duhanit, hapësirë të veçantë për veshmbathje, por në dhomat spita-
lore nuk ka vitrina. Gjatë vizitës, në korridor ishte ftohtë, për shkak të asaj se ka shumë 
pak radiatorë/kaloriferë. Ndryshe, në lidhje me mirëmbajtjen e higjienës, ekipi i MPN-së 
ishte i njoftuar se pacientët lahen dy herë në javë dhe se nuk kanë pizhame.

Gjatë kohës së vizitës pacientët ishin te dhoma për ushqim, dhe ashtu ishte realizuar 
bisedë grupore me ata. Nga biseda, ekipi i MNP-së vërejti se të gjithë kanë nevojë 
për bisedë dhe kontakt të afërt me personat kompetent, e kjo konfirmon se ka 
nevojë për më shumë persona kompetent.
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edhe lagështia e ajrit është relativisht e ulët (34.8% R.H).
Të gjithë krevatet nëpër dhoma janë metalike, të pajisur me dyshekë, mbulesa dhe 

batanije të pastërta. Në hapësira, përskaj krevateve kishte edhe vitrina metalike në të cilat 
munden t`i mbajnë gjësendet personale. Në të gjitha dhomat ka dritare të mëdha të cilët 
mundësojnë ajrosjen e hapësirës si dhe ndriçim të mjaftueshëm natyror të hapësirës. Në 
të gjitha dhomat ka edhe ndriçim të mjaftueshëm artificial, nëpër hapësira ka të instaluar 
ngrohje (ngrohje qëndrore). Higjiena nëpër dhoma, si dhe në tërë departamentin ishte në 
nivelin e duhur, për atë përkujdeset pastruesi i cili është i punësuar aty.

Pacientët në këtë Repart, në çdo kohë kanë qasje deri te tualetet të cilat, gjatë ditës 
së vizitës, ishin të pa pastruara dhe të parregulluara. Nyja sanitare në tualete është e 
ndarë me derë, me çka sigurohet privatësi gjatë shfrytëzimit të të njëjtës. Ekipi i MPN, 
nga mbikëqyrja konstatoj gjendje të keqe në tualete dhe banjo, përkatësisht të njëjtat 
nuk janë të pastruara dhe të rregulluara. Gjatë kohës së vizitës bolieri ishte i prishur 
dhe nuk kishte ujë të ngrohtë, për çka ekipi i MPN-së ishte i informuar se të njëjtën ditë 
duhet të vijë mjeshtër që ta rregullojnë. Ekipi i MPN-së mendon se është e nevojshme të 
përmirësohet gjendja e këtyre pjesëve të Repartit, përkatësisht banja dhe tualetet duhet 
të restaurohen dhe të ngjyrosen, kurse pastruesit më shumë të kujdesen për higjienën 
sepse është në nivel shumë të ulët, ndjehet edhe erë e keqe.   

Departamenti nuk posedon hapësirë për qëndrim ditor, shfrytëzojnë të njëjtën dhomë 
për ushqim me dy repartet tjera, ku të gjithë pacientëve u shërbehet ushqimi. Reparti dis-
ponon hapësira të veçanta për mjekun, motrat mjekësore dhe infermierët. Nga biseda me 
pacientët u informuam se janë të kënaqur me raportin dhe përkujdesjen e ekipit mjekësor 
si dhe personelit tjetër.

Në lidhje me përkujdesjen shëndetësore për pacientët e këtij Departamenti, eki-
pi i MPN-së pranoj informata se terapinë e përshkruar pacientëve ua shpërndan motër 
mjekësore nëpër dhoma, kontrollohet a është pranuar terapia, barërat ruhen në dollape 
të mbyllura në dhomën e motrave mjekësore. Mjeku vendos kur mundet pacienti të ka-
lon në repart tjetër. Kur ka grindje ndërmjet pacientëve çdoherë intervenon personeli i 
repartit, ndonjëherë kur bëhet fjalë për grindje më serioze në ato raste kërkohet ndihmë 
nga sigurimi i cili është kujdestarë/ i vendosur përpara hyrjes kryesore. Fiksime bëjnë me 
çarçafë, rripat nuk janë në përdorim, sepse janë të këputur, nuk ka të siguruar rripa të 
rinj, e njejta kryhet me leje nga mjeku, i cili cakton kohën e fiksimit, hapet fletë për fiksim 
dhe ruhet në dosje. 

Mungesa e kuadrit është problem serioz, duke e pasur parasysh se gjatë 
ndërrimit të natës ka vetëm një motër, për shtatëmbëdhjetë pacientë ka vetëm 
një motër mjekësore e cila vetë i ushqen dhe vetë ndan terapi nëpër dhoma, 
gjithashtu kujdeset edhe për dhomën intensive me pesë krevate, në cilën mo-
mentalisht janë të vendosur 3 pacientë. Gjithashtu, problem serioz është edhe 
mungesa e stërvitjes së të punësuarve, duke e pasur parasysh rëndësinë dhe 
ndjeshmërinë e punës në këtë Spital.

Si problem serioz theksohet edhe pamundësia e qasjes së këtyre person-
ave deri te mekanizmi për ankesa, duke e pasur parasysh atë se në Repart nuk 
ekzistojnë sëndukë ku do të munden t`i drejtojnë ankesat e tyre, gjithashtu 
nuk kanë qasje deri te kutia e cila gjendet në hyrje të ndërtesës administrative. 
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Gjithashtu, ekipi i MPN-së e paraqet si problem negativ mos vendosjen e rendit 
shtëpiak në vend publik që pacientët të munden ta shohin dhe ta lexojnë.

Reparti i psikogeriatrisë

Ky repart është i vendosur në objekt të veçantë, objekt i ndërtuar i ri, i cili nuk 
posedon hapësirë të veçantë dhe të rrethuar, të destinuar për shëtitje të pacientëve të 
vendosur në këtë repart. Reparti ruhet i kyçur, gjithashtu edhe dritaret janë të mbyllura, 
si shkak i natyrës së sëmundjes të njerëzve me demenci. Gjatë ditës së vizitës, në Repar-
tin psikogeriatrik takuam gjithsej 23 pacientë, prej tyre 8 ishin burra dhe 15 gra. Numri 
i përgjithshëm i personelit është 20 të punësuar, prej të cilëve 2 mjekë – specialistë, 11 
motra mjekësore, 5 infermierë, 1 punëtor social dhe 1 pjatalarës.

Ky repart përbëhej prej 13 dhomave për fjetje si dhe një dhomë për përkujdesje in-
tensive me sipërfaqe prej 20m², ku ishin vendosur 4 krevate. Dhomat tjera të gjumit, me 
sipërfaqe prej 16m², në 11 dhoma kishte të vendosur nga 2 krevate, kurse 2 dhomat tjera 
kishte të vendosur nga 1 krevat, më saktësisht, kishte gati 4m² për person nëpër dhoma 
për vendosje kolektive, me çka, ekipi i MPN-së vlerëson se janë përmbushur standardet e 
parapara dhe të dëshirueshme në pjesën e madhësisë së dhomave. Gjatë mbikëqyrjes në 
disa prej dhomave, ekipi i MPN-së vërtetoj se përmbushen standardet në pjesën 
e temperaturës së dëshiruar (22°C), gjithashtu edhe lagështia e ajrit është 
relativisht e ulët (35%R.H).

Të gjithë krevatet nëpër dhoma janë të rinj, të pajisur me dyshekë të 
rregulluar, mbulesa dhe batanije të pastërta. Në hapësirat, përskaj krevateve 
kishte edhe vitrina metalike ku munden të ruajnë gjësendet personale. Në të 
gjitha dhomat ka dritare të mëdha të cilat mundësojnë ajrosjen e hapësirës 
si dhe ndriçim të mjaftueshëm, në hapësira ka të instaluar ngrohje qendrore. 
Higjiena në dhoma si dhe në të gjithë departament ishte në nivel shumë të 
mirë.

Pacientët, në këtë repart, kanë qasje të përhershme deri te tualetet të cilat i kanë 
nëpër dhomat e tyre të gjumit, të cilat, në ditën e vizitës, ishin të pastruara dhe të rregul-
luara. Nyja sanitarike në tualet është e ndarë me derë ku mundësohet privatësia gjatë 
shfrytëzimit. Gjatë mbikëqyrjes në banjat ishte konstatuar se të njëjtat janë të pastruara, 
të rregulluara dhe mundësojnë respektimin e plotë të privatësisë gjatë shfrytëzimit të të 
njëjtave. Por, edhe tualetet dhe banjat duhet të restaurohen dhe të ngjyrosen, respektiv-
isht të njëjtat duhet të mirëmbahen.

Departamenti posedon edhe hapësirë për qëndrim ditor, në të kishte TV,  karrike dhe 
tavolina. Ka edhe dhomë për ushqim, ku pacientëve të Repartit të psikogeriatrisë u servo-
het ushqimi. Ka dhomë dhe kuzhinë të re të pastra, ka frigorifer ku nën emër ruhet ush-
qimi i cili sillet nga ana e familjarëve të pacientëve. Kontrolli i frigoriferëve si dhe dhënia 
e ushqimit kryhet nga ana e personelit të departamentit. Gjithashtu, ka edhe hapësirë të 
veçantë për mjekët, infermieret dhe punëtorin social.  

Terapia shpërndahet nga ana e motrës mjekësore nëpër dhoma, kontrollohet a është 
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pranua terapia, barërat ruhen në dollapë të kyçur në dhomën e infermiereve. Në dhomën 
e motrave ka dosje mjekësore me dokumentacion të gjerë mjekësor për çdo pacient.

Reparti për trajtim të personave të varur nga alkooli

Në momentin e vizitës ky Repart ishte i vendosur në të njëjtin objekt me Repartin 
intern dhe Repartin e tretë për meshkuj. Ky repart është i ndarë nga Reparti intern me 
derë e cila mbetet e hapur gjatë ditës. Gjatë ditës së vizitës, në Repartin për mjekim nga 
alkoolizmi takuam 28 pacientë në mjekim. Prej tyre 26 ishin burra dhe 2 gra.

Në këtë Repart janë të punësuar: 3 mjekë specialistë, 1 psikolog, 1 punëtor social 
dhe 14 motra mjekësore – personel. Në departament, pasdite, në mënyrë aktive 
punojnë vetëm dy motra mjekësore. Kjo, objektivisht, është shumë pak, duke 
i ditur nevojat e personave në mjekim nga alkoolizmi posaçërisht i atyre të 
cilët kalojnë nëpërmjet fazës së deliriumit alkoolik e cila është shumë e komp-
likuar dhe e rrezikshme për jetën e personit dhe kërkon kujdes të veçantë nga 
personeli mjekësor. Prej atje, numri i vogël i personelit gjatë ndërrimit të dytë 
në Repart mundet të vlerësohet si shkelje e të drejtës së njeriut për mjekim 
kualitativ.

Në këtë repart ka gjithsej 7 dhoma gjumi (6 për meshkuj dhe 1 për femra) si dhe një 
dhomë për përkujdesje intenzive me sipërfaqe prej 18m² ku ishin të vendosur 3 krevate. 
Në njërën prej dhomave të gjumit – dhoma për femra, me sipërfaqe prej 22m², ishin 
vendosur 4 krevate ku në ate moment ishin vendosur 2 pacientë, kurse të gjitha  dhomat 
tjera janë me sipërfaqe prej 42m², ku janë vendosur nga 8 krevate, dhe janë vendosur 
nga 5 pacientë, më saktësisht gati 4m² për person në dhoma për vendosje kolektive, me 
çka, ekipi i MPN-së vlerëson se janë plotësuar standardet e dëshiruara sa i përket madhë-
sisë. Gjatë mbikëqyrjes në disa prej dhomave, ekipi i MPN-së vërtetoj se janë 
plotësuar standardet në pjesën e temperaturës së dëshiruar (20°C), gjithashtu 
edhe lagështia e ajrit është relativisht e ulët (40.8% R.H).

Të gjithë krevatet nëpër dhoma janë të rinj, të pajisur me dyshekë të rregulluar, 
mbulesa dhe batanije të pastra. Në hapësirat, përskaj krevateve kishte edhe dollape met-
alike në të cilat munden të ruhen gjësendet personale. Në të gjitha dhomat ka dritare të 
mëdha të cilat mundësojnë ajrosjen e hapësirës si dhe ndriçim ditor. Në të gjitha dho-
mat ka ndriçim artificial, në hapësira është e instaluar ngrohje qëndrore. Dri-
taret ishin tepër të njollosura/përlyera dhe në shumë dhoma të thyera. Higj-
iena në dhoma, si dhe në gjithë departamentin ishte në nivel, për të njejtën 
përkujdeseshin pacientët që ishin të vendosur atje.

Departamenti posedon edhe hapësirë për qëndrim ditor, në të kishte TV, karrike dhe 
tavolina. Shfrytëzojnë të njëjtën dhomë për ushqim me pacientët e dy reparteve tjera 
ku të gjithë pacientëve u servohet ushqimi. Gjithashtu, ka edhe hapësirë të veçantë për 
mjekët, motrat mjekësore, punëtorin social dhe psikologun.

Pacientët në këtë repart kanë qasje të përhershme deri te tualetet, të cilat ditën e 
vizitës nuk ishin të pastra, të parregulluara dhe të pa pajisura me mjete për higjienë per-
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sonale (sapun, letër tualeti etj.). Për higjienën në tualete kujdesen vetë pacientët. Nyja 
sanitare në tualete është i ndarë me derë e kjo mundëson privatësinë gjatë shfrytëzimit 
të të njëjtës. Ekipi i MPN-së gjatë mbikëqyrjes së realizuar në banja, konstatoj 
se të njëjtat nuk mirëmbahen, respektivisht higjiena është në nivel shumë të 
ulët, kurse nga ana tjetër nuk mundësojnë respektimin e plotë të privatësisë 
gjatë shfrytëzimit të të njëjtave sepse nuk kanë derë të gjitha. Tualetet dhe 
banjat duhet të restaurohen dhe të ngjyrosen. Gjithashtu, për higjienën duhet 
të përkujdeset pastrues, e jo pacientët sepse higjiena është në nivel shumë të 
ulët, kundërmon edhe erë e keqe.

