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Të nderuar,

Para jush është Raporti i dhjetë vjetor i Avokatit të popullit-
Mekanizmit parandalues nacional, i cili konfi rmon përpjekjet e 
vazhdueshme për një luftë gjithëpërfshirëse kundër torturës 
dhe tolerancës zero në rast të ekzistencës së saj edhe gjatë 
kohës së pandemisë.

Vitin raportues e shënoi pandemia e shkaktuar nga virusi 
Kovid-19, e cila ndikoi në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi punën 
organizative dhe funksionimin e ekipit të MPN-së. Rekoman-
dimet për shmangien e çdo kontakti të drejtpërdrejtë, mbajtjen 
e distancës, rekomandimet për mbajtjen e pajisjes personale 
mbrojtëse dhe për distancimin social imponuan nevojën për 
përshtatjen dhe harmonizimin e qasjes metodologjike me situatën aktuale faktike në pjesën e 
monitorimit të situatës lidhur me veprimet ndaj personave të privuar nga liria.

Raporti përmban pasqyrimin e situatave në vendet e privimit dhe kufi zimit të lirisë së 
lëvizjes, në të cilat MPN-ja arriti të kryejë/realizojë vizita gjatë vitit raportues pavarësisht 
situatës së njohur në përgjithësi me pandeminë e Kovid-19, si dhe analizën e aktiviteteve 
të ndërmarra për parandalimin e torturës dhe llojit tjetër të trajtimit brutal, jonjerëzor ose 
degradues ose ndëshkues në këto vende gjatë kohës së pandemisë.

Gjendjet e konstatuara dhe rekomandimet e dërguara pranë autoriteteve kompetente 
për tejkalimin e mangësive të konstatuara janë rezultat i gjithsej 25 vizitave parandaluese, 
që ekipi i Mekanizmit parandalues nacional i realizoi gjatë vitit 2020. Praktika e krijuar për 
angazhimin e ekspertëve të profi leve dhe institucioneve të ndryshme gjatë kohës së kë-
tyre vizitave, kontribuoi për sigurimin e një qasjeje multiprofesionale në punën e Mekanizmit 
parandalues nacional dhe forcimin plotësues të kapaciteteve.

                                                                               Avokati i popullit 
                                                                                  Naser Ziberi                                                                                  Naser Ziberi
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AVOKATI I POPULLIT- MEKANIZËM 
PARANDALUES NACIONAL

Në vitin 2009 me ndryshimet e Ligjit për avokatin e popullit, në kuadër të Avokatit 
të popullit është formuar njësia e veçantë organizative – Mekanizmi parandalues nacional 
(MPN) detyra themelore e të cilit është parandalimi i torturës dhe llojit tjetër të trajtimit 
brutal dhe jonjerëzor ose degradues ose ndëshkues. Këtë kompetencë AP-MPN e realizon 
përmes hulumtimit të rregullt të veprimeve ndaj personave të privuar nga liria dhe dër-
gimit të rekomandimeve pranë organeve relevante, me qëllim të parandalimit të torturës 
dhe llojeve tjera të trajtimit johuman, ndërkaq nëse vlerëson si të nevojshme edhe përmes 
paraqitjes së propozimeve dhe perceptimeve në lidhje me legjislacionin ekzistues ose 
projekt legjislacionin.

MPN funksionon si ekip i përbërë nga një këshilltar shetëror, një këshilltar për paran-
dalimin e torturës, dhe një bashkëpunëtor më i ri, ndërkaq me qëllim të sigurimit të qasjes 
multidisiplinore gjatë realizimit të vizitave parandaluese angazhohen dhe shfrytëzohen 
shërbime nga bashkëpunëtorë të jashtëm, përkatësisht ekspertë të fushave të ndryshme 
dhe përfaqësues të shoqatave profesionale dhe organizatave civile.

Ka fundi i vitit 2019, për realizimin e aktiviteteve në vitin 2020 AP-MPN projektoi ko-
rnizë buxetore me vlerë prej 1.225.000,00 denarë, ndërsa u aprovuan 675.000,00 denarë, 
me ç’rast pas ribalansit të buxhetit në dispozicion kishte mjete me vlerë prej 375.000,00 
denarë.

Përndryshe, AP-MPN në vitin raportues e vazhdoi bashkëpunimin me UNHCR-në, i 
cili, ndër të tjera përbëhet edhe nga donimi i mjeteve të nevojshme për punë dhe moni-
torim të situatës së migrantëve, përkatësisht të të huajve, azilkërkuesve dhe refugjatëve. 
Përmes këtij bashkëpunimi, mjetet e donuara nga UNHCR-ja e plotësojnë buxhetin bazë të 
Institucionit me një shumë të caktuar, e cila përdoret për qëllimet e projektit dhe forcimin 
e kapaciteteve të ekipit të MPN-së. Në suaza të projektit ishte angazhuar edhe një person 
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me qëllim të koordinimit të aktiviteteve të planifikuara të projektit, i cili mori pjesë edhe në 
realizimin e vizitave parandaluese dhe aktiviteteve të punës të ekipit të MPN-së.