Ekipi i MPN-së në bisedë me personelin morri informacione se terapinë e shpërndan 
nëpër dhoma motër mjekësore, kontrollohet a është marrë terapia, barërat ruhen në dol-
lape të kyçura në dhomën e motrave mjekësore, kurse për barëra nuk ka problem, ka 
mjaftueshëm. Kur ka zënka ndërmjet pacientëve ose kur ndonjë pacient është i shqetësu-
ar, gjithmonë intervenon personeli i repartit, kurse në rastet kur ka zënka më serioze, 
kërkojnë ndihmë nga sigurimi i cili është i vendosur në hyrjen kryesore. Në rastet kur ka 
zënie/sharje ndërmjet pacientëve i dërgojnë te departamenti i dytë mashkullor. Nuk ka 
kufizime për vizitat ndërmjet pacientëve dhe familjeve, kur duan mundet t`i vizitojnë. 
Kanë të drejtën e fundjavës, çdo të 3-tën javë i lëshojnë nëse janë të urtë dhe nuk kanë 
bë ndonjë problem, kurse për pacientët që janë sjellur me vendime gjyqësore, për ata 
duhet të kërkojnë leje prej gjykatës që të mundet t`i lëshojnë për fundjavë.

Pacientët e vendosur në këtë repart mundet lirisht ta lëshojnë objektin në të cilin janë 
vendosur, kurse për shëtitje e shfrytëzojnë oborrin e rrethuar të IPSH Spitali Psikiatrik - 
Shkup, dera kryesore është e hapur deri më ora 22:00. Në bisedën me pacientët morëm 
informacione se janë të kënaqur nga personeli, por u ankuan për ushqimin si për kualitetin 
ashtu edhe për sasinë, gjithashtu ankohen edhe për higjienën në dhomën e ushqimit, 
mobiljet, dyshemenë, por edhe për mjetet për ushqim. Për higjienën e mjeteve/enëve për 
ushqim përkujdesen disa pacientë të angazhuar si pjatalarës, gjithashtu edhe për tualetet 
kujdesen pacientët, potencuan se janë të vjetra, të ruinuara dhe të pa pastra, të njëjtët 
nuk kanë mjete për mirëmbajtjen e higjienës me të cilat do të pastrohen. Vetë pacientët 
nuk janë të motivuar që të mbajnë higjienën e hapësirës. Gjithashtu, pacientët na treguan 
se kush dëshiron mundet të shkon në teretanë, terapia punuese nuk është e obligueshme.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional si karakteristikë pozitive e poten-
con vendosjen e rendit shtëpiak, gjithashtu si karakteristikë pozitive potenco-
het mundësia e qasjes së këtyre personave deri te procedura/mekanizmi për 
ankesa, duke e pasur parasysh atë se në repart ekziston kutia ku mundet t`i 
drejtojnë ankesat, lëvdatat apo parashtresat..

Gjatë vizitës së këtij Reparti, bashkë me ekipin e MNP-së ishte edhe bashkëpu-
nëtori i jashtëm, i cili jep mendim dhe rekomandim:

• Problem me përzierjen e grupeve -  Edhe pse demokracia nënkupton 
inkluzion dhe trajtim të njëjtë për të gjithë, në këtë rast ku nxitës krye-
sor i mjekimit nga alkoolizmi është edhe motivimi i fuqishëm, të dy 
grupet munden të nxisin njëra-tjetrën, ta motivojnë apo demotivojnë. 
Grupi (Grupa) i parë i cili në mënyrë vullnetare mjekohet, domethënë ndërmerr 
përgjegjësi personale për mjekimin e saj, është më i motivuar dhe mundet të 
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nxis motivimin e grupit të dytë, kurse grupi i dytë, i cila nuk ndërmerr përgjegjësi 
personale, mjekimi është i imponuar dhe më pak i motivuar dhe në mënyrë dis-
kutabile ndikon te grupi i parë. Pas rrëfimeve të personelit të punësuar, ndikon 
në mënyrë jomotivuese ndaj grupit  të dytë.

• Problem te grupi i dytë është zgjatja e mjekimit  - Rehabilitimi i cili zgjat 
aq gjatë, duhet të jetë i plotësuar me përmbajtje të ndryshme që të jetë e do-
bishme, në të kundërtën provokon dëm ndaj shëndetit psiko-fizik të pacientit. 
Kjo, për shkak se mjekimi aq i gjatë nga njëra anë, nëse vërtetë punohet me 
qasje psikoterapike, mund të bën ndryshime të thella në personalitetin dhe ta 
sjelli deri te mjekimi dhe rehabilitimi. Nga ana tjetër, koha e kaluar në “dënim” 
pa përmbajtje nxitëse akoma më shumë e dëmton personalitetin.

• Nevoja e qasjes së ndryshme ndaj të dy grupeve - Këto dy grupe të pa-
cientëve edhe pse me të njëjtin problem, ka nevojë për qasje të ndryshme gjatë 
punës me ata. 

• Ekzistimi i grupit të tretë të pacientëve – përveç këtyre dy grupeve të 
pacientëve, në repart janë të vendosur edhe pacientë me çrregullime 
psiqike, për të cilët nuk ka pasur vend në repart tjetër dhe një person 
në mjekim nga varësia e drogës. 

Pacientët u deklaruan se në raportet ndërnjerëzore si dhe në funksionimin si grup, 
më shumë problem kanë personat të cilët nuk mjekohen nga alkoolizmi, kurse gjinden 
(jetojnë) në repartin e tyre. 

Bashkëpunëtori i jashtëm i angazhuar nga ekipi i MPN-së potencoj se 
mjekimi nga alkoolizmi është proces shumë i rëndë nëpërmjet të cilit kalon in-
dividi dhe për atë grupi i afërt, ku do të identifikohet dhe ndërlidhet me shem-
buj tjerë pozitiv, ku do të vërehet se problemi nuk është vetëm i tij do të ketë 
përkrahje nga të tjerët dhe do të jetë përkrahje për ata, e gjitha kjo, është më 
rëndë e realizueshme në grupin jo të afërt.

Nga ana tjetër ekziston program shumë mirë i zhvilluar për mjekim, kurse sa real-
izohet në praktikë ai program në institucion është diskutabile duke pasur parasysh rendin 
ditor të aktiviteteve gjatë ndërrimit të parë në punë. Në ndërrimin e dytë nuk ka personel 
i cili do të realizon aktivitete.

Programi i rehabilitimit për pacientët që janë në mjekim vullnetar vazhdon 
jashtë institucionit në takime grupore në “Dare Xhambaz”. Kjo pastaj realizo-
het shumë me sukses, e kjo është e njohur edhe nga burime tjera.

Reparti për mjekim të personave të gjykuar me çrregullime men-
dore (Reparti Gjyqësor)

Reparti gjyqësor është i vendosur në objekt të veçantë, në suaza të të njëjtit nuk ka 
hapësirë të rrethuar për shëtitje të pacientëve të vendosur në këtë repart. Gjatë ditës së 
vizitës, në këtë Repart ishin të vendosur gjithsej 36 persona, të gjithë të gjinisë mashkul-
lore. Numri i përgjithshëm i personelit është 17 të punësuar, prej të cilëve 2 mjekë, 6 
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motra mjekësore, 6 infermierë, 1 punëtor social, 1 psikolog dhe 1 pastrues. Gjatë ditës së 
vizitës në departament kishte një motër mjekësore, 1 mjek specialist-udhëheqës i depar-
tamentit, 1 mjek specialist, 1 teknik mjekësor dhe 1 infermier. 

Në suaza të këtij Reparti ka katër dhoma gjumi (të gjitha janë dhoma për meshkuj), 
si dhe një dhomë për përkujdesje intensive me sipërfaqe prej 19m², ku ishin të vendosur 
3 krevate. Te njëra dhomë gjumi, me sipërfaqe prej 63m², ishin të vendosur 12 krevate, 
kurse 3 dhomat tjera, me sipërfaqe prej 38m², ku janë vendosur 7 ose 8 krevate, më sak-
të, gati 4m² për person në dhoma për vendosje kolektive, me çka ekipi i MPN-së vlerëson 
se janë përmbushur standardet e parapara në pjesën e madhësisë. Gjatë mbikëqyrjes 
në disa prej dhomave, ekipi i MPN-së vërtetoj se plotësohen standardet në 
pjesën e temperaturës së dëshiruar (20°C), gjithashtu edhe lagështia e ajrit 
është relativisht e ulët (46,2% R.H)

Të gjithë krevatet nëpër dhoma janë metalike, të pajisur me dyshekë të 
rregulluar, batanije dhe mbulesa të pastra. Në hapësira, përskaj krevateve 
kishte edhe dollapë, por nuk janë të pajisur me vitrina metalike në të cilat 
munden t`i ruajnë gjësendet personale. Në të gjitha dhomat ka dritare të 
mëdha të cilat mundësojnë ajrosjen e hapësirës si dhe ndriçim i mjaftueshëm 
i hapësirave. Në të gjitha dhomat ka edhe plotësim artificial të ndriçimit, 
gjithashtu në hapësira ka të instaluara edhe trupa për ngrohje (ngrohje qen-
drore). Higjiena nëpër dhoma, si edhe në gjithë departamentin ishte në nivel 
përkatës, për të njëjtën kujdeset pastruesi i punësuar atje. 

Pacientët e vendosur në këtë Repart kanë qasje të përhershme deri te tualetet, të 
cilat ditën e vizitës ishin të pastra dhe të rregulluara. Nyja sanitarike nëpër tualete ishte e 
ndarë me derë me çka sigurohet privatësia, gjatë shfrytëzimit të të njëjtës. Gjatë realizimit 
të mbikëqyrjes nëpër banja, ishte e konstatuar se të njëjtat janë të pastra dhe të rregul-
luara dhe mundësojnë respektim të plotë të privatësisë gjatë shfrytëzimit të të njëjtave. 
Por, tualetet dhe banjat duhet të rindërtohen dhe të ngjyrosen përkatësisht të mbahen 
në gjendje solide.

Departamenti posedon edhe hapësirë për qëndrim ditor, në të cilën kishte TV,  tavo-
lina dhe karrige. Ka edhe dhomë për ushqim ku pacientëve nga reparti gjyqësor u shër-
behet ushqimi. Mirëpo, në këto dy hapësira dritaret ishin në një gjendje shumë të rëndë 
dhe të thyera. Gjithashtu, ka edhe hapësirë të veçantë edhe për personelin mjekësor dhe 
profesional.

Shpeshherë ka incidente ndërmjet pacientëve, ndonjëherë ka edhe sulme nga ana e 
pacientëve drejt personelit. Në këto raste kur personeli nuk mundet t`i ndan pacientët, 
kërkohet ndihmë nga ana e sigurimit i cili është i vendosur në hyrjen kryesore, si kujde-
starë. Të gjithë këto raste evidentohen në raportin e repartit si dhe në historinë e sëmund-
jeve të pacientit. Fiksimi realizohet shumë rrallë, i njëjti realizohet me leje të mjekut, i cili 
cakton kohën e fiksimit, hapet listë për fiksim dhe ruhet në dosje. 

Si problem serioz potencohet pamundësia e qasjes të këtyre personave 
deri te procedura/mekanizmi për ankesa, duke e pasur parasysh atë se në 
Repart nuk ekzistojnë sëndukë ku do të munden t`i drejtojnë ankesat ose par-
ashtresat, gjithashtu nuk kanë qasje deri te kutia e cila është e vendosur në 
hyrje të ndërtesës administrative. Gjithashtu, ekipi i MPN-së e paraqet si prob-
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Reparti për rehabilitim psikiatrik dhe resocializim (Hostel)

Gjatë kontrollimit të kushteve për vendosje, MPN vërtetoj se plotësohen standardet, 
më saktë, personat vendosen mesatarisht nga 2-3 persona në dhomë, dhomat janë të 
rindërtuara dhe të adaptuara për nevojat e pacientëve, ka ndriçim përkatës, temperatura 
është në nivel. Lagështia e ajrit në hapësira ishte e lartë. Të gjitha dhomat janë të pajisura 
me dollape për ruajtjen e gjësendeve personale si dhe me karrige dhe tavolina. Higjiena 
ishte në nivel të kënaqshëm. 

Gjatë kohës së vizitës numri i përgjithshëm i pacientëve ishte 15 (8 burra dhe 7 gra), 
të cilët janë të ndarë në 3 dhoma për meshkuj dhe 2 dhoma për femra. Nga mbikëqyrja e 
Repartit, ekipi i MPN-së konstatoj se pacientët janë të shpërndarë në 5 dhoma edhe atë: 
në dhomën e parë ka 4 krevate, dhoma e dytë ka 2 krevate, dhoma e tretë ka 3 krevate, 
dhoma e katërt ka 3 krevate dhe dhoma e pestë ka 3 krevate.

MPN takoj gjendjen e ekipimit nga ekipi multidisciplinarë të cilin e përbëjnë: 1 mjek, 
1 punëtor social (të gjithë njëkohësisht janë të angazhuar edhe në Hostel edhe në repartin 
për mjekim të vazhdueshëm, rehabilitim dhe resocializim – Reparti i tretë për femra) dhe 
3 motra mjekësore. MPN vërtetoj se në këtë repart, gati një vit, nuk ka psikolog. 
Ekipi i MPN-së konstatoj se kjo kategori e personave kanë nevojë për biseda 
me psikologë, sepse si pjesë e bisedave grupore, bisedat me psikolog janë 
të domosdoshme. Në Repart nuk realizohet terapi grupore, nuk ka aktivitete 
jashtë spitalit.

Bashkëpunëtori i jashtëm kishte mundësi të njoftohet me punën e punëtorit social 
në këtë Repart, prej ku ekipi i MPN-së ishte i informuar se me këtë kategori të pacientëve 
punohet individualisht me pacientët dhe njëkohësisht edhe me familjet e tyre. MPN-ja  
kuptoj se në këtë Repart nuk realizohet terapi grupore. 

Nga mbikëqyrja e realizuar në Repart, ekipi i MPN-së konstatoj se nuk ka pas-
truese, vetë pacientët janë përgjegjës për higjienën e Repartit, vetë përgatisin 
ushqim, një herë në javë, tre pacientë bashkë me motrën mjekësore shkojnë të 
furnizohen me gjësendet e nevojshme. Duke e pasur parasysh atë që përmendëm, 
MPN-ja konstatoj se, personat kanë edhe kuzhinë të vogël për çaj ku përgati-

lem negativ, mos vendosjen e rendit shtëpiak në vend publik që të munden 
pacientët ta shohin dhe lexojnë. 