Buxhetin që kishte në dispozicion MPN-ja kryesisht ishte dedikuar dhe shfrytëzuar 
për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm dhe për shpenzimet e publikimit të ra-
portit vjetor. Megjithatë, përveç kryerjes së vizitave parandaluese në vendet e privimit nga 
liria, MPN-ja ka mandat për të zbatuar aktivitete promovuese, edukative dhe ndërkom-
bëtare, për të cilat në Buxhetin e dedikuar për MPN-në nuk janë parashikuar mjete të 
mjaftueshme. Mjetet e parashikuara të buxhetit janë të pamjaftueshme edhe në pjesën 
e mbulimit të shpenzimeve për realizimin e vizitave dhe për pjesëmarrje në aktivitetet 
ndërkombëtare në kuadër të rrjetave dhe trupave në të cilët është e anëtarësuar MPN-ja, 
dhe në këtë kuptim Avokati i popullit është i mendimit se për realizimin e kompetencave 
të MPN-së janë të nevojshme mjete plotësuese kadrovike, materiale dhe financiare që do 
të sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilat do të përjashtonin 
përkatësisht zvogëlonin nevojën e MPN-së të punojë me fonde të marra përmes dona-
cioneve.
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Pandemia e shkaktuar nga virusi Kovid-19 imponoi edhe sfida të reja në punën e 
ekipit të MPN-së, si nga aspekti organizativ, ashtu edhe nga ai metodologjik. Gjegjësisht, 
Rekomandimet për shmangien e çdo kontakteve të drejtpërdrejta, mbajtjen e distancës, 
rekomandimet për mbajtjen e pajisjes personale mbrojtëse  dhe për distancimin social u 
imponuan si ,, risi normale’’ dhe imponuan nevojën për të përshtatur dhe harmonizuar 
qasjen metodologjike me situatën faktike aktuale në pjesën e monitorimit të situatës me 
veprimet ndaj personave të privuar nga liria. Duke marrë parasysh parimet themelore 
gjatë realizimit të vizitave parandaluese, përshtatja e metodologjisë së punës u bë në bazë 
të pranimit të ideve dhe praktikave më të mira të shkëmbyera në takimet në të cilat mer-
rnin pjesë anëtarët e ekipit të MPN-së me kolegët e rajonit dhe më gjërë, si dhe në bazë 
të rekomandimeve të organizatave dhe organeve përkatëse ndërkombëtare, kryesisht të 
Nënkomitetit për parandalimin e torturës pranë OKB-së.

Avokati i popullit - MPN, gjatë vitit 2020 realizoi 25 vizita të paparala-
jmëruara, prej të cilave: 9 në stacione policore, 10 në institucione ndëshkuese-
korrektuese dhe 6 në qendrat e pranimit për akomodim dhe ndalim të të hua-
jve, përkatësisht migrantëve dhe azilkërkuesve. Gjatë realizimit të këtyre vizitave 
u angazhuan bashkëpunëtorë të jashtëm dhe persona profesional të organizatave dhe 
shoqatave me të cilat ka krijuar bashkëpunim përkatësisht të Institutit për mjekësi ligjore, 
kriminalistikë dhe deontologji mjekësore, Shoqatës së psikiatrëve, Shoqatës për të drejtën 
penale dhe kriminologji, Odës së psikologëve, si dhe Shoqatës penologjike maqedonase.

Vizitat e realizuara ishin tematike, prandaj në këtë kuptim gjatë vizitave në 
stacionet policore u shqyrtua qasja pranë të drejtës për avokat si mjet për parandalimin 
e torturës dhe llojit tjetër të trajtimit brutal, jonjerëzor ose degradues ose ndëshkues, 
vizitat në institucionet ndëshkuese-korrektuese kishin për qëllim hulumtimin e trajtimit 

AKTIVITETE DHE VIZITA TË 
REALIZUARA PARANDALUESE NË 
VITIN 2020
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ndaj personave me çrregullime të shkaktuara nga përdorimi i substancave (drogave), 
ndërsa vizitat në qendrat për akomodim dhe ndalim të migrantëve, përkatësisht të të 
huajve dhe azilkërkuesve kishin për qëllim përcaktimin e situatave lidhur me masat dhe 
aktivitetet e ndërmarra për parandalimin e shfaqjes dhe përhapjes së virusit, ndërkaq 
me qëllim të identifikimit të efekteve të mundshme negative nga masat e ndërmarra për 
mbrojtje të cilat do të mundeshin të renditen në nocionin e trajtimit johuman, degradues 
ose nënçmues.

Përndryshe, në periudhën raportuese, AP-MPN duke vëzhguar legjislacionin ekzistues 
dhe projekt-legjislacionin, përgatiti Koment mbi legjislacionin nacional ekzistues që e rreg-
ullon çështjen për ekzekutimin e sanksioneve, nga aspekti i harmonizimit me Rregullat 
e Bangkokut, i cili bazohet në Analizën e përgatitur nga prof.dr. Gordana Llazhetiq1 dhe 
dr. Elena Mujoska Tërpevska2 për nevojat e AP-MPN-së, i cili është publikuar në faqen e 
internetit të Avokatit të popullit.

1   Profesor në Fakultetin juridik ,,Justiniani i Parë’’ dhe anëtar i Këshililit ekzekutiv të Shoqatës pe-
nologjike maqedonase

2   Bashkëpunëtor shkencor në ASHAM dhe kryetar aktual i Shoqatës penologjike maqedonase
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VIZITA TË INSTITUCIONEVE 
NDËSHKUESE-KORREKTUESE

3

AP-MPN, prej datës 2-7 nëntor të vitit 2020 realizoi vizita në 9 institucione ndëshkue-
se-korrektuese: Entet ndëshkuese-korrektuese:Idrizovë, Shtip dhe Strugë, si dhe burgjet: 
Shkup, Tetovë, Kumanovë, Strumicë, Gjevgjeli dhe Ohër, të cilat kishin për qëllim hulum-
timin e trajtimit ndaj personave me çrregullime të shkaktuara nga përdorimi i substancave 
(drogave). Gjatë këtyre vizitave u hulumtua trajtimi ndaj personave me çrregullime të 
shkaktuara nga përdorimi i substancave/drogave, dhe për këtë qëllim të njëjtat ishin reali-
zuar në bashkëpunim me prof.dr. Liljana Ignjatova përfaqësues nga Shoqata e psikiatrëve.

Nga inspektimi në dokumentet, biseda me personelin e burgut (person-
at zyrtarë), si dhe me personat e dënuar/të paraburgosur MPN-ja konstatoi 
në mënyrë të pakontestueshme se nga gjithsej 2118 persona të dënuar/të 
paraburgosur në INK-të e lartpërmendura 476 persona janë me çrregullime 
nga përdorimi i substancave/drogave, me ç’rast vetëm në dy INK (Burgu Gje-
vgjeli dhe Burgu Ohër) nuk ka persona të dënuar/arrestuar me çrregullime nga 
përdorimi i substancave/drogave. Në INK-të e tjera në të cilat ekipi i MPN-së 
kreu vizita numri i personave të dënuar me çrregullime nga përdorimi i sub-
stancave/drogave varion prej 4 persona deri më 290 persona.
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Kujdesi shëndetësor ndaj personave të privuar nga liria është çështje me rëndësi 
të posaçme për mandatin e AP-MPN-së sepse niveli joadekuat i mbrojtjes shëndetësore 
mund të çon në situata të cilat konsiderohen si trajtim jonjerëzor dhe degradues, përcak-
tuar në nenin 3 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut (KEDNJ). Rrjedhimisht me 
këtë, standardet ndërkombëtare parashikojnë që këtyre personave t’u mundësohet qasje 
pranë mjekut në çdo kohë, ndërsa shërbimi shëndetësor të jet i organizuar në mënyrë që 
kërkesave për konsultim me mjekun t’u përgjigjet pa anulime të panevojshme. 

Duke marrë parasysh të përmendurat ekipi i MPN-së hulumtoi kapacitetet e institu-
cioneve ndëshkuese-korrektuese nga aspekti i mundësisë që t’u sigurohet niveli përkatës 
i mbrojtjes shëndetësore dhe kujdesit mjekësor personave me çrregullime të shkaktuara 
nga përdorimi i substancave /drogave.

Përmes analizës së të dhënave që kanë të bëjnë me numrin e personelit 
medicinal, përkatësisht kualifikimeve të tyre dhe pranisë/aksesit pranë tyre në 
institucionet ndëshkuese-korrektuese, ekipi i MPN-së konstatoi se personeli 
i angazhuar medicinal në shumicën e institucioneve ndëshkuese-korrektuese 
të vizituara, nuk ka mundësi të sigurojë nivel përkatës të kujdesit mjekësor 
për të burgosurit me çrregullime të shkaktuara nga përdorimi i substancave/
drogave.  

Situata në Burgun e Kumanovës është seriozisht shqetësuese, ku ekziston një 
përqindje e lartë e personave me çrregullime të shkaktuara nga përdorimi i substancave/
drogave në lidhje me tërë popullsinë e burgjeve në Institucion (35,5% të të dënuarve dhe 
65% të numrit të përgjithshëm të personave të paraburgosur), ndërsa personeli me-
dicinal përbëhet nga vetëm 1 teknik medicinal, i punësuar në Shtëpinë e shëndetit 
- Kumanovë, i cili punon vetëm në ndërrimin e parë gjatë ditëve të punës, ndërsa 2 herë 
në javë ose sipas nevojës dhe në rast urgjence vjen edhe një mjek i përgjithshëm nga 

Grafi ku nr.1 - Gjithsej numri i të burgosurve me çrregullime nga përdorimi i sub-
stancave/drogave
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3   Në Burgun e Kumanovës dy herë në javë vijnë edhe dy stomatologë
4  Gjatë kohës së vizitës ishin marrë informata të drejtpërdrejta se psikiatri është i angazhuar faktikisht 4 

orë në javë në ENK Idrizovë dhe 4 orë në javë në Burgun Shkup.

Ndihma emergjente medicinale3. Gjatë pranimit të personave në Burg nuk u kry-
hen kontrollet fillestare nga ana e psikiatrit, ndërkaq edhe personat me çrregullime 
nga përdorimi i drogës vetë deklarojnë se fare nuk janë kontrolluar nga psikiatri. Ekipi 
i MPN-së konstatoi se të burgosurve nuk u kushtohet kujdes gjatë periudhës 
së krizës së abstinimit, madje nuk kanë as mbështetjen e duhur psikosociale 
(këshillim, edukim, psikoterapi), dhe, siç thanë ata, „thjeshtë u shtynë në dhomë me 
forcë’’. Shqetësues është fakti të cilin e theksojnë këta persona se sëmundjet trupore 
trajtohen, por jo edhe çrregullimet mendore, përkatësisht nëse dikush ka verdhëz ose 
tuberkuloz e dërgojnë në spital, ndërsa ato me çrregullime psikike nuk kanë mundësi për 
kontrolle të rregullta nga ana e psikiatrit. Në situata kur dikush është kapur me drogë ose 
me ilaq të furnizuar në mënyrë ilegale i njëjti sanksionohet me masë vetmi/izolim, ndërkaq 
para ekzekutimit të këtij sanksioni nuk ka kontroll paraprake nga psikiatri.

Në ENK Idrizovë, 62% të grave të dënuara janë me çrregullime të shkaktuara nga 
përdorimi i substancave/drogës (28 nga 45 gra të dënuara), ndërsa tek meshkujt, prej 
1005 personave të dënuar në institucion 270 janë me çrregullime të tilla (27%). Ndërsa, 
personeli medicinal është i përbërë nga një mjek, tre infermiere, një stomatolog dhe një 
infermiere dentare, të gjithë me orar të plotë të punës. Në këtë INK ka edhe një psikiatër 
që është i angazhuar vetëm 8 orë në javë4. Personat e dënuar në pyetësorët të cilët iu 
shpërndanë gjatë kohës së vizitës deklarojnë se „nuk ishin kontrolluar nga psikiatri kur 
kanë pasur nevojë’’, se „për kontroll nga psikiatri pritet shumë gjatë’, ndërkaq kishte edhe 
komente se në disa reparte „nuk ka fare informacion për psikiatër të arritshëm’’. Situata 
e konstatuar gjatë vizitës udhëzon drejt faktit se mjekesha e Entit ndëshkues-korrektues 
është „lënë’’ me një numër të madh pacientësh vetë të „mbajë barrën’’ për të realizuar 
nevojat shëndetësore të personave të dënuar, duke përfshirë edhe personat me çrregul-
lime të shkaktuara nga përdorimi i drogave, që padyshim ndikon në konstatimin se niveli 
i vëmendjes dhe kujdesit mjekësor për këta persona është i pamjaftueshëm dhe i papër-
shtatshëm për nevojat e tyre reale.