Gjithashtu, problem serioz për këta persona paraqet edhe pamundësia e 
qasjes deri te personeli mjekësor në orët e natës, për shkak të numrit të vogël 
të personelit i cili nuk është gjithmonë i pranishëm në ndërtesë. Gjithashtu, 
problem serioz është edhe mungesa, përkatësisht mos praktikimi i stërvitjeve 
për të punësuarit. Pranuam informacion se ata punësohen dhe fillojnë me punë 
pa asnjë stërvitje, edhe përskaj punës specifike dhe të rëndësishme. Nga ud-
hëheqësi i Repartit u informuam se ai mundohet të improvizon stërvitje për personelin, 
por përsëri supozojmë se nuk janë të kompletuara, gjithëpërfshirëse dhe të realizuara nga 
ana e personit kompetent-mentorit.
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sin ushqim, ishte e ekspozuar lista e personave (rendi ditor) për angazhimin e 
tyre në punë në kuzhinë si dhe mirëmbajtjen e higjienës. Këta persona, secili 
në periudhën prej 11-12 ora janë të kyçur në terapi pune nëpërmjet aktiv-
iteteve të ndryshme.  

Megjithatë, vendosja e këtillë në hostel është privilegj, sepse e njëjta 
paguhet 2000,00 denarë, mjete të cilat shfrytëzohen si fond i përbashkët për 
mirëmbajtjen e hostelit si dhe furnizimit me ushqime. Edhe pse ka pacientë të 
cilët janë në gjendje stabile, megjithatë, nëse të njëjtët nuk kanë përkrahje financiare dhe 
nuk munden t`i plotësojnë obligimet financiare, të njëjtët nuk do të vendosen në hostel. 

Praktika e këtillë, nga njëra anë e ka parasysh stabilitetin afatgjatë, 
mirëmbajtje të programit si dhe pavarësia e personave pas lëshimit të tyre, 
të cilët vetëm nëse posedojnë të hyra personale ose pasuri/pronë (shtëpi) do 
të mundet me sukses të përputhen me mjedisin, jashtë kushteve spitalore. 
Nga ana tjetër, praktika e këtillë krijon edhe pabarazi ndërmjet pacientëve të 
cilët janë në gjendje të njëjtë ose të ngjashme (persona me çrregullime kro-
nike mendore në gjendje stabile) dhe të cilët paraqesin progres gjatë trajtimit, 
megjithatë vetëm për shkak të pamundësisë për participim financiar të njëjtët 
nuk kanë qasje deri te ky model i ri i trajtimit të personave, i cili dukshëm jep 
rezultate dhe mundëson resocializim të suksesshëm të të njëjtëve si dhe për-
gatitje për reintegrim në mjedisin e jashtëm. Neni 9 i Ligjit për Shëndet Mendor, 
parasheh, secili person me sëmundje mendore ka të drejtën e përkujdesjes, mjekimit dhe 
rehabilitimit, në përputhje me nevojat dhe mundësitë personale, me qëllim që të aftëso-
het për kyçje në bashkësi.

Reparti për terapi punuese me hortikulturë dhe ekonomi

Në Departamentin për terapi punuese me hortikulturë dhe ekonomi, janë të punësu-
ar 10 persona, prej të cilëve një specialist psikiatër, defektolog, pedagog, terapeut sporti, 
pedagog arti, terapeut pune, tapacier dhe pastruese. Në këtë kuptim, ekipi i MPN-së 
vlerëson se në Departamentin për terapi okupuese duhet të punësohen (ose 
të rikualifikohen) më shumë fizioterapeutë, defektologë dhe punëtorë social, 
me qëllim të trajtimit më intensiv në pjesën e rehabilitimit dhe socializimit të 
pacientëve. Në atë drejtim, e domosdoshme është pajisja e më shumë hapë-
sirave për punë me defektologë, ku do tu mundësohet, të gjithë shfrytëzuesit 
me pengesa intelektuale, të punojnë me defektolog në më shumë programe të 
caktuara dhe plane për punë.

Departamentin e vizitojnë rreth 300 pacientë në vit, por trajtimi i tyre nuk është i 
organizuar. Në vend që, pacientët në mënyrë të organizuar të sillen nga reparte tjera  me 
plan të parapërgatitur si dhe plan për punë, pacientët në terapi punuese vinë me vetini-
ciativë dhe të shpeshtën e herave prej orës 9 deri në ora 11, paradite.

Prej këtu, ekipi i MPN-së konstaton se mungon bashkëpunimi i organizuar i 
reparteve tjera me Departamentin për terapi okupuese. Më pastaj, në Depar-
tamentin për terapi punuese nuk ekzistojnë plane individuale për terapi oku-
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puese punuese, por as edhe evaluim të rezultateve të arritura. 
Në këtë drejtim, ekipi i MPN-së rekomandon bashkëpunim të fortë të të 

gjithë departamenteve në Institucion me Departamentin për terapi okupuese 
si dhe përgatitjen e programeve dhe planeve individuale për punë dhe terapi 
okupuese me pacientët.

Nga mbikëqyrja e realizuar si dhe bisedat e realizuara me personat zyrtarë, ekipi i 
MPN-së ishte i informuar se mjetet për punë në këtë departament (makina për qepje dhe 
tapacim, materiale edukative, rekvizite sportive e të tjera) janë të vjetërsuara dhe shu-
mica janë jo funksionale. Hapësirat në të cilat realizohet terapia punuese, gjithashtu janë 
të vjetra, me pajisje jo adekuate, mungojnë materiale për punë. Ekipi i MPN-së ishte i 
informuar se Departamenti është komplet i lënë pas dore në vitet e fundit dhe 
të njëjtit nuk i kushtohet rëndësia e merituar. Gjithashtu, mos shfrytëzimi i tokës 
të cilën e posedon IPSH Spitali Psikiatrik – Shkup, pacientët nuk janë të kyçur as edhe në 
aktivitete hortikulturore.

Nga mbikëqyrja e realizuar në Departamentin për terapi okupuese, eki-
pi i MPN-së arriti në përfundim se ai është jo funksional dhe nuk mundëson 
punë kualitative dhe terapi okupuese për pacientët, kjo ka ndikim në nivelin e 
mjekimit, rehabilitimit dhe përkrahjes së plotë psiko-sociale.

Në këtë kuptim, ekipi i MPN-së potencon se, që të mundet Institucioni të 
realizon veprimtarinë rehabilituese, nevojitet të realizohet rindërtimi si dhe 
pajisja e Departamentit për terapi okupuese, me qëllim që pjesa më e madhe e 
pacientëve të kyçen në punë dhe terapi okupuese me të cilën do të realizohen 
ushtrime për përmirësimin e aftësive, lëvizjeve, si dhe aftësimin e pacientëve 
për disa aktivitete punuese. Më pastaj, rekomandon të vihet në funksion edhe 
terapia punuese me përpunimin e tokës si dhe aktiviteteve hortikulturore.

Kuzhina dhe lavazhi

Kuzhina është e vendosur në pjesë të veçantë në njërin nga objektet e Institucionit, 
e njejta gjatë ditës së vizitës ishte e pastër dhe e rregulluar. Aparatet e kuzhinës ishin 
funksionale, kurse mjetet për ushqim ishin të depozituara në mënyrë adekuate. Nga 
biseda me personat zyrtar dhe pacientët ishte konstatuar se pacientët nga të 
gjitha repartet dhe departamentet, ushqimin e konsumojnë nëpër dhomat për 
ushqim të cilat i kanë në repartin e tyre. Ekipi i MPN-së, gjithashtu, konstatoj 
se në vend të dukshëm ishte e vendosur edhe lista mujore e ushqimeve e lejuar 
nga ana e motrës kryesore në spital, përgjegjësit për segmentin e kuzhinës 
dhe drejtorit të institucionit.  

Lavazhi i spitalit gjendet në objekt tjetër, i cili ka dy hapësira, në të cilat realizohet 
pranimi i veshjes së papastër, e njëjta lahet, thahet në makina për tharje dhe pas mba-
rimit të procedurës vendoset në thasë pëlhure të cilat i merr infermieri, lavazhi  punon 
vetëm gjatë ndërrimit të parë prej orës 07 deri ora 13. Lahen mbulesat dhe veshja e pa-
cientëve, të punësuarit punojnë me dorëza dhe maska, bëhet dezinfektimi i rrobave dhe 
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Barnatore

Në barnatore ka tre të punësuar, një farmacist dhe dy teknikë të farmacisë. Në barna-
tore ka mjaftueshëm barëra, ka libër barnatorje me dokumentacion të rregullt, barnatorja 
është e pastër dhe e rregulluar. Furnizimi i barërave kryhet në nivel mujor, nuk ka hapësirë 
të mjaftueshme për ruajtjen e një pjese të madhe të barërave. Furnizimi me barëra për 
të gjithë dispanseret kryhet prej këtu dhe dorëzohet me veturë ose vinë nga dispanseret 
dhe e marrin.

4.3.4. Zbatimi i mjeteve për kufizim fizik - fiksimi 

Në IPSH Spitalin Psikiatrik - Shkup ekziston Protokoll i shkruar për përdorim të 
mjeteve për kufizim fizik (“fiksim”), në të cilën janë të parapara principet për zbatimin e 
kësaj metode si dhe mënyrat e lejuara për realizimin e fiksimit te pacientët. Në Institucion, 
gjithashtu udhëhiqet edhe Ditar për fiksim në të cilin evidentohen rastet e kufizimit fizik 
– fiksimi i pacientëve.

Ekipi i MPN-së realizoj mbikëqyrje në ditarët në të cilët evidentohen të dhënat e “fik-
simeve” të realizuara në disa reparte në të cilat praktikohet kufizimi fizik. Nga mbikëqyrja 
shihet se, evidenca e “fiksimeve” të realizuara udhëhiqet në mënyrë jo të rregullt, të 
paqartë dhe të palexueshme, shpeshherë mungon e dhëna kryesore e cila ka të bën me 
kohën e përfundimit të “fiksimit”. Kurse, në rastet kur është evidentuar edhe koha e fillimit 
edhe koha e përfundimit të kufizimit fizik, shpeshherë koha e “fiksimit” e tejkalon kohën 
e pranueshme për të të njëjtën.  

Ekipi i MPN-së potencon se, edhe pse në Protokollin për fiksim nuk është e përmen-
dur në mënyrë precize koha maksimale e zgjatjes së “fiksimit”, koha e pranueshme e 
masës për kufizim fizik të pacientit nuk është më shumë se 2 orë në kontiniutet, për shkak 
të asaj se ajo është koha e nevojshme për reagimin e terapisë së dhënë, dhe kjo është 
politika të cilën numri më i madh i spitaleve e kanë pranuar, në drejtim të mbrojtjes të të 
drejtave të pacientëve. 

Në këtë drejtim, ekipi i MPN-së rekomandon udhëheqje konsekuente të 
Ditarëve për evidentimin e kufizimit fizik, si dhe kufizimit të kohëzgjatjes të 
“fiksimeve”, më shumë deri në 2 orë në kontiniutet.

Më pastaj, nga mbikëqyrja e realizuar është konstatuar se hapësirat dhe 
mjetet me të cilat kryhet “fiksimi” janë jopërkatëse (më shumë krevate në një 
hapësirë për kufizim fizik, krevate jo të fiksuar për dyshemeje, nuk ka fasha 
të buta për muret për mbrojtje, rripa të vjetër, të këputur të cilët munden të 
ngacmojnë lëndim të pacientit). 

hapësirës, higjienën e mirëmbajnë vetë e hënë - e mërkurë - e premte, kurse servisi për 
pastrim vjen të martën dhe të enjten. Mjete për larje dhe dezinfektim kanë mjaftueshëm. 
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Duke e pasur parasysh këtë që përmendëm, ekipi i MPN-së rekomandon, 
në mënyrë urgjente, të bëhet përshtatja e hapësirave për “fiksim” të cilat do të 
jenë të pajisura me mjete për atë qëllim dhe të cilat do të mundësojnë fiksim 
fizik të sigurt për pacientët të cilëve ajo u nevojitet, si dhe monitorim nga ana 
e personelit mjekësor gjatë gjithë kohës së kufizimit fizik.

4.3.5. Shkalla e realizimit të të drejtave  

E drejta e respektimit të personalitetit, dinjitetit dhe privatësisë së personave me 
sëmundje mendore, e drejta e mbrojtjes nga çdo lloj maltretimi, nënvlerësimi dhe keqpër-
dorimi, e drejta e sigurimit të një mjedisi human dhe të sigurt, janë vetëm një pjesë e të 
drejtave të përgjithshme të personave me sëmundje mendore, të rregulluara me Ligjin 
për Shëndet Mendor. 

Përskaj të drejtave të përgjithshme, i njëjti ligj i rregullon edhe të drejtat e veçanta 
të personave me sëmundje mendore, gjatë kohës së qëndrimit në institucionet shënde-
tësore.

E drejta e informimit

E drejta e informimit të pacientëve të vendosur në institucionet psikiatrike paraqet 
mundësi për pacientin, në të gjitha fazat e mbrojtjes shëndetësore, të jetë plotësisht 
i informuar për gjendjen e tij shëndetësore, për rrjedhën e procedurës gjatë dhënies 
së mbrojtjes shëndetësore, për mundësinë e vendosjes për intervenimet e propozuara 
mjekësore, për mënyrën e rekomanduar të jetesës, për të drejtat e mbrojtjes shënde-
tësore dhe sigurimit shëndetësor, për procedurën e realizimit të atyre të drejtave etj.

Nga bisedat e realizuara me pacientët në Institucion, si dhe nga mbikëqyrja e reali-
zuar në departamente të ndryshme, ekipi i MPN-së konstatoj se një pjesë e pacientëve 
janë të vetëdijshëm për terapinë që e pranojnë, por përsëri te ata mungon informimi real 
për të drejtat e tyre, të potencuara te Rendi shtëpiak i Institucionit dhe të garantuara me 
Ligjin për Shëndet Mendor. 

Në këtë drejtim, ekipi i MPN-së rekomandon që Rendi shtëpiak dhe të 
drejtat e garantuara me Ligjin për Shëndet Mendor të vendosen në më shumë 
vende dhe në vende lehtë të arritshme në Institucion, por edhe më tepër ko-
munikim ndërmjet personave zyrtarë dhe pacientëve, në drejtim të informimit 
me të drejtat elementare ligjore. 
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E drejta e angazhimit në punë dhe animacioni i kohës së lirë 
(ndjekje e programeve radio dhe televizive)

E drejta e pacientit që të jetë i angazhuar në punë nënkupton angazhim në punë në 
përputhje me mundësitë e tyre.