Në Burgun e Tetovës rreth1/3 e personave të dënuar janë me çrregullime të shkak-
tuara nga përdorimi i substancave/drogave, ndërsa personeli medicinal në Institucion për-
bëhet vetëm nga një mjek i mjekësisë së përgjithshme i punësuar në Entin shëndetësor-

Është alarmante njohuria se tekniku medicinal edhe pse është i vetëdijshëm se nuk guxon 
të jep injeksione dhe të ordinojë ilaçe, ai atë e bënë, duke u arsyetuar se ka presion nga 
këta persona. Gjithashtu, gjatë shpërndarjes së terapisë, nëse ndonjë person kërkon ai 
ordinon ilaçe në doza më ndryshe nga ato që janë të përcaktuara, ndërkaq për t’u liruar 
nga përgjegjësia kërkon nga i burgosuri që të nënshkruhet se ai këtë e bënë në përgjegjësi 
të vetë (në pëgjegjësi të të burgosurit)..
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Tetovë. Personat e dënuar deklarojnë se gjatë pranimit dhe kur kanë nevojë, kontrollohen 
nga mjeku, por jo edhe nga psikiatri. Në rast të krizës së apstinimit personave me çrregul-
lime nga përdorimi i substancave më së shpeshti u ofron ndihmë mjeku i Burgut, ndërsa 
gjatë vizitës u njoftuam se disponueshmëria dhe qasja pranë shërbimeve shëndetësore 
të nivelit sekondar dhe terciar varet kryesisht nga gjendja financiare e të burgosurit, për-
katësisht se të burgosurit duhet të paguajnë vetë participimin nëse udhëzohen për nivel 
sekondar dhe se ata duhet të sigurojnë vetë ilaçet që u nevojiten. 

Në ENK –Strugë ekipi i MPN-së nuk arriti të realizojë bisedë me mjekun për shkak se 
sipas mjekut, është shumë i zënë me pune. Në këtë kuptim, madje edhe nga disa persona 
zyrtarë dëgjuam komente se „mjeku nuk është kur duhet të jetë, kështuqë nuk është për 
t’u çuditur nëse nuk vjen edhe tani’’. Gjatë vizitës nga personat e dënuar u morën ankesa 
në lidhje me trajtimin gjatë kohës së kontrolleve mjekësore, me ç’rast, njëri prej tyre thek-
soi se ishte kontrolluar sikur të ishte „kafshë’’ dhe se, siç tha ai, „madje edhe atëherë kur 
kishte qenë në skaj të vdekjes’’. 

Personelin medicinal në Burgun Shkup e përbëjnë 1 mjek, 2 infermiere, 1 stoma-
tolog, 1 infermier dentar, një psikiatër i cili e viziton burgun 4 orë në javë, si dhe mjeku 
plotësues i cili në bazë të marrëveshjes së kontraktuar me Institucionin punon 4 orë në 
ditë. Të gjithë personat janë kontrolluar nga mjeku, por vetëm disa prej tyre janë kon-
trolluar edhe nga psikiatri. Të burgosurit ankohen lidhur me qasjen pranë shërbimeve 
shëndetësore, duke theksuar se nuk marrin çdoherë ndihmë nga mjeku kur kanë nevojë 
për këtë. Brengos edhe fakti që disa persona të cilët theksuan se kanë pasur edhe ide sui-
cidale nuk kanë dashur të bisedojnë me psikiatrin për këtë, me ç’rast si një nga arsyet për 
këtë e theksuan edhe faktin se kontrollat janë kryer në prezencë të më shumë personave 
të stafit medicinal, madje edhe pranë personave zyrtarë të policisë së burgut. 

Në ENK Prilep 28 persona të dënuar janë me çrregullime të shkaktuara nga për-
dorimi i substancave, ndërsa ekipi medicinal përbëhet vetëm nga dy infermiere të cilat 
janë angazhuar përmes projektit. As në Burgun e Strumicës nu ka mjek ose infermiere  
të angazhuar vazhdimisht, ndërkaq terapia shpërndahet nga personat zyrtarë të policisë 
së burgut. Të burgosurit theksuan se nuk marrin ndihmë në kohë, dhe kur janë në krizë 
ndonjëherë presin edhe për 5 orë. Në Burgun e Gjevgjelisë personeli medicinal sig-
urohet përmes bashkëpunimit me spitalin në Gjevgjeli dhe përmes Ndihmës emergjente 
mjekësore, përkatësisht një mjek dhe një infermiere të cilët vijnë në Burg çdo të martë 
dhe sipas nevojës në thirrje, njëlloj si psikiatri.Në këtë kuptim u theksua edhe nevoja për 
mjek të punësuar të rregullt dhe program të përshtatur përkatës me aparate të nevojshme 
(EKG etj.), si dhe personel që do të udhëheq evidencën e plotë për secilin të burgosur dhe 
gjendjen e tij shëndetësore. Në ENK Shtip, gjithashtu, u theksua nevoja për prezencë 
më të madhe të stafit medicinal, sidomos psikiatrit i cili do të kryente kontrolle të rregullta, 
ndërsa në Burgun e Ohrit është angazhuar një mjek, i cili punon 7-8 orë në javë. 
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,,….institucioni i burgut nuk është i barabartë ndaj personave të varur nga drogat dhe disa 
të varur nga drogat nuk janë për një institucion të tillë, por për ndihmë mjekësore dhe 
mendoj se duhet t’i meritojnë të njëjtat të drejta si të gjithë të tjerët sepse varshmëria 
është sëmundje e të sotmes por nuk trajtohet siç duhet. Medoemos duhet të punohet 
shumë në këtë rast sepse është ferr i vërtetë për të varurin. Ju falemderit për mbështetjen 
dhe Ju lus të vazhdoni me punën tuaj për një jetë më të mirë dhe më të suksesshme për 
çdo të varur.