Më pastaj, terapia punuese dhe okupuese janë pjesë e terapisë e cila ndikon në 
nxitjen dhe aktivizimin e pacientëve, me qëllim animacioni i kohës së tyre dhe nxitjen e 
resocializimit të tyre. 

Ekipi i MPN-së vërejti se në një pjesë të departamenteve IPSH Spitali Psikiatrik – 
Shkup ekziston hapësirë për qëndrim ditor, e cila është e pajisur me TV dhe në të njëjtën 
pacientët lejohen të qëndrojnë gjatë ditës dhe të ndjekin TV. Por, përskaj ndjekjes së pro-
grameve televizive, për një pjesë të mirë të pacientëve aspak nuk ekziston okupim tjetër 
rekreativ, prej së cilit del se jeta e pacientëve në Institucion është shumë e njëllojshme. 

Gjithashtu, veçanërisht shqetësuese është gjendja me Departamentin për terapi oku-
puese. Ky departament është jofunksional dhe nuk mundëson terapi kualiative si punuese 
ashtu edhe okupuese për pacientët, e cila ndikon në mjekimin dhe rehabilitimin e tyre 
si edhe përkrahjen e përgjithshme psiko-sociale. Ekipi i MPN-së potencon se, është e 
nevojshme pajisja e Departamentit për terapi okupuese, me qëllim pjesa më e madhe e 
pacientëve të kyçen në terapi punuese dhe okupuese, gjithashtu nevojitet edhe vendosja 
në funksion e terapisë punuese me përpunimin e tokës si dhe aktivitete hortikulturore.

Pacientët në spital nuk kanë ditë të strukturuar, nuk kanë aktivitet gjatë 
ditës, nuk janë të motivuar të marrin pjesë në okupime ditore. Aktivizimi i pa-
cientëve si dhe animacioni i kohës së kaluar në spital është mjeti kryesor në 
luftën kundër hospitalizimit. Për këto shkaqe, ekipi i MPN-së rekomandon të 
mundësohen kushte për realizimin e më shumë aktiviteteve atraktive për pa-
cientët, si dhe në mënyrë aktive të punohet në nxitjen e dëshirës për aktivitete 
kreative, mentale dhe fizike.

E drejta e kontaktit me botën e jashtme (telefon, vizita, dërgesa)

Sipas informacioneve që ekipi i MPN-së i pranoj, pacientët nuk kishin ankesa në 
lidhje me shfrytëzimin e të drejtës që të kontaktojnë me të afërmit e tyre, personalisht 
ose nëpërmjet telefonit, si dhe të pranojnë dërgesa. Zakonisht, telefona ka në hapësirat 
e motrave ose në hapësirat e punëtorëve social në departamente, prej ku pacientëve u 
lejohet të kontaktojnë me të afërmit, jashtë Institucionit. 

Sa i përket pranimit të dërgesave, pranimi zakonisht realizohet nëpërmjet punëtorit 
social të departamentit, për çka udhëhiqet evidencë konkrete për pranim të dërgesave.
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E drejta e posedimit të gjësendeve personale

E drejta e ushqimit

Nga mbikëqyrja e realizuar në hapësirat për vendosje, MPN vërtetoj se në disa de-
partamente të caktuara në Institucion, pacientët ballafaqohen me kushte johumane për 
të jetuar. Pikërisht, në disa departamente nëpër dhoma aspak nuk ka dollapë  
për ruajtjen e gjësendeve personale, pacientët janë të detyruar gjësendet për 
përdorim personal t`i ruajnë nën dyshekët për gjumë. Në këtë mënyrë, rritet 
rreziku nga vjedhjet, çka nga ana tjetër, drejtpërdrejt ndikon në sigurinë e 
pacientëve në Institucion.

Ekipi i MPN-së ishte i informuar se ushqimi në Institucion nuk i kënaq nevojat, si për 
nga kualiteti edhe për nga sasia dhe një numër i madh i pacientëve u ankuan edhe në 
mungesën e perimeve dhe pemëve në racionet e përditshme. 

Në këtë drejtim, ekipi i MPN-së rekomandon që të sigurohet sasi më e 
madhe dhe më kualitative e ushqimeve, të përpunohet menyja për ushqime, 
në përputhje me nevojat specifike të pacientëve, me konsultim paraprak me 
person profesional kompetent, me qëllim që të sigurohet ushqim për pacientët 
me vlerat e nevojshme ushqyese.

4.3.6. Pasqyra e rekomandimeve të dhëna

Deri në përgatitjen e Raportit nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë nuk u pranuan 
përgjigje, për shkak të asaj, në vazhdim do të japim pasqyrë të rekomandimeve të dhëna 
dhe përgjigjeve të pranuara nga IPSH Spitali Psikiatrik – Shkup dhe vetëm rekomandimet 
e dhëna deri te Ministria e Shëndetësisë.
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Tabela nr.40

Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te IPSH Spitali Psikiatrik Shkup  

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimeve

Urgjentisht të punësohet 
kuadër profesional plotësues 
si dhe personel mjekësor. 

Në periudhën pas vizitës së Avokatit të Popullit, në mua-
jin shkurt, janë realizuar punësime të reja të punëtorëve 
mjekësor, në kohë të pacaktuar. Janë punësuar dy mjekë, 
prej të cilëve një specialist i psikiatrisë, si dhe dy motra 
mjekësore, me çka është zbutur mungesa e punëtorëve 
shëndetësor në Institucion. Por, është e nevojshme të 
vendoset mekanizmi që në kontiunitet të plotësohet me 
persona profesional si përgjigje e procesit të largimit të 
kuadrit, për shkaqe të ndryshme.

Pacientët prej të cilëve 
kërkohet nënshkrimi i paj-
tueshmërisë për vendosje në 
institucion psikiatrik, duhet 
të jenë qartë të informuar 
për atë çka paraqet pajtuesh-
mëria, si edhe për shkaqet 
pse nevojitet nënshkrimi i 
pajtueshmërisë.

Përpjekjet e punëtorëve mjekësor janë në drejtim të 
shpjegimit të shkakut për hospitalizim. Për fat të keq, 
për shkak të natyrës së sëmundjes, pjesa më e madhe 
e të hospitalizuarëve janë të detyruar dhe pacientët 
pranohen në mjekim spitalor, në gjendje mendore kur 
nuk munden të gjykojnë dhe të nënshkruajnë pajtuesh-
mëri për mjekim vullnetar. Në spital vinë nën shoqërim 
të anëtarëve të familjes ose personave tjerë të afërm, 
shpeshherë në mjekim spitalor i sjellin me ndihmën e 
shpejtë dhe nën shoqërimin e policisë. Në këto raste 
zbatohen procedurat për hospitalizim të detyrueshëm të 
parapara me Ligj, kur kërkohet pajtueshmëri nga gjykata 
kompetente për vazhdimin e hospitalizimit. Informimi 
i pacientëve për natyrën e sëmundjes, qëllimi i mjekimit 
dhe rezultatet e pritura nga mjekimi janë pjesë e obligim-
it për qasje individuale terapeutike dhe realizohen gjatë 
gjithë rrjedhës së mjekimit spitalor, të gjithë pacientët 
që janë në gjendje të gjykojnë, informohen për natyrën 
e sëmundjes, për llojin e barërave të cilat i pranojnë si 
dhe për rëndësinë e pranimit të barërave në mënyrë të 
rregullt. 
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te IPSH Spitali Psikiatrik Shkup  

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimeve

Ekipi i MPN-së rreptësishtë 
e dënon përdorimin e çdo 
lloji të forcës fizike ndaj 
pacientëve dhe potencon 
se përdorimi i forcës fizike 
është i palejuar, gjithashtu 
rekomandon që urgjen-
tisht të ndërpritet prak-
tika e këtillë dhe personat 
përgjegjës në Institucion i 
fton të ndërmarrin masa 
të forta dhe të kontrol-
lojnë sjelljen dhe veprimet 
e personelit mjekësor ndaj 
pacientëve.

Përdorimi i forcës ndaj pacientëve asnjëherë nuk është 
praktikë në Spital. Përvojat tona flasin se punëtorët 
mjekësor e kuptojnë misionin e tyre profesional dhe sil-
len mirë, kurse tentimet personale për përdorim të forcës 
ndalohen ndërmjet kolegëve.

Urgjentisht të ndërpritet 
praktika e larjes kolektive të 
pacientëve si dhe mbikëqyrje 
të përforcuar mbi konsek-
uencën e kryerjes së obligi-
meve të infermierëve.

Ndaj rekomandimeve tona, është realizuar takim me të 
punësuarit e Repartit ku pacientët janë ankuar se dëno-
hen fizikisht. Të punësuarit nuk u deklaruan se kanë 
përdorur forcë fizike ose kanë qenë dëshmitarë të ndonjë 
rasti të këtillë. Është kërkuar nga të gjithë të punësuarit 
që të rrisin zgjuarsinë dhe nëse vërejnë rast të këtillë 
menjëherë ta paraqesin.

Restaurimi urgjent i pjesëve 
të Institucionit të cilat janë 
të vjetra dhe të pa mirëm-
bajtura, mirëmbajtja me e 
fortë e higjienës në të gjithë 
Institucionin, si dhe pajisja 
e hapësirave me pajisje të 
përshtatshme për “të jetuar” 
pacientët, me qëllim sig-
urimin e kushteve për qën-
drim minimal human.

Është realizuar mbledhje me motrat kryesore të reparteve 
dhe është kërkuar që në repartet ku ka kushte tu 
mundësohet larja individuale e pacientëve. Gjithashtu, 
është urdhëruar deri te repartet ku ka personel të 
mjaftueshëm të gjinisë mashkullore, larja e pacientëve të 
cilët kanë nevojë të ndihmohen nga i punësuar i gjinisë 
së njëjtë. Në mbledhje është kërkuar edhe rritja e proce-
durave higjienike nëpër reparte, por edhe më gjerë.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te IPSH Spitali Psikiatrik Shkup  

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimeve

Të mundësohen kushte në 
spital për realizimin e më 
shumë aktiviteteve  krea-
tive për pacientët, si dhe të 
punohet në mënyrë aktive 
që të stimulohet dëshira për 
aktivitete fizike, aktivitete 
kreative mendore, për shkak 
se aktivizimi i pacientëve si 
dhe animacioni i kohës së 
tyre është mjeti kryesor në 
luftën kundër hospitalizimit.

Nga të punësuarit në Repartin për terapi okupuese është 
kërkuar plan vjetor për aktivitete me propozime për 
zgjerimin e llojit të aktiviteteve. Në bashkëpunim me 
udhëheqësit e Reparteve tjera i cili do të modulohet për 
çdo muaj, në mënyrë individuale. Presim që prej fillimit 
të muajit të ardhshëm, Reparti për terapi okupuese të 
funksionon me numër më të madh dhe lloje të ndry-
shme të aktiviteteve, sipas planit mujor, në pajtueshmëri 
me nevojat e pacientëve nga të gjitha departamentet e 
Spitalit.
Për fat të keq, restaurimi i hapësirave të këtij reparti me 
mjete vetanake buxhetore nuk janë planifikuar në planin 
financiar për këtë vit, ku prioritet u jepet punëve tjera 
ndërtimore dhe rekonstriutive. Do të shihet mundësia 
e realizimit të furnizimeve me sasi më të vogël (furni-
zimi i veglave gjimnastikore etj.), në varësi të nevojave 
të specifikuara, të cilën do ta dorëzon Reparti për terapi 
okupuese. 
(Përgjigjja është e destinuar për rekomandimet 6,7,8).  .

Bashkëpunimi i fortë me 
të gjitha departamentet në 
Institucion me Departamen-
tin për terapi okupuese dhe 
realizimin e planit mujor 
si dhe programit për terapi 
punuese dhe okupuese me 
pacientët.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te IPSH Spitali Psikiatrik Shkup  

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimeve

Restaurimi i tërësishëm si 
dhe pajisja e Departamentit 
për terapi okupuese me 
hortikulturë dhe ekonomi, 
me qëllim pjesa më e madhe 
e pacientëve të kyçen në 
terapi punuese dhe okupuese 
me të cilën do të realizohen 
ushtrime për përmirësimin 
e aftësive, lëvizjeve si dhe 
aftësimin e pacientëve me 
aktivitete të caktuara. Më 
pastaj, vendosja në funksion 
edhe e terapisë punuese me 
përpunim të tokës dhe aktiv-
iteteve hortikulturore.
Menjëherë të ndërpritet 
praktika e zgjatjes së kohës 
së fiksimit për pacientët, 
të mos jenë të ekspozuar 
në kufizim fizik më tepër 
se sa është e nevojshme, 
gjithashtu të sigurohet edhe 
monitorim i përhershëm për 
çdo pacient gjatë kohës së 
kufizimit fizik. 

Është realizuar kontroll në repartet ku realizohet fiksimi, 
është kryer mbikëqyrje në Librat për fiksim. Janë përsëri-
tur rekomandimet për respektim konsekuent të proce-
durës në lidhje me kohëzgjatjen e fiksimit si dhe burimin 
e realizimit të saj, si dhe rekomandimit në mungesë 
të dhomës me një krevat për atë qëllim, gjatë realizi-
mit të fiksimit të largohen pacientët tjerë nga hapësira. 
(Përgjigje ndaj rekomandimeve 9,10).

Urgjentisht të bëhet për-
shtatja e hapësirave për 
fiksim të cilat duhet të jenë 
të pajisura për atë qëllim dhe 
të cilat do të mundësojnë 
kufizim fizik pa pengesa të 
pacientëve të cilëve ajo u 
nevojitet.
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Pasqyrë 
e rekomandimeve të dhëna deri te IPSH Spitali Psikiatrik Shkup  

Rekomandime Përgjigje ndaj rekomandimeve

Sëndukët për parashtresa 
dhe ankesa të vendosen në 
të gjitha repartet e veçanta 
në suaza të Institucionit, në 
vende të cilat lehtë dhe gjith-
monë janë të arritshme për 
pacientët dhe që janë jashtë 
mbikëqyrjes së drejtpërdrejt 
nga personat zyrtarë si dhe 
personeli mjekësor.

Repartet ku është konstatuar se nuk ka sëndukë 
për ankesa, janë furnizuar me sëndukë të rinj.

Vendosja e Rendit shtëpiak 
si dhe të drejtat e garantuara 
me Ligjin për Shëndet Men-
dor në më shumë vende të 
dukshme, si dhe të arritshme 
në Institucion, por edhe më 
shumë komunikim aktiv 
ndërmjet personave zyrtar 
dhe pacientëve në drejtim 
të informimit të tyre për të 
drejtat elementare ligjore.

Është dhënë urdhër që në vend të dukshëm te secili de-
partament të vendoset Rendi Shtëpiak i Spitalit dhe kopje 
e Ligjit për Mbrojtjen e të Drejtave të Pacientëve me Çr-
regullime Mendore (Përgjigje për rekomandimet 11,12).

Të furnizohen ushqime më 
shumë në sasi dhe me më 
tepër kualitet, të përpu-
nohet menu për ushqim, 
në përputhje me nevojat 
specifike të pacientëve, me 
konsultim të mëhershëm me 
person relevant zyrtar, me 
qëllim sigurimin e ushqimit 
për pacientët me vlerat e 
nevojshme ushqyese. 

Ushqimi për pacientët përgatitet në kuzhinën qen-
drore spitalore, sipas menysë të përgatitur më herët, 
sipas standardeve të nevojave nutritive. Gjithashtu, për 
pacientët me nevoja specifike në të ushqyerit, për shkak 
të gjendjes shëndetësore (diabet), përgatiten ushqime të 
veçanta. Udhëheqës i kuzhinës spitalore me përgatitje 
nga lëmia e hotilierisë, me njohje të vlerave ushqyese si 
dhe kualitetin e të ushqyerit. Furnizimi me ushqime  re-
alizohet sipas planit të përgatitur për prokurime publike 
kurse përpjekjet tona që të sigurohet llojllojshmëri dhe 
kualitet maksimal të ushqimit në përputhje me mjetet që 
kemi në dispozicion.    
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Tabela nr.41

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria e Shëndetësisë

Rekomandime 

Urgjentisht të punësohet kuadër plotësues profesional si dhe personel mjekësor.
Sigurimi i mjeteve dhe restaurimi urgjent i pjesëve të Institucioneve të cilat janë të vjetra 
dhe të pa mirëmbajtura, mirëmbajtja më e fortë e higjienës në të gjithë Institucionin, si 
dhe pajisja e hapësirave për të “jetuar” pacientët, me qëllim sigurimi i qëndrimit minimal 
human.
Sigurimi i mjeteve, rindërtimi i tërësishëm si dhe pajisja e Departamentit për terapi oku-
puese me hortikulturë dhe ekonomi, me qëllim që pjesa më e madhe e pacientëve të kyçen 
në terapinë punuese dhe okupuese me të cilën do të realizohen ushtrime për përmirësimin 
e aftësive, lëvizjeve si dhe aftësimin e pacientëve për aktivitete të caktuara punuese. Pastaj, 
vënia në funksion edhe e terapisë punuese me përpunim të tokës dhe aktivitete hortikul-
turore.  
Sigurimi i mjeteve dhe përshtatja urgjente e hapësirave për fiksim të cilat do të jenë të 
pajisura konform qëllimit dhe të cilat do të mundësojnë kufizim fizik pa pengesë dhe të 
sigurt të pacientëve të cilët e kanë të domosdoshëm.
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1. Të mundësohet, në kontinuitet edukimi i kuadrit të mesëm mjekësor 
dhe jo mjekësor, sepse janë më shpesh në kontakt me pacientët të 
cilët trajtohen në kushte spitalore, që nuk kanë edukim të mëhershëm 
mjekësor.

2. Të vendoset koordinim më i ngushtë ndërmjet Repartit për terapi 
punuese dhe repartet e mbetura në drejtim të motivimit të pacientëve 
për kyçje më të madhe në terapi okupuese, si dhe të bëhen përpjekje 
për motivim të pacientëve në drejtim të dekorimit të hapësirave për 
vendosje, e kjo do të paraqes stimul plotësues vizuel në drejtim të 
rehabilitimit të personave.

3. Përmirësimi i gjendjes dhe kushteve materiale në drejtim të plotësim-
it të standardeve: restaurimi i objekteve të vjetra, përmirësimi i 
gjendjes dhe higjienës te nyjet sanitarike dhe banjot dhe përshtatja e 
të njëjtave për këtë kategori të personave, sigurimi i krevateve të reja 
për fjetje të secilit pacient.

4. Sigurimi i mjeteve për përshtatje urgjente të hapësirave për fiksim 
të cilat duhet të jenë të pajisura konform qëllimit dhe të cilat do të 
mundësojnë kufizim fizik të sigurt dhe pa pengesa të pacientëve për 
të cilët ajo është e domosdoshme.

5. Urgjentisht të ndërpritet praktika e fiksimit i cili zgjat gjatë dhe pa-
cientët të mos jenë të ekspozuar në kufizim fizik më gjatë se sa është 
e domosdoshme.

6. Gjatë vdekjes së pacientit gjatë kohës së hospitalizimit të tij në spi-
talet psikiatrike, pa përjashtim të bëhet autopsi, me qëllim që të zbu-
lohet shkaku i sigurt për vdekje, dhe që të eliminohet ekzistimi i dy-
shimit se vdekja ka ardhur si pasojë e forcës ose si rezultat i gabimit 
mjekësor.

7. Të merren masat e duhura për punësimin e kuadrit plotësues profe-
sional si dhe personelit mjekësor.

8. Sigurimi i mjeteve dhe restaurimi komplet si dhe pajisja e Departa-
mentit për terapi okupuese me hortikulturë dhe ekonomi, me qëllim 
që pjesa më e madhe e pacientëve të kyçen në terapi punuese dhe 
okupuese me të cilën do të realizohen ushtrime për përmirësimin e 
aftësive, lëvizjeve si dhe aftësimin e pacientëve për aktivitete të cak-
tuara punuese. Pastaj, vendosja në funksion e terapisë punuese me 
përpunim të tokës dhe aktiviteteve hortikulturore.  

9. Ekipi i MPN-së rreptësishtë e gjykon përdorimin e çfarëdol forcës 
fizike ndaj pacientëve dhe potencon se përdorimi i forcës fizike është 
i ndaluar, njëkohësisht rekomandon urgjentisht të ndërpritet praktika 
e këtillë dhe personat përgjegjës në Institucion i fton të ndërmarrin 

REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME PËR VIZITAT E 
SPITALEVE PSIKIATRIKE NË VITIN 2019
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masa të rrepta për hulumtim dhe kontrollim të sjelljes dhe veprimit të 
personelit mjekësor ndaj pacientëve.

10. Urgjentisht të ndërpritet praktika e larjes kolektive të pacientëve dhe 
forcimi i mbikëqyrjes ndaj ekzekutimit konsekuent të obligimeve të 
infermierëve. 

11. Urgjentisht restaurimi i pjesëve të Institucioneve të cilat janë të vjet-
ra dhe të pa mbajtura, mbajtja e fortë e higjienës në të gjitha Institu-
cionet, si dhe pajisja e hapësirave për të “jetuar” e pacientëve, me 
qëllim të sigurimit të qëndrimit minimalisht human. 

12. Në spital të mundësohen kushte për realizimin e më shumë aktiv-
iteteve atraktive për pacientët, si dhe të punohet në mënyrë aktive 
për nxitjen e dëshirës së tyre për aktivitete kreative fizike dhe men-
dore, për shkak të aktivizimit të pacientëve si dhe animacioni i kohës 
së tyre është mjeti kryesor në luftën kundër hospitalizimit. 

13. Bashkëpunim i fortë i të gjithë departamenteve në Institucion me De-
partamentin për terapi okupuese dhe realizimi i planeve mujore si dhe 
programeve për punë dhe terapi okupuese me pacientët.

14. Sëndukët për parashtresa dhe ankesa të vendosen në të gjitha repartet 
e veçanta në suaza të Institucionit, në vende të cilat do të jenë lehtë 
dhe përgjithmonë të arritshme për pacientët dhe që do të jenë jashtë 
mbikëqyrjes së përhershme dhe të drejtpërdrejtë nga personat zyrtar 
dhe personeli mjekësor.

15. Vendosja e Rendit shtëpiak dhe e të drejtave të garantuara me Ligjin 
për Shëndet Mendor, si dhe komunikimi aktiv ndërmjet personave 
zyrtar dhe pacientëve, në drejtim të informimit të tyre për të drejtat 
elementare ligjore.

16. Të furnizohet sasi më e madhe dhe më kualitative e ushqimit, të për-
punohet menyja për ushqim, në përputhje me nevojat specifike të pa-
cientëve, me konsultim paraprak të personit relevant profesional, me 
qëllim të sigurimit të ushqimit për pacientët me vlerën e nevojshme 
ushqyese.
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VIZITA E QENDRAVE PËR PËRKU-
JDESJEN DHE VENDOSJEN E 
SHTETASVE TË HUAJ, MIGRANTËVE 
ILEGAL DHE AZILKËRKUESVE 

5

Avokati i Popullit edhe gjatë periudhës raportuese të vitit 2019, në kuadër të projektit 
“Përmirësim i sistemit për mbrojtje juridike në lidhje me azilin dhe natyralizimin “vazhdoi 
me mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve/migrantëve dhe azilkërkuesve. Në këtë kup-
tim, gjatë vitit janë kryer 16 vizita monitoruese në vendet ku janë vendosur refugjatët/
migrantët  dhe azilkërkuesit edhe atë:  4 vizita në Qendrat e përkohshme Transitore në 
Vinojug dhe Tabanoc, 4 vizita në Qendrën për pranim të azilkërkuesve në Vizbeg dhe 4 
vizita në Qendrën për Pranim të shtetasve të Huajve në Gazi Babë.

Tabela nr.42

Pasqyrë 
e vizitave në Qendrat ku janë të përkujdesur dhe vendosur refugjatët/mi-

grantët
QPT-Vinojug 06.03.2019 21.05.2019 24.07.2019 29.08.2019
QPT-Tabanoc 05.03.2019 16.05.2019 31.07.2019 20.12.2019
Qendra për të Huajt-
Gazi Babë

22.01.2019 07.03.2019 02.04.2019 29.05.2019

Qendra për azilkërkue-
sit-Vizbeg 

12.03.2019 17.05.2019 26.07.2019 01.08.2019
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Nga vizitat e kryera në Qendrat e përkohshme transitore Vinojug dhe Tabanoc, 
Avokati i Popullit konstaton reduktim të konsiderueshëm të numrit të personave të vendo-
sur në këto dy Qendra, në krahasim me vitin e kaluar (2018), ndërsa, sa i përket vendit  
të origjinës, përsëri përqindje më e lartë e refugjatëve dhe migrantëve të vendosur nëpër 
Qendra ishin nga Afganistani dhe Pakistani.

Avokati i Popullit konstatoi se gjatë vitit 2019, karakteristike ishte rritja 
e numrit më të madh të fëmijëve të pashoqëruar të Huaj në të katër objektet 
e akomodimit-Qendrat e Përkohshme Transitore dhe Qendrat për Pranimin e 
Shtetasve të Huaj dhe azilkërkuesve. Nga inspektimi i kryer në Qendra, kon-
statohet se me fëmijët veprohet në përputhje me Procedurat Standarde Opera-
tive për trajtimin e fëmijëve të pashoqëruar të huaj, çdoherë duke iu caktuar 
një kujdestar, por të njëjtit për një periudhë të shkurtër arratisen. Në këtë 
drejtim, Avokati i Popullit u rekomandoi organeve kompetente të ndërmarrin 
masa për përforcimin e kontrollit ndaj fëmijëve të pashoqëruar, në mënyrë 
që të mundësohet trajtimi adekuat dhe parandalimi i largimit vullnetarë nga 
Qendrat.

Në veçanti, Avokati i Popullit vuri në dukje se kjo është një kategori e 
cenueshme e personave që janë subjekt të trafikimit të mundshëm të qenieve 
njerëzore, apo edhe llojeve të tjera të abuzimit. Duke vepruar në këtë mënyrë, 
Avokati i  Popullit rekomandoi organet kompetente, në përputhje me parimin 
e “interesit më të mirë për fëmijën”, ta marrin në konsideratë mundësinë e 
gjetjes së alternativave më të përshtatshme për akomodimin e fëmijëve të 
pashoqëruar dhe kategorive tjera të cenueshme të  refugjatëve/migrantëve 
dhe azilkërkuesve. 

Gjithashtu, në periudhën raportuese të vitit 2019, Avokati i Popullit kon-
statoi një praktikë negative të akomodimit të personave vulnerabil refugjatë 
në Qendrat e Përkohshme Transitore. Përkatësisht, në QPT Vinojug ishte vendosur 
një grup i personave vulnerabil, lëndimet e të cilëve ishin shkaktuar nga fatkeqësitë në 
komunikacion, me çka Qendra nuk disponon me kapacitete adekuate për përkujdesjen 
dhe mjekimin e këtyre personave. Në këtë drejtim, Avokati i Popullit rekomandoi 
organet kompetente ta ndalojnë praktikën e akomodimit të personave vulner-
abil në qendrat transitore, si dhe ndërmarrjen e masave për sigurimin e zgjid-
hjeve të akomodimit përkatës për këta persona, deri në përmirësimin e plotë 
të gjendjes.

Trajtimi i personave të akomoduar në Qendrën për Pranim të Shtetasve të Huaj-Gazi 
Babë shkaktoi nxitje dhe përpunim të një analize ku do përfshihet korniza juridike e legjis-
lacionit vendor, standardet dhe udhëzimet ndërkombëtare, gjendja në Republikën e Maqe-
donisë së Veriut, në kontest të paraburgimit emigrues nëpërmjet të dhënave statistikore, 
veprimit ndaj fëmijëve të pashoqëruar të huaj si dhe analizën krahasuese dhe pasqyrimin 
e gjendjes së disa shteteve fqinje.
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5.1 QENDRA PËR PRANIMIN E SHTETASVE 
TË HUAJ-GAZI BABË

Gjatë vitit 2019, në Qendrën për Pranimin e Shtetasve të Huaj në Gazi Babë-Institu-
cion nën juridiksionin e Ministrisë për Punë të Brendshme, u realizuan katër vizita.