Ekipi i MPN–së gjithashtu hulumtoi veprimin dhe trajtimin ndaj të burgo-
surve me çrregullime të shkaktuara nga përdorimi i substancave/drogave edhe 
nga ana e personave të tjerë zyrtarë, ndërkaq situata e konstatuar faktike tregon se një 
numër i madh personash zyrtarë nuk kanë njohuri dhe kuptim të mjaftueshëm për natyrën 
e sëmundjes, përkatësisht për gjendjen e veçantë në të cilën gjenden personat me çr-
regullime të shkaktuara nga përdorimi i substancave/drogave. Kjo rezulton nga qëndrimet 
stigmatizuese që patëm mundësi t’i dëgjojmë nga disa persona zyrtarë të manifestuara 
përmes qëndrimit dhe veprimeve të tyre, ndërkaq për të cilat më shumë informata u 
morrën nga bisedat e realizuara të drejtpërdrejta me të burgosurit me çrregullime nga 
përdorimi i substancave/drogave dhe komentet e tyre në pyetësorët anketues.

Gjegjësisht, në disa institucione ndëshkuese-korrektuese personat zyrtarë konsidero-
jnë se në institucionin në të cilin punojnë nuk duhet të dërgohen fare persona të varur 
nga burgje të tjera të cilët shërohen me metadon ose buprenorfin. Qëndrimin e tillë e 
mbështesin me atë që edhe vetë ata janë të vetëdijshëm se nuk kanë kapacitet për t’u 
mundësuar trajtim përkatës, kujdes përkatës mjekësor dhe terapi të nevojshme, madje 
edhe faktin e tillë e përdorin si një lloj mënyre për t’u justifikuar që të ,,lirohen’’ nga ata. 
Gjithashtu, patëm mundësi të dëgjojmë qëndrime se në kushte kur persona të cilëve u 
nevojitet transplantimi i veshkëve mund të presin donues, pse këta persona varës nga 
droga medoemos duhet të trajtohen.

Disa nga të burgosurit me çrregullime të shkaktuara nga përdorimi i drogave thek-
suan se ka ndodhur kur janë ankuar nga ndonjë vështirësi trupore, personat zyrtarë t’u 
përgjigjen se nuk kanë se çfarë t’u bëjnë dhe se ,,për këtë vetë ata janë fajtorë’’.

Personat me çrregullime të shkaktuara nga përdorimi i substancave/drogave stigma-
tizohen edhe nga të burgosurit e tjerë të cilët shpesh i fyejn, përqeshin dhe nënçmojnë. 
Këta persona theksojnë se të burgosurit e tjerë dhe personat zyrtarë shpesh i kushtëzojnë 
dhe i quajnë  edhe si ,,narkomanë’’, ,,zombi’’ etj.., ndërsa në një nga  institucionet ndëshk-
uese-korrektuese thirrja publike dhe shpërndarja e terapisë çon në situata ku të burgosurit 
e tjerë duke i tallur u japin komente të ndryshme të llojit: ,,Ejani, arriti benzina... Ejani 
bëhuni gati, arriti glicerina (duke aluduar në terapinë e metadonit)’’. Duke e përshkruar 
sjelljen ndaj tyre, këta persona tregojnë se shumë shpesh të burgosurit e tjerë nuk duan 
të shoqërohen me ta, madje as të bisedojnë, ndërsa personat zyrtarë nuk u lejojnë të 
punojnë në kuzhinë, dhe për këto arsye shpesh herë aktivitetet e tyre të punës, po qese 
i kanë, kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e higjienës në institucion ndëshkues-korrektues.
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Në institucionet ndëshkuese-korrektuese  në të cilat nuk kanë qasje pranë terapisë 
përkatëse ose trajtohen me terapi jopërkatëse, këta persona deklarojnë se vuajnë vua-
jtje të rënda psikike. Ata përpiqen në mënyra të ndryshme të arrijnë pranë ilaqeve dhe 
drogave të importuara në mënyrë të paligjshme, për këto arsye shumë shpesh bien në 
borxhe financiare të cilat rezultojnë me kërcënime ndaj  jetës së tyre nga ana e të burgo-
surve të tjerë.

Vetë personat me çrregullime të shkaktuara nga përdorimi i substancave/drogave 
deklarojnë se për shkak të sëmundjes kanë qenë agresiv ndaj personave të tjerë, por edhe 
vetë-agresiv (ndaj vetëvetes). Ka pasur raste kur kanë vuajtur kriza të rënda abstinimi si 
pasojë e ndërprerjes së përnjëhershme të përdorimit të metadonit, për çka kanë qenë 
agresiv ndaj të tjerëve, ndaj vetëvetes, janë lënduar, ndërkaq kanë pasur edhe mendime 
për vetëvrasje. Situatat u përshkruajtën si shumë dramatike, përkatësisht se personat në 
krizë vetlëndohen, priten, godasin murin me kokë, kërkojnë trodon (analgjezik narkotik) 
etj. Dëshmitarë të drejtpërdrejtë okularë (persona zyrtar dhe të burgosur) për këto ngjar-
je theksojnë se është vërtetë e vështirë të shohësh atë fotografi dhe vuajtjet e njerëzve.