Avokati i Popullit me shqetësim konstaton prezencë të paraqitjes së ako-
modimit, përkatësisht, vendosjes së personave të mitur në këtë Qendër, me 
çka paralajmëron ndërprerjen e kësaj praktike dhe gjetjen e një alternative 
tjetër për akomodimin e kësaj kategorie.

Personat e mitur në Qendrën për Pranim të Shtetasve të Huaj ndalohen për një 
periudhë të shkurtër kohore (3 deri 4 ditë) zakonisht ndalohen si dëshmitarë në pro-
cedurë. Pas përfundimit të procedurës, fëmijët si azilkërkues transferohen në Qendrën 
për Azilkërkues në Vizbeg, ku dhe u caktohet një kujdestar në përputhje me procedurat 
Standarde Operative për veprim me fëmijët e pashoqëruar të huaj.

Për Avokatin e Popullit më shqetësuese është fakti se përkundër alterna-
tivave ligjore për akomodimin e personave të mitur të pashoqëruar në Repub-
likën e Maqedonisë së Veriut, të njëjtat nuk shfrytëzohen dhe vazhdon mbajtja 
e fëmijëve në Qendrën për Pranimin e Shtetasve të Huaj.

Gjithashtu, objekti për akomodim të kategorisë së cenueshme të azilkërk-
uesve - Shtëpia e sigurt, ku vitet e kaluara shfrytëzohej si alternativë për ako-
modimin dhe përkujdesjen e kategorisë së cenueshme të personave refugjatë 
azilkërkues, tanimë nuk është në funksion dhe i njëjti nuk përdoret për qëllime 
të ngjashme.

Për Avokatin e Popullit është i papranueshëm akomodimi i fëmijëve, në një lloj In-
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stitucioni që nuk ofron mbikëqyrje të vazhdueshme ndaj fëmijëve ”kujdes të vazhdueshëm 
nga persona profesional dhe ekspertë, që do të mundësojnë mbështetje psiko-sociale për 
fëmijët me aktivitete përkatëse kreative dhe arsimore për moshën e tyre.

Në këtë drejtim, Avokati i Popullit sugjeron se detyrim i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, si nënshkruese e një numri të madh të konventave për 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe refugjatëve, mes tjerash, është edhe 
mundësimi i një trajtimi njerëzor dhe sigurimi për akomodimin e personave ref-
ugjatë, në veçanti të fëmijëve të pashoqëruar duke e pasur parasysh cenuesh-
mërinë dhe rrezikun e tyre për të qenë viktimë të trafikimit me njerëz, siç është 
precizuar në nenin 22 të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve e cila thotë: „Shtetet 
anëtare ndërmarrin masa përkatëse për fëmijën që kërkon status të refugjatit apo atij që 
llogaritet refugjat në pajtim me ligjin përkatës ndërkombëtar apo nacional dhe procedu-
rat, pa marrë parasysh nëse fëmija është në shoqërim të prindërve apo të ndonjë personi 
tjetër ose jo, t’i mundësohet mbrojtja adekuate dhe ndihma humanitare në ushtrimin e 
të drejtave të përfshira në këtë Konventë dhe instrumentet e tjera ndërkombëtare për të 
drejtat e njeriut, anëtarë të të cilave janë shtetet e përmendura”.

Shteti dhe Ministria për Punë dhe Politikë Sociale patjetër të mundësojnë kapacitete 
të disponueshëm për akomodimin e kategorisë së cenueshme të refugjatëve dhe perso-
nave të mitur të pashoqëruar në mënyrë që do të arrihej mbikëqyrje e përhershme nga 
personat profesional me çka do parandalohej humbja e fëmijëve të pashoqëruar të huaj 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
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5.2 QENDRA PËR PRANIM TË 
AZILKËRKUESVE-VIZBEG

Qendra për Pranim të Azilkërkuesve në Vizbeg-Institucion në juridiksion të Ministrisë 
për Punë dhe Politikë Sociale, në vitin 2019 nga ana e Avokatit të Popullit u vizitua katër 
herë. Nga inspektimet e kryera është konstatuar prani mesatare nga 25 deri 30 persona 
në baza mujore, me çka duke i pasur parasysh kapacitetet akomoduese të institucionit 
(150 persona) nuk ka mbingarkesë. Azilkërkuesit e vendosur në Qendër kryesisht janë 
nga Rusia, Afganistani, Pakistani, Irani, Bangladeshi, Algjeria ,Siria, Nepali. Duke e pasur 
parasysh faktin se ky institucion është i llojit të hapur dhe nuk ka mundësi të sigurojë prani 
24 orë dhe kontroll mbi azilkërkuesit, ata zakonisht largohen nga Qendra për një periudhë 
shumë të shkurtër.

Në Qendrën për Pranimin e Azilkërkuesve është përpiluar listë e shoqatave që ofrojnë 
ndihmë juridike pa pagesë, nga të cilat azilkërkuesit do të jenë në gjendje të zgjedhin në 
mënyrë të pavarur, se kush do t’i përfaqësojë në procedurat pranë Sektorit për Azil para 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, për njohjen e së drejtës për azil. Sidoqoftë, në lidhje 
me procedurat për njohjen e së drejtës për azil ka pakënaqësi tek personat e akomoduar 
në Qendër, për shkak se procedurat zgjasin një kohë të gjatë dhe rrallëherë përfundojnë 
me epilog pozitiv për azilkërkuesit-për njohjen e statusit refugjat i pranuar.

Gjatë vizitave në Qendrën për Pranimin e Azilkërkuesve në vitin 2019, 
Avokati i Popullit konstatoi se në Qendër është përgatitur akt-Program për in-
tegrim të hershëm të azilkërkuesve, që synon t’u sigurojë azilkërkuesve qasje 
në kohë deri tek programet e duhura, përmes së cilave do zhvillojnë njohuri 
dhe aftësi për përshtatje më të lehtë dhe të hershme në mjedisin e ri. Programi 
i krijuar paraqet kornizë për përpilimin e një programi individual të organizat-
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ave që punojnë me IP ”Qendra për Pranimin e Azilkërkuesve” Vizbeg, përkatë-
sisht, shtatë ditë, pra, gjashtë ose më shumë muaj.

Së këtejmi, nga inspektimi i Programit të azilkërkuesve, AP konstatoi se ka 3 kom-
ponentë dhe atë: qëndrim afatshkurtër deri më shtatë ditë, qëndrim të mesëm 6 mujorë 
dhe qëndrim të gjatë në Qendrën për Pranimin e Azilkërkuesve mbi gjashtë muaj, dhe 
përmban më shumë aktivitete siç janë: këshillime grupore dhe individuale me qëllim të 
përmirësimit të gjendjes psiko-sociale të personave, mësim të avancuar të gjuhës maqe-
donase dhe gjuhëve të huaja, me qëllim të përmirësimit të aftësive gjuhësore, edukime 
profesionale, me qëllim të aftësimit për një konkurrim më të madh në tregun e punës 
si dhe seminare për profesion, për shprehjen e kreativitetit të azilkërkuesve, ku do të 
bashkëngjiten edhe shoqata të qytetarëve.

Por, pas bisedimeve me azilkërkuesit e pranishëm në Qendër, Avokati i 
Popullit u njoftua se realizohet vetëm një numër i vogël i aktiviteteve, të përf-
shira në Programin për integrim të hershëm të personave refugjatë të ako-
moduar për një periudhë të gjatë kohore në Qendër. Gjithashtu, në Qendër 
realizohen vetëm kurset për avancimin e gjuhës maqedonase. Prandaj, AP sug-
jeron se megjithëse programi parashikon këshillime grupore dhe individuale 
me azilkërkuesit, me qëllim të përmirësimit të gjendjes psiko-sociale të perso-
nave, është fituar një situatë kur këto këshillime nuk ofrohen fare.

Sipas azilkërkuesve të akomoduar në Institucion, mungon organizimi më i 
mirë i përmbushjes së kohës së lirë gjatë qëndrimit në Qendrën për Pranim të 
Azilkërkuesve, mungojnë aktivitetet plotësuese, mundësia e shfrytëzimit më 
të shpeshtë të palestrës dhe qendrës kompjuterike, për të cilat shprehen që jo 
gjithmonë janë në dispozicion për shfrytëzim.

Në këtë mënyrë, azilkërkuesit e vendosur në Qendër nuk kanë vërejtje më serioze në 
lidhje me trajtimin e zyrtarëve, ata janë të kënaqur me kushtet materiale, ushqimet dhe 
ambientet e akomodimit që ofron Qendra. 

Sa i përket mbrojtjes mjekësore në Qendrën për Pranimin e Azilkërkuesve, 
është konstatuar se në krahasim me vitin e kaluar (në Institucion kishte të 
pranishëm mjek dy herë në javë), këtë vit në Institucion është siguruar pra-
nia e një mjeku tre herë në javë (ditën e hënë, të mërkurë dhe të premte) në 
kohëzgjatje prej 4 orëve në ditë, me orar pune nga ora 9 e mëngjesit deri në 
ora 13 e drekës, por mjeku thirret çdoherë që ka nevojë për ndonjë rast për 
ndihmë mjekësore, me çka i njëjti është i angazhuar në institucion përmes 
Kryqit të Kuq.
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5.3 QENDRAT E PËRKOHSME TRANSITORE 
NË VINOJUG DHE TABANOCË

Në vitin 2019 Avokati i Popullit ka realizuar gjithsej tetë vizita  në  Qendrat е për-
kohshme transitore edhe atë nga katër vizita në QPT Vinojug dhe QPT në  Tabanocë.

Numri i refugjatëve-migrantëve të akomoduar në Qendrat e Përkohshme Transitore 
Vinojug dhe Tabanocë ishte shumë i ndryshueshëm  dhe lëvizte në baza ditore. Përkatë-
sisht, në kampe brenda një dite mund të vëreheshin nga 18 deri më 45 persona. Prandaj,  
personat migrantë-refugjatë qëndronin një kohë të shkurtër në territorin e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. Zakonisht pas regjistrimit fillestarë dhe 
sigurimit të nevojave elementare të ndihmës mjekësore, (sigurim të ushqimit 
dhe ujit) refugjatët largohen nga kampi dhe vazhdojnë destinacionin e tyre.

5.3.1. Qendra  e Përkohshme Transitore Vinojug  

Nga vizitat e kryera në Qendrën e Përkohshme Transitore në Vinojug, 
Avokati i Popullit konstaton krijimin e një praktike negative të qasjes selektive 
ndaj procedurave për pranimin e së drejtës për azil. 

Përkatësisht, sipas deklaratave të refugjatëve, nuk iu është mundësuar e drejta e 
parashtrimit të kërkesave për pranimin e së drejtës për azil, me justifikimin se nga per-
sonat zyrtarë gjithsesi nuk do fitojnë të drejtën për pranimin e refugjatëve me çka rrje-
dhimisht do pasonte deportimi i  tyre në Republikën e Greqisë.
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Avokati i Popullit në mënyrë të rreptë gjykon një gjykim të tillë të person-
ave zyrtarë dhe përkujton se në pajtim me Ligjin për mbrojtje të përkohshme  
ndërkombëtare, çdo person refugjat ka të drejtë të pacenushme për qasje deri 
te procedura për pranimin e së drejtës për azil.

Mëtej, gjatë vitit raportues 2019, për QPT Vinojug, karakteristike ishin dy 
gjendje-raste për akomodimin e personave me lëndime të rënda trupore, si dhe 
akomodimin e fëmijëve në Qendër.

Përkatësisht, gjatë njërës nga vizitat në Qendër u ballafaquam me më shumë persona 
me lëndime të rënda trupore, lëndime të shkaktuara nga aksidente, përderisa tek disa 
persona ishin kryer intervenime medicinale. Për më tepër, Avokati i Popullit informon se ky 
nuk është rasti i parë i akomodimit të personave me lëndime të rënda trupore në Qendër.

Personat e akomoduar në qendër deklarojnë se kryesisht janë të kënaqur nga tra-
jtimi dhe veprimi i  Kryqit të Kuq dhe organizatave tjera të pranishme në terren, ata 
gjithashtu janë të kënaqur edhe nga qëndrimet në spitale ku ofrohen ndërhyrje dhe ku-
jdes mjekësor shtesë, por njëherësh, shprehin shqetësim për faktin se në Qendrën e 
Përkohshme Transitore Vinojug nuk ka persona të specializuar që do kujdesen çdo ditë 
për personat me lëndime të rënda, e që kanë nevojë për përkujdesje të vazhdueshme dhe 
kujdes mjekësorë.

Duke pasur parasysh faktin se Qendra nuk disponon me kapacitete për-
katëse për akomodim, as edhe kuadër të përgatitur profesional  dhe ekspertë 
për këtë kategori të personave, Avokati i Popullit konstaton se Qendra e Për-
kohshme Transitore Vinojug nuk është vend adekuat për akomodimin e tyre.

Në pajtim me nenin 32 të Ligjit për Avokatin e Popullit, Avokati i Popullit 
dërgoi një rekomandim deri te Ministria e Shëndetësisë, me çka rekomandoi 
ndërmarrjen e masave urgjente për sigurim të akomodimit adekuat të këtyre 
personave, deri në përmirësimin e plotë të gjendjes së tyre, ndërmarrjen e 
masave mbi ndjekjen e rregullt dhe të vazhdueshme të gjendjes shëndetësore 
dhe traumave të shkaktuara nga aksidentet.

Nga vizitat e kryera gjatë në vitit 2019, Avokati i Popullit hasi në praktikë të ndalimit 
të personave të mitur në Qendër. Konkretisht, në QPT Vinojug hasëm persona të mitur 
që në prani të një kujdestari menjëherë iu është përcaktuar, kanë dorëzuar kërkesë  me 
gojë për pranimin e së drejtës për azil, me çka në mënyrë zyrtare kanë fituar statusin e 
azilkërkuesit në Republikën e Maqedonisë së Veriut.  

Duke pasur parasysh se personat e pashoqëruar tanimë ishin me status të fituar 
si azilkërkues, me kërkesë të kujdestarit special nga Gjevgjelia ishte iniciuar procedurë 
për përcaktimin e një kujdestari, në veçanti që do ndërmerr fëmijët e pashoqëruar nga 
kujdestari special në territorin e qytetit të Shkupit, me çka do të mbrojë të drejtat  dhe 
interesat në procedurë pranë Ministrisë për Punë të Brendshme dhe institucionet e tjera 
kompetente duke iu siguruar akomodim adekuat.