Rreziku nga vetëvrasja është sidomos i shprehur tek të burgosurit me çrregullime të 
shkaktuara nga përdorimi i substancave/drogave dhe në këtë kuptim një numër i madh 
i personave të intervistuar theksuan se kanë pasur mendime suicidale shpeshherë për 
shkak të mungesës së terapisë përkatëse, si dhe gjatë kohës së krizave të apstinimit, dhe 
përveç kësaj, si arsye për këto mendime u përmendën edhe sjellja jopërkatëse dhe tra-
jtimi degradues ndaj tyre nga ana e personave zyrtarë dhe të burgosurve të tjerë. Rreziku 
i tillë  është sidomos i lartë në ditët e para pas hyrjes në institucion ndëshkues-korrektues, 
si dhe gjatë reduktimit dhe ndërprerjes së terapisë me opioide, e cila zakonisht bëhet pa 
monitorimin e situatës psikike dhe pa mbështetjen intensive psikosociale.

Nga të dhënat e marra gjatë vizitave u konstatua se në vitin 2020, deri në ditën 
e vizitave të kryera, në ENK Idrizovë ka pasur 6 raste të tentimit për vetëvrasje nga të 
burgosurit me çrregullime të shkaktuara nga përdorimi i substancave, ndërsa një person 
është vetëvrarë. Në ENK Shtip ka pasur 5 tentime, në Burgun e Kumanovës ka pasur 3 
persona, prej të cilëve 2 të dënuar dhe 1 i arrestuar, ndërkaq të dhëna për tentim për 
vetëvrasje u morrën edhe nga Burgu i Tetovës, ku një person ka tentuar të vetëvritet duke 
pirë më shumë ilaçe përnjëherë.
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KONSTATIME DHE REKOMANDIME TË 
PËRGJITHSHME

• Në institucionet ndëshkuese-korrektuese ekziston një përqindje relativisht e lartë 
e personave të cilët kanë çrregullime nga përdorimi i substancave, duke mos i 
përfshirë në këtë rast edhe personat të cilët përdorin droga të tjera (amfetamin, 
marihuanë etj.), persona të cilët refuzojnë trajtimin ose persona të cilët për mo-
mentin abstenojnë.

• Mungesë e punëtorëve shëndetësor (mjekë, infermiere/teknikë, psikiatër) dhe 
pajisje e pamjaftueshme e ambulancave.

• Shumica e punëtorëve shëndetësorë nuk janë të njoftuar në mënyrë të 
mjaftueshme me natyrën e sëmundjes dhe nuk kanë në dispozicion ilaçe sipas 
mjekësisë së bazuar në prova për trajtim të varësisë nga opioidet, madje as nuk 
janë të edukuar për atë;

• Problem serioz është mungesa e terapisë përkatëse, si dhe antidotit për mbidozi-
min nga opioidet dhe benzodiazepini,megjithëse ka raste të mbidozimit;

• Mosdisponueshmëria e ilaqeve për trajtim të varësisë nga opioidet ose trajtimi/
dozimi joadekuat çon në formimin e një tregut të zi, blerje të paligjshme, huazim, 
kërcënime, agresion, autoagresion dhe në rastin më të keq edhe në vetëvrasje 
në institucionet ndëshkuese-korrektuese;

• Suicidaliteti është veçanërisht i shprehur në disa prej institucioneve ndëshkuese-
korrektuese, dhe jo çdo herë bëhet vlerësimi i rrezikut të vetëvrasjes, kështuqë 
nuk trajtohen në mënyrë përkatëse personat të cilët kanë ide suicidale.

• Mungesa e edukimit dhe informimi i pamjaftueshëm i personelit tjetër të burgut, 
sidomos i policisë së burgut, për natyrën e sëmundjes padyshim çon në trajtim 
jopërkatës dhe keqtrajtim të këtyre personave.

• Stigmatizimi ndaj të burgosurve me çrregullime nga përdorimi i substan-
cave/drogave në institucionet ndëshkuese-korrektuese është i madh, ndërsa 
mbështetja psiko-sociale, trajnimet për aftësim për punë dhe terapi të punës 
janë insuficiente.

Në bazë të situatave të notuara në këtë mënyrë, Avokati i popullit-MPN 
konsideron se është e domosdoshme që Ministria e shëndetësisë të sigurojë 
urgjentisht praninë e personelit profesional dhe kompetent medicinal në të 
gjitha institucionet ndëshkuese-korrektuese i cili do të mundet në mënyrë për-
katëse t’u përgjigjet nevojave shëndetësore të të burgosurve pa anulime të 
panevojshme. Me rëndësi të veçantë është roli i psikiatrëve të cilët duhet të 
jenë vazhdimisht në dispozicion dhe lehtësisht të arritshëm për të burgosurit..

Me qëllim që të sigurohet kuadër i edukuar dhe kompetent për trajtimin dhe përku-
jdesjen e personave me këto çrregullime, Ministria e shëndetësisë duhet të ndërmerr 
masa për edukimin dhe trajnimin e punëtorëve shëndetësor në lidhje me për-
dorimin e drogave/substancave, për natyrën e sëmundjes, për  parandalimin, 
trajtimin dhe përkujdesjen e personave me çrregullime nga përdorimi i drogës, 
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përfshirë edhe për trajtimin e sëmundjeve komorbide psikiatrike.
Ministria e shëndetësisë gjithashtu është e nevojshme me urgjencë të sig-

urojë disponueshmëri dhe qasje pranë ilaqeve sipas mjekësisë së bazuar në 
prova për personat me sindromën e varësisë nga opioidet (metadon dhe bu-
prenorfin), si dhe të ndërmerr masa të domosdoshme për t’u furnizuar ambu-
lancat në të gjitha institucionet ndëshkuese-korrektuese me pajisjet e nevo-
jshme medicinale.

Niveli i lartë i stigmatizimit e imponon nevojën që Drejtoria për ekzekutimin e 
sanksioneve të parashikojë aktivitete anti-stigmatike ndaj kësaj kategorie të 
të burgosurve dhe të sigurojë edukim dhe trajnim të pjesëtarëve të policisë së 
burgut dhe të punësuarve në shërbimet për risocializim, ndër të tjera edhe për 
çështje që kanë të bëjnë me përdorimin e drogave/substancave nga ana e të 
burgosurve në institucionet ndëshkuese korrektuese.

3.1. VIZITË PARANDALUESE NË ENK PRILEP

Përveç vizitave që synojnë hulumtimin e trajtimit të personave me çrregullime të 
shkaktuara nga përdorimi i substancave (drogave), ekipi i AP-MPN-së më datën 18.12.2020 
realizoi vizitë të paparalajmëruar të jashtëzakonshme të INK-ENK Prilep me qëllim për të 
hulumtuar veprimet e autoriteteve të burgut në rastet kur marrin informatë, përkatësisht 
ankesë ose në mënyrë të drejtpërdrejtë konstatojnë shenja që tregojnë për veprime jopër-
katëse nga ana e personelit të burgut. Vizita u realizua në bashkëpunim me ass.dr. Goran 
Pavllovski nga Instititi i Mjekësisë ligjore, kriminalistikës dhe deontologjisë pranë Fakultetit 
të mjekësisë në Shkup dhe dr. Elena Mujoska Tërpevska nga Shoqata penologjike maqe-
donase.

Gjatë vizitës u konstatua se në INK-ENK Prilep në vitet e fundit vetëm një person i 
dënuar është ankuar drejtpërsëdrejti pranë drejtorit të Institucionit se ka qenë viktimë e 
veprimeve jopërkatëse nga ana e personave zyrtar të Policisë së burgut, përkatësisht se 
ka qenë i ,,rrahur’’ nga dy pjestarë të policisë së burgut gjatë kohës së transferimit të kryer 
deri te njëra gjykatë themelore.

Me qëllim të dokumentimit të ngjarjes nga ana e autoriteteve të burgut janë kërkuar 
dhe siguruar deklarata me shkrim nga personat zyrtarë që e kanë kryer transferimin, si 
dhe nga kryeshefi përgjegjës i turnit, ndësa një pjesë e dosjes në të cilën është kryer ins-
pektimi është edhe deklarata me shkrim për ngjarjen nga personi i dënuar që ka paraqitur 
ngjarjen.

Në evidencën për mjetet e përdorura për shtërngim u konstatua se është evidentuar 
përdorimi i mjeteve për shtërngim, ndërkaq për të njëjtën është përpiluar edhe raporti 
i veçantë, si dhe mendimet e veçanta në lidhje me ligjshmërinë nga ana e kryeshefit të 
policisë së burgut dhe drejtorit të Institucionit. Raporti i tillë, në shtojcë të të gjitha do-
kumenteve të tjera lidhur me rastin (deklarata nga personi i dënuar dhe personat zyrtar, 
dokumentacioni mjekësor, urdhëri për transferim dhe ngjashëm) janë dërguar edhe pranë 
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5  Në përputhje me nen. 57 par.6 të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve (,,Gazeta zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut ‘’ nr. 99/2019 dhe 220/2019) ,,Për çdo mjet të përdorur për shtërngim dhe ar-
rmë zjari ndaj personave të dënuar dhe të arrestuar, drejtori i institucionit është i detyruar menjëherë ta 
informojë Drejtorinë’’.

6  Në INK-ENK Prilep nuk ka mjek të angazhuar të përhershëm, ndërkaq për kujdesin shëndetësor ndaj 
personave të dënuar kujdesen dy infermiere të angazhuara përmes projektit, si dhe një psikiatër i Spi-
talit të përgjithëshëm-Prilep i cili vjen një herë në javë dhe sipas nevojës.

Drejtorisë për ekzekutimin e sanksioneve (DES)5.  
Përskaj masave të ndërmarra me qëllim të shqyrtimit të rastit të paraqitur, ekipi i MPN-

së kishte për qëllim të përcaktojë se cilat masa janë ndërmarrë nga ana e autoriteteve të 
burgut për të mbrojtur personin që paraqiti rastin nga reprezaljet e mundshme.

Në këtë kuptim, nga ana e personave zyrtarë në INK-ENK Prilep u theksua se gjatë 
organizimit dhe përgatitjes së planeve për punë dhe shpërndarjes së detyrave të pu-
nës mbahet llogari që të shmangen çfarëdo lloj kontaktesh të dretpërdrejta ndërmjet 
pjesëtarëve të policisë së burgut dhe personit të dënuar që ka paraqitur se është viktimë 
e veprimeve të tyre jopërkatëse, dhe me qëllim të verifikimit të pohimeve të tilla u krye 
inspektim në evidencën zyrtare, me çrast u konstatua se transferimet pasuese të personit 
jashtë Entit ndëshkues-korrektues janë kryer nga pjesëtarë të tjerë të policisë së burgut, 
dhe gjithashtu në pjesën e mbikëqyrjes së seksionit në të cilin është vendosur personi i 
dënuar janë angazhuar pjesëtarë të tjerë të policisë së burgut.

Si një lëshim i llojit të vetë që nuk guxon të përsëritet në ndonjë rast të ardhshëm 
të njëjtë ose të ngjashëm është fakti që në rastin konkret mbi personin e dënuar nuk 
është kryer kontrolli mjekësor menjëherë pas transferimit dhe kthimit të tij në Institucion, 
megjithëse ndaj tij janë përdorur mjete për shtërngim, por kjo është bërë më vonë, për-
katësisht pasiqë personi i është ankuar drejtorit në lidhje me ngjarjen. Fakti që personi 
nuk është ankuar nga lëndimet, si dhe fakti se në Entin ndëshkues-korrektues nuk ka mjek 
të angazhuar vazhdimisht6 mund të kenë kontribuar për lëshimin e tillë, por kjo në asnjë 
mënyrë nuk mund të jet arsyetim për nevojën e një kontrolli mjekësor në situata kur janë 
përdorur mjete për shtërngim nga ana e pjesëtarëve të policisë së burgut, veçanërishtë 
në rastet kur besohet se kjo ka rezultuar me ndonjë lëndim të personit mbi të cilin janë 
përdorur. Nga inspektimi i kryer në dokumentet mjekësore është konstatuar se të dhënat 
anamnestike për ndodhjen e lëndimeve, si dhe përshkrimi i lëndimeve janë përshkruar 
sipërfaqësisht, përkatësisht janë insuficiente. 