Ekipi profesional pranë MPPS dërgoi kërkesë deri te Shërbimi për kujdestari dhe 
mbrojtje të fëmijëve pa prindër, përkujdesje prindërore, kujdestari dhe mbrojtje të per-
sonave të rritur dhe pleq-Njësia për kujdestari dhe mbrojtje të fëmijëve pa prindër dhe 
përkujdesje prindërore për akomodimin e fëmijëve të pashoqëruar në familje kujdestare 
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me çka me Aktvendim Up.10-3001-466 të datës 31.07.2019 dhe Aktvendim UP1-3001-473 
të datës 31.07.2019 të Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale në qytetin e Shkupit, 
fëmijët në mënyrë të shpejtë akomodohen në familje kujdestare me lokacion në Orizare, 
llogaritur nga data 25.07.2019.

Duke u nisur nga interesi i përgjithshëm i fëmijës dhe të drejtës për përku-
jdesje adekuate, në pajtim me Konventën për të Drejtat e Fëmijëve, përfaqësues 
të Zyrës së Avokatit të Popullit kanë kryer inspektim në IP Qendra Ndërkomu-
nale për Punë Sociale në Qytetin e Shkupit, me ç’rast është kryer inspektimi i 
drejtpërdrejtë i dokumentacionit në dosjen e fëmijëve, por gjithashtu është 
kryer bisedë zyrtare me kujdestarin e përcaktuar për rast special të fëmijëve.

5.3.2. Qendra e përkohshme transitore – Tabanoc

Prania afatshkurtër e të miturve-fëmijëve të pashoqëruar të huaj, që men-
jëherë apo pas 3-4 ditëve e lëshojnë kampin, gjatë vitit 2019 ishte karakteris-
tik edhe për Qendrën e Përkohshme Tabanoc. Përkundër faktit se me fëmijët 
veprohet në përputhje me Procedurat Standarde Operative për t’u marrë me 
fëmijët e pashoqëruar të huaj, praktika tregon se këta persona largohen nga 
kampi, për një periudhë të shkurtër kohore. 

Në lidhje me gjendjen shëndetësore dhe intervenimet e kryera medicinale mbi 
këta persona refugjatë që arrijnë në Qendrën e Përkohshme, përfaqësuesi i personelit 
mjekësor theksoi për një rast specifik, për një person me djegie në trup (pjesa e pasme 
e trupit e kapluar në tërësi) si pasojë e goditjes elektrike gjatë përpjekjes së personit për 
të hipur në tren.

Personi i lënduar menjëherë është transportuar në spitalin e Shkupit, por 
pas një kohe të shkurtër prej disa ditëve është lëshuar për trajtim shtëpiak, 
që në këtë rast konkret nënkupton trajtim në kapacitetet akomoduese pranë 
Qendrës së Përkohshme Transitore, për çka Avokati i Popullit konstaton se nuk 
ka kushte të mjaftueshme që trajtimi i njëjtë të realizohet. Gjithashtu, është 
i qartë dallimi mes mënyrës së realizimit të trajtimit shtëpiak dhe “trajtimit 
shtëpiak” të parashikuar për këtë rast, ku personi nuk i ka kushtet e nevo-
jshme për shërim dhe për çdo nevojë eventuale për ndihmë, të njëjtën mund 
ta pranoj duke shpresuar në vullnetin e mirë dhe humanizmin e personave të 
tjerë të pranishëm në kamp. 

Lidhur me ushqimin në Qendrën e Përkohshme Transitore Tabanoc, Avokati i Popullit 
konstaton se personat e akomoduar në kamp më shpesh marrin ushqim të konservuar 
ndërsa më rrallë ushqime të ngrohta. Për më tepër, refugjatët u ankuan  edhe për sasinë 
e pamjaftueshme të ushqimit që ata marrin në kamp.
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1. Avokati i Popullit konstaton se Programi për integrim të hershëm të person-
ave azilkërkues në Qendrat për Pranim të Azilkërkuesve Vizbeg, nuk realizohet 
në tërësi, përkatësisht, nuk realizohen aktivitetet e parashikuara për shkak të 
mungesës së plotësimit cilësorë të ditës së tyre gjatë qëndrimit në këtë Qendër. 

2. Përveç indikacioneve dhe rekomandimeve të Avokatit të Popullit për të ndaluar 
praktikën negative të ndalimit të të miturve në Qendrën e Pranimit të shtetasve 
të Huaj në Gazi Babë, ky fenomen është akoma i pranishëm në vitin 2019 dhe 
përsëri shënohen rastet e ndalimit të të miturve;

3. Megjithëse të miturit që kalojnë nëpër Republikën e Maqedonisë së Veriut trajto-
hen në përputhje me Procedurat Standarde Operative për trajtimin e të miturve 
për përcaktimin e kujdestarit, Avokati i Popullit konstatoi se nuk ka trajtim dhe 
kontroll më serioz ndaj tyre, duke e pasur parasysh faktin se kategoria vulnera-
bile e personave janë viktimë potenciale të trafikimit me njerëz.

4. Është konstatuar se ka mungesë të masave më serioze të kontrollit dhe sigurisë 
në lidhje me të ndaluarit në Qendrën për Pranimin e Shtetasve të Huaj në Gazi 
Babë, veçanërisht, për ata persona që janë në rrezik të arratisjes së mundshme 
nga Qendra, gjë që u vërtetua me rastin e arratisjes së qytetarëve turq;

5. Avokati i Popullit konstaton me shqetësim se fenomeni negativ i kufizimit të hy-
rjes në procedurën e njohjes të së drejtës së azilit nga zyrtarët pranë Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, e cila u hoq pas një rekomandimi të mëparshëm nga 
Avokati i Popullit, është përsëri i pranishëm.

6. Avokati i Popullit veçanërisht kritikon arsyetimin e Ministrisë për Punë të Brend-
shme se “personat me siguri nuk do të fitonin statusin e refugjatit të pranuar”;

7. Megjithëse në Qendrat e Përkohshme Transitore Vinojug dhe Tabanoc nuk ka 
kushte përkatëse për trajtim dhe mjekim të personave që kanë nevojë për 
ndihmë specialistike mjekësore si dhe ndihmë gjatë kryerjes së detyrimeve të 
përgjithshme, praktikë është që këta persona të akomodohen në Qendra.

KONSTATIME DHE REKOMANDIMEVE TË PËRGJITH-
SHME TË GJENDJEVE ME REFUGJATËT-MIGRANTËT 
NË VENDET E AKOMODIMIT DHE QËNDRIMIT

Konstatime

1. Avokati i Popullit i rekomandon Ministrisë për Punë të Brendshme të 
ndërmerr masa përkatëse për rritjen e masave të sigurisë në Qendrën për Pra-
nimin e Shtetasve të Huaj në Gazi Babë dhe masave për mundësimin e funk-
sionimit të mbikëqyrjes me kamerë të objektit, si brenda ashtu edhe jashtë 
objektit. Gjithashtu, rekomandon që të ndërmerren të gjitha masat për rritjen e 

Rekomandime
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sigurisë dhe kontrollit mbi personat e ndaluar në Qendrën për Pranim me qëllim 
të parandalimit të arratisjes.

2. Ministria për Punë të Brendshme të ndërmerr masa, me qëllim të mundësimit 
që çdo person refugjat të ketë qasje papengesë ndaj procedurave për pranimin 
e së drejtës për azil, qasjes selektive nga ana e zyrtarëve të MPB-së dhe përp-
jekjeve për të penguar seriozitetin e hetueshmërisë dhe sanksionimin e rëndë.

3. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale të ndërmarrin masa për përforcimin e kontrollit ndaj të miturve të 
pashoqëruar me qëllim të trajtimit të tyre adekuat dhe parandalimit të largimit 
arbitrar nga Qendrat e Pranimit, me çka do të ndalohet praktika negative e 
humbjes së gjurmëve të personave të kësaj kategorie të personave, ndërsa 
Ministritë të mos kenë të dhëna për atë se kur janë larguar dhe ku janë drejtuar 
pas largimit të tyre. 

4. Avokati i Popullit rekomandon që Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ta 
ndërpres menjëherë praktikën e ndalimit të personave të mitur në Qendrën e 
Pranimit të të Huajve Gazi Babë, si dhe njëkohësisht i rekomandon Ministrisë 
së Punës dhe Politikës Sociale, në përputhje me parimin për “interesin më 
të mirë të fëmijës” ta shqyrtoj mundësinë që përsëri të vihet në funksion Shtë-
pia e Sigurt ose të gjenden alternativa përkatëse për akomodimin e tyre, në 
përputhje me standardet ndërkombëtare për akomodimin e personave të mitur 
të pashoqëruar, sa i përket përfshirjes së personave në aktivitete të ndryshme, 
ashtu edhe sa i përket arsimit, shëndetësisë, përfshirë këtu edhe bashkimin 
familjar si interes primar për këtë kategori të personave.

5. Te ndërmerren masa nga ana e Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale 
për implementim të plotë dhe papengesë të aktiviteteve të parashikuara në 
Programin për integrim të hershëm të azilkërkuesve në Qendrat për Pranimin e 
azilkërkuesve.

6. Avokati i Popullit i rekomandon Ministrinë për Shëndetësi në vazhdimësi të 
ndjek gjendjen e personave në Qendrat e Përkohshme Vinojug dhe Tabanoc, 
për të krijuar kushte për trajtim mjekësor pa pengesë si dhe masa për mjekimin 
e personave refugjatë me sëmundje kronike (të rënda) dhe personave me 
lëndime trupore (në veçanti gjendje të rëndë) për mjekim të tyre në ambientet 
e duhura shëndetësore.

5.3.3. Mbajtja e personave të huaj në ndalimin e 
migracionit

Avokati i Popullit gjatë viteve të fundit në mënyrë aktive ka ndjekur veprimin e per-
sonave refugjatë-migrantë  dhe shtetasve të huaj të akomoduar në Qendrën për Pranimin 
e Shtetasve të Huaj-Gazi Babe në Republikën e Maqedonisë së Veriut me çka si rrjedhojë 
ndërmori masa për mbrojtjen e së drejtës së këtyre personave në pajtim me kompetencat 
e tyre.
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Në lidhje me mbajtjen e personave të huaj në Qendrën për Pranimin e 
Shtetasve të Huajve, Avokati i Popullit në vitet e fundit ka reaguar ashpër duke 
ju sugjeruar në sjelljen e aktvendimeve të paligjshme dhe baza problematike 
e mbajtjes, duke iu kërkuar autoriteteve për të respektuar të drejtën e këtyre 
personave dhe standardet e  parashikuara.

Trajtimi i të huajve të ndaluar në Qendrën për Pranimin e shtetasve të 
huaj në Gazi Babë, ka  nxitur përpunim të hetimit. Hetimi përfshinë analizën 
e gjendjes për periudhën prej 5 viteve, konkretisht nga viti 2015 deri në vitin 
2019, aktivitet ky që Avokati i Popullit e ka realizuar me mbështetje të Zyrës së 
Komesarit të Lartë për Mbrojtjen e Refugjatëve (UNHCR). Së këtejmi, për nevojat 
e kësaj  analize, Avokati i Popullit u drejtua me shkresë zyrtare me çka kërkoi informacione 
dhe të dhëna statistikore nga Ministria për Punë të Brendshme, më konkretisht, Njësia për 
punë kufitare dhe migracion. Në të njëjtën kohë, analiza përfshin kornizën ligjore 
- legjislacionin e brendshëm, standardet dhe udhëzimet ndërkombëtare, me 
referencë të veçantë për situatën në Republikën e Maqedonisë Veriore në kon-
tekstin e ndalimit të emigracionit, trajtimit të fëmijëve të huaj të pashoqëruar, 
si dhe analizën krahasuese dhe rishikimin e situatës në disa vende fqinje, për-
katësisht: Republika e Greqisë, Republika e Bullgarisë, Republika e Serbisë dhe 
Republika e Sllovenisë.

Tema e këtij hetimi ishin shtetasit e huaj që mbahen për arsye imigruese 
në Qendrën për Pranimin e Shtetasve të huaj- Gazi Babë, me fokus të veçantë 
ndaj  kategorisë vulnerabile të shtetasve të huaj të mbajtur në Qendër.

Qëllimi i hulumtimit është të shihen kushtet në lidhje me trajtimin dhe kushtet e ako-
modimit të ndaluarve në Qendrën për Pranimin e Shtetasve të Huajt për të gjetur zgjidhje 
të përshtatshme, për mbrojtjen e të drejtave të tyre të përcaktuara me standardet ven-
dase dhe ndërkombëtare.

Hulumtimi tregoi se shteti dhe institucionet kompetente dështuan në 
drejtim të kushteve të akomodimit dhe trajtimit të shtetasve të huaj të ar-
restuar për arsye të imigracionit në Republikën e Maqedonisë Veriore. Për-
katësisht, Qendra për Pranimin e Shtetasve të Huaj nuk i plotëson standar-
det vendore ose ndërkombëtare për ndalimin e kësaj kategorie të personave, 
dhe kjo është veçanërisht e dukshme në kushtet e ndalimit të kategorive të 
cenueshme të shtetasve të huajve. Prandaj, lind nevoja për alternativa të për-
shtatshme për ndalimin e shtetasve të huaj, veçanërisht për fëmijët e sho-
qëruar, pa mëdyshje.

Më poshtë janë konkluzionet dhe rekomandimet që dolën nga hulumtimi mbi situatën 
me ndalimin e shtetasve të huajve dhe migracion:
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Tabela nr.42

Konkluzionet Rekomandimet

Mbyllja zyrtare e Rrugës ballkanike më  9 Mars 
të vitit 2016, intensifikoi migracionin ilegal dhe 
lëvizjet migruese, që kontribuuan në rritjen 
e rrezikut të trafikimit me njerëz dhe kontra-
bandës së migrantëve, por edhe në  ndalimin e 
personave të huaj në paraburgim për emigrim.
Represion i vazhdueshëm i personave refugjatë, 
si dhe deportimet joformale jashtë procedurës 
zyrtare në mënyrë plotësuese ndikojnë tek 
migrantët jolegal  të synojnë grupet e krimit të 
organizuar dhe kontrabandë të migrantëve;
Objekti i vetëm për akomodim të mbajtjes 
së personave të huaj, Qendra për  të Huaj 
Gazi Babë, nuk i  plotëson kushtet standarde 
ndërkombëtare për akomodimin e personave të 
huaj dhe personave azilkërkues, për këtë arsye 
është e nevojshme që të ndërtohet objekt i ri 
Qendër Pranimi për Shtetas të Huaj, që do jetë i 
përshtatshëm për këtë qëllim;

E nevojshme është që menjëherë të 
fillohet me ndërtimin e një objekti të 
ri-Qendër për Pranimin e Shtetasve të 
Huaj e përshtatshme për këtë qëllim.

Alternativat për ndalim duhet të jenë ligjërisht të 
kapshme dhe të zbatueshme në praktikë.

Për personat  e ndaluar të huaj si 
dëshmitarë të procedurave penale, të 
gjinden alternativa të përshtatshme 
për marrjen e një deklarate përmes 
audio regjistrimit apo ndonjë metodë 
tjetër, për çka do të shfrytëzohej kjo 
deklaratë më tej në procedure dhe do 
të  zvogëlohej kohëzgjatja e ndalimit 
të personave si dëshmitarë në këto 
procedura penale.
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Asnjë fëmijë nuk duhet të ndalohet për arsye 
emigruese;
Nëse ndalimi është i nevojshëm, patjetër duhet 
të ekzistojnë alternativa për akomodim;

Të mundësohen alternativa të për-
shtatshme për mbajtjen e personave të 
huaj, veçanërisht për fëmijët e pasho-
qëruar dhe nënat e vetme si  kategori 
vulnerabile duke e pasur parasysh se 
aktualisht institucione të vetme për 
pranim dhe akomodim të personave 
të huaj janë Qendra për Pranimin e 
Shtetasve të Huaj në Gazi Babë  dhe 
Qendra për Pranimin e Azilkërkuesve 
në Vizbeg. 

Çdo  ndalim që i është shqiptuar një të huaji 
duhet të jetë në përputhje me ligjin dhe bazën 
ligjore për arrestimin e një të huaji  dhe ndalimi 
i tillë nuk duhet të jetë arbitrar dhe çdo i huaj i 
ndaluar në paraburgimin e imigracionit duhet 
të shërbehet me ndihmë juridike efektive dhe 
mundësinë për të kundërshtuar ligjshmërinë 
e vendimit për paraburgim, si dhe qasje në të 
gjitha të drejtat e garantuara në përputhje me 
Ligjin dhe aktet nënligjore të miratuara nga 
institucionet kompetente;

Ndalimi i personave azilkërkues në 
Qendrën për Pranimin e Shtetasve të 
Huaj të zbatohet dhe praktikohet në 
raste të jashtëzakonshme, të cilat janë 
të listuar në mënyrë laksative në nenin 
63 të Ligjit për mbrojtje ndërkombë-
tare dhe të përkohshme me çka një 
trajtim i tillë duhet të jetë një për-
jashtim, por jo praktikë e zakonshme 
dhe ndalim për arsye emigrimi të 
zbatohet vetëm në situata të përcak-
tuara me ligj, me çka secilit person të 
huaj t’i sqarohen arsyet e ndalimit në 
gjuhën të cilën ai e  kupton, për t’iu 
mundësuar qasje ndaj ndihmës dhe 
mjeteve juridike..
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Analiza krahasuese e situatës në vendet e rajonit 
tregon nevojën për përmirësim të legjislacionit 
dhe procedurat ligjore në kontekstin e ndalimit 
të imigracionit në qëllim të afrimit  deri te 
standardet dhe direktivat ndërkombëtare;

Të ndiqet shembulli pozitiv i disa 
shteteve europiane që kanë ndërmarrë 
hapa për abrogim të burgut për fëmijë 
dhe të respektohen të drejtat e para-
shikuara ligjore të personave të nda-
luar nga ana e zyrtarëve, përkatësisht 
për rastet e ndalimit të shkurtër të 
personave të mitur të akomodohen në 
dhoma të veçanta, të ndarë nga per-
sonat e rritur, të respektohet parimi i 
“interesit më të mirë të fëmijës” dhe 
mundësimi i fëmijëve për tu kyçur në 
aktivitete të lira dhe rekreative,të për-
shtatshme me moshën e tyre, ndihmë 
medicinale, psikologjike dhe sociale;
Kur bëhet fjalë për kufizimin e lëvizjes 
së lirë të azilkërkuesve, të ndiqet 
shembulli pozitiv i Republikës së Sllo-
venisë, për sa i përket kohëzgjatjes së 
kufizimit të lëvizjes së lirë të azilkërk-
uesve, e cila është e kufizuar maksi-
mum 4 muaj pa opsion të zgjatjes, 
me mundësi për kontrollin nga ana e 
Kryetarit të Gjykatës Administrative e 
cila mund të urdhërojë përfundimin 
e ndalimit të këtillë gjatë periudhës së 
përmendur.
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BASHKËPUNIMET NDËRKOM-
BËTARË DHE AKTIVITETET6

Avokati i popullit-Mekanizmi Parandalues Nacional në vitin 2019, për here të parë 
kryesoi Rrjetin e Mekanizmave Parandalues Nacional të Evropës Juglindore dhe priti dy 
takime të Rrjetit, organizim i të cilit u mbështet nga Misioni i OSBE-së në Shkup dhe Zyra 
e Komisarit të Lartë për Refugjatë në Shkup. (UNHCR).

Takimi i parë u mbajt në 11 dhe 12 qershor dhe iu kushtua ndërtimit të strategjive 
për mbrojtje nga hakmarrjet ndaj individëve ose organizatave që ndajnë informacione 
me Mekanizmat Parandalues Nacional, dhe, në të njëjtit takime, përveç përfaqësuesve të 
Mekanizmit Parandalues Nacional, morën pjesë dhe përfaqësues nga Nënkomiteti i KB-së 
për Parandalimin e Torturës. Tema të takimit të dytë, të mbajtur në 2 dhe 3 Tetor, ishin  
„Nevojat specifike të fëmijëve në vendet e ndalimit”.

 Pjesëmarrësit në të dy takimet patën mundësinë t’i shkëmbejnë përvojat e tyre, duke 
nxjerrë në pah sfidat dhe praktikat e mira në nivelin e veprimit për çështje specifike, me 
ç’rast përfundimet e takimeve janë të përfshira në botime të ndara, dhe të njëjtat përfshi-
jnë prezantimet e secilit prej pjesëmarrësve.

Përfaqësuesit e ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional, gjithashtu, morën pjesë në 
një seri ngjarjesh të organizuara nga Shoqata për Parandalimin e Torturës (SHPT), 
Divizioni i Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut dhe OSBE / ODIHR nga 4 deri më 6 
nëntor 2019 në Strasburg, Francë, me rastin e 30 vjetorit të Komitetit Evropian për Paran-
dalimin e Torturës, me fokus mbi masat mbrojtëse kundër torturës dhe keqtrajtimeve të 
tjera në fazat e hershme të kufizimeve të lirisë së lëvizjes..
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PREZANTIMI DHE PROMOVIMI I 
RAPORTIT VJETOR7

Zëvendës Avokati i Popullit në pres konferencën e mbajtur më 26.06.2019, e prezan-
toi Raportin vjetor të  Mekanizmit Parandalues Nacional  për vitin 2018.

Sipas praktikës së krijuar nga vitet e kaluara edhe ky Raport iu prezantua institu-
cioneve kompetente dhe organeve tjera, institucioneve dhe drejtorive ku liria e lëvizjes 
privohet ose kufizohet. 

Raporti vjetor, gjithashtu iu dorëzua Nënkomitetit për Mbrojtje nga Tortura të Kombeve 
të Bashkuara, Komitetit Europian për Parandalimin e Torturës dhe sjelljes jonjerëzore dhe 
përçmuese ose ndëshkuese, Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refug-
jatët (UNHCR), dhe UNHCR institucioneve dhe organizatave të tjera ndërkombëtare që 
punojnë në fushën e parandalimit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut.
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Aneksi 1:  Pasqyra e veprimtarive të Mekanizmit Parandalues Nacional në vitin 
2019

 

-  vizita parandaluese 

 - vizitat e projektit 

 - aktivitete vendore dhe ndërkombëtare 

 

Data Vendi Aktiviteti Organizatorë 

22.01.2019 Shkup Vizita e QP Gazi Babë MPN 
14.02.2019 Demir Hisar Vizitë e jashtzakonshme IPM Spitalit Psikiatrik në Demir 

Hisar 
MPN 

06.03.2019 Gjevgjeli Visitë QPT-Vinojug MPN 
07.03.2019 Shkup Vizitë QP-Gazi Babë MPN 
12.03.2019 Shkup Vizitë Qendrës për Pranim të azilkërkuesve Vizbeg MPN 
15.03.2019 Shkup Vizitë e rregullt në SP në Karposh MPN 
19.03.2019 Shkup Vizitë e rregullt në SP në Bit Pazar MPN 
02.04.2019 Shkup Vizitë  QP në Gazi Babë MPN 
13.05.2019 Negorci-

Gjevgjeli 
Vizitë e jashtzakonshme në IPM Spitalit Psikiatrik në 
Negorci 

MPN 

17.05.2019 Shkup Vizitë Qendrës për pranim të azilkëkrusve-Vizbeg MPN 
21.05.2019 Gjevgjeli Vizitë QPT-Vinojug MPN 
29.05.2019 Shkup Vizitë  QP në Gazi Babë MPN 
11-12.06.2019 Shkup Mbledhja e pare e rrjetit  të Mekanizmit Parandalues 

Kombëtar nga Europa Juglindore në vitin 2019 
MPN dhe 
ОSCE 

10.07.2019 Shkup SP Qendër MPN 
15-16.07.2019 Ohër Vizitë e rregullt në EEK Tetovë dhe Burgun në Ohër  
24.07.2019 Gjevgjeli Vizitë QPT-Vinojug MPN 
26.07.2019 Shkup Vizitë Qendrës për azilkërkuesit-Vizbeg MPN 
31.07.2019 Tabanoc Vizitë QPT-Tabanoc MPN 
01.08.2019 Shkup Vizitë Qendrës për pranim të azilkërkuesve -Vizbeg MPN 
06.08.2019 Gostivar Vizitë e rregullt SP Gostivar MPN 
08.08.2019 Dibër Vizitë e rregullt SP-Dibër MPN 
16.08.2019 Kavadar Vizitë e rregullt SP-Kavadar MPN 
27.08.2019 Kratovë Vizitë e rregullt SP-Kratovë MPN 
12.09.2019 Shtip Vizitë e rregullt INK-Shtip MPN 
18.09.2019 Shtip Vizitë e rregullt SP-Shtip MPN 
20.09.2019 Volkovijë-

Gostivar 
Vizitë objektit të ri EEK-Tetovë në Volkovijë MPN 

02-03.10.2019 Shkup Mbledhja e dytë e  rrjetit  të Mekanizmit Parandalues 
Kombëtar nga Europa Juglindore në vitin 2019 

MPN  dhe 
UNHCR 

09.10.2019 Probishtip Vizitë e rregullt SP-Probishtip MPN 
10.10.2019 Dellçevë Vizitë e rregullt SP-Dellçevë MPN 
25.10.2019 Radovish Vizitë e rregullt SP-Radovish MPN 
05.11.2019 Ohër Vizitë e jashtëzakonshme  në INK burgu Ohër MPN 
13.11.2019 Demir Hisar Vizitë e rregullt SP-Demir Hisar MPN 
21.11.2019 Krushevë Vizitë e rregullt SP-Krushevë MPN 
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06.12.2019 Shkup Vizitë e rregullt repartit arrestant pranë Spitalit Klinik-
Shkup, INK-Idrizovë 

MPN 

13.12.2019 Kriva Pallankë Vizitë e rregullt njësisë të hapur  në Burgun në 
Kumanovë dhe Kriva Pallankë 

MPN 

18-19.12.2019 Prilep Vizitë e rregullt në INK-Prilep MPN 
20.12.2019 Tabanoc Vizite e jashtëzakonshme në QPT në Tabanoc MPN 
24-25.12.2019 Shkup Vizitë e rregullt IPM Spitalit Psikiatrik në Shkup MPN 
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Aneksi 2: Bashkëpunëtorët e Mekanizmit Parandalues Kombëtar

1. Prof.dok. Trpe Stojanovski - Shoqata për të Drejtën Penale dhe Kriminologji
2. Dr.Stojanka Mirçeva - Shoqata për të Drejtën Penale dhe Kriminologji
3. Ice Ilievski - Shoqata për të Drejtën Penale dhe Kriminologji
4. Dr.Elena Mujska Trpevska - Shoqata për të Drejtën Penale dhe Kriminologji
5. Ass.Dr.Goran Pavllovski - Shoqata për Mjekësi Gjyqësore pranë Shoqatës Maqedo-

nase të Mjekëve të Republikës së Maqedonisë; 
6. Prof.Dr.Sunçica Dimitrijoska - Shoqata e Punonjësve Social të Qytetit të Shkupit
7. Sllavica Shekutkoska - Shoqata e Punonjësve Social të Qytetit të Shkupit
8. Mr.Aleksandra Coneva - Shoqata e Punonjësve Social të Qytetit të Shkupit
9. Prof.Dr. Vlladimir Ilievski - Shoqata e Punonjësve Social të Qytetit të Shkupit
10. Prof.Dr. Liljana Ignjatova -Shoqata e Psikiatërve të Republikës së Maqedonisë;
11. Prof.Dr. Marija Raleva - Shoqata e Psikiatërve të Republikës së Maqedonisë;
12. Dr.Vlladimir Ortakov -Shoqata e Psikiatërve të Republikës së Maqedonisë;
13. Prim.Dr. Slavica Gajdasis-Knezheviq - Shoqata e psikiatrëve të Republikës së Maqe-

donisë;
14. Margarita Nikollovska- Oda e Psikologëve të Republikës së Maqedonisë;
15. Sashka Atanasova- Shoqata e infermierëve të mjekësise,teknikëve dhe akusherisë
16. Darko Dimovski - Shoqata e infermierëve të mjekësisë, teknikëve dhe akusherisë
17. Ollgica Tançeva - Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj
18. Svetllana Crvenkovska - Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj
19. Irena Zdravkova - Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj
20. Arben Gudaçi- Shoqata Maqedonase e Juristëve të rinj