Në këtë kuptim AP-MPN-ja theksoi se kur bëhet fjalë për raste të tilla është e do-
mosdoshme që të përshkruhet rasti në mënyrë anamnestike dhe të hollësishme, si për 
shembull: prej kujt janë shkaktuar lëndimet (pjesëtarë të policisë së burgut, prej një të 
burgosuri tjetër ose persona të tjerë), me çka janë shkaktuar lëndimet (grusht, shkelm, 
shkop gome etj.) dhe saktë të përshkruhet pjesa e trupit  në të cilën janë shkaktuar të 
njëjtat. Përshkrimi i lëndimeve duhet të jet i hollësishëm, përkatësisht çdo lëndim duhet 
të përshkruhet me dimensionet, vendosjen, formën dhe ngjyrën e vendit të lënduar. Kjo 
është jashtëzakonisht e rëndësishme me qëllim që në procedurën e mëtutjeshme të kuali-
fikohen lëndimet e marra si dhe të përshkruhet mekanizmi i shfaqjes së lëndimeve, vjetër-
sia e lëndimeve, ndërkaq nëse është e nevojshme edhe dinamika e shfaqjes së lëndimeve.
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VIZITA TË STACIONEVE POLICORE 
DHE GJENDJE TË KONSTATUARA

4

7  Profesor i së drejtës së procedurës penale në Fakultetin juridik ,, Justiniani i Parë’’, Shkup
8  Profesor i së drejtës së procedurës penale në Fakultetin juridik ,, Justiniani i Parë’’, Shkup.
9  Nga vizitat e kryera u përgatit Raport i veçantë, i cili u dërgua pranë Ministrisë së punëve të brendshme 

dhe Sektorit të punëve të brendshme dhe u publikua në faqen e internetit të Avokatit të popullit..

Gjatë vitit 2020, në periudhën prej datës 10 deri më 18 shtator, ekipi i MPN-së i 
vizitoi të gjitha 9 stacionet policore me kompetencë të përgjithëshme (SP KP) në zonën 
e Qytetit të Shkupit dhe kjo: SP KP-Aerodrom, SP KP - Bit Pazar, SP KP - Gazi Babë, SP 
KP - Draçevë, SP KP - Gjorçe Petrov, SP KP - Karposh, SP KP - Kisella Vodë, SP KP- Qendër 
dhe SP KP - Çair. 

Vizitat e realizuara u planifikuan në mënyrë tematike dhe kishin për qël-
lim hulumtimin e aksesit pranë të drejtës për avokat, si garancë dhe mjet për 
parandalimin e torturës dhe keqtrajtimeve të personave të privuar nga liria, 
përkatësisht personave të arrestuar dhe ndalur në stacionet policore. Vizitat ishin 
realizuar pa paralajmërim paraprak nga ana e ekipit të MPN-së ndërkaq në bashkëpunim 
me prof.dr. Divna Iliq Dimovski7 dhe prof.dr. Boban Misoski8, si bashkëpunëtorë të jashtëm 
dhe përfaqësues të Shoqatës maqedonase për të drejtën penale dhe kriminologji9.  

E drejta e të arrestuarve, përkatësisht personave të privuar nga liria dhe personave 
të ndalur për t’u informuar për të drejtat e tyre është me rëndësi fundamentale për reali-
zimin e të njëjtave, për shkak të së cilës edhe ekipi i MPN-së gjatë vizitave këtë çështje e 
shqyrtonte nga aspekti i asaj kur, si dhe në cilën gjuhë janë njoftuar personat për 
të drejtën e tyre për avokat. 

Gjendja e konstatuar faktike çon drejt konkludimit se këta persona nuk njoftohen 
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çdoherë në mënyrë përkatëse për të drejtën e avokatit në procedurë policore, dhe zyrtarët 
policorë nuk bëjnë përpjekje aktive që këtë t’ia sqarojnë ose : me të vërtetë të verifikojnë 
nëse i  ka kuptuar personi të drejtat e tij. Në një pjesë kjo ka të bëjë me papërvojën dhe 
joprofesionalizmin e zyrtarëve policor të cilët nuk janë plotësisht të njoftuar me rregul-
lat e procesit. Në këtë kuptim gjatë kohës së vizitave u konstatua se këshilla për 
të drejtën për avokat reduktohet në njoftim të shkurtë se personi ka të drejtë 
për avokat dhe pyetje se a don të angazhojë avokat nga ana e udhëheqësi/zyrtarit 
të turnit për pranim menjëherë pas transferimit të tyre në stacion policor ose kur do të 
krijohen kushte për këtë. Si siguri për këtë se personi i ka kuptuar këshillat, udhëheqësit 
e turnit e shfrytëzojnë faktin që personi e ka nënshkruar procesverbalin për këshillat, por 
megjithatë shumica e personave të ndalur me të cilët realizuam bisedë theksuan 
se nuk e dinë çka saktësisht kanë nënshkruar10. 

Gjatë vizitave, nga ana e ekipit të MPN-së u konstatua se ka raste kur personit të 
mbajtur i „sugjerohet’’ se nuk ka nevojë që menjëherë të thërret avokat sepse kjo „do ta 
ngarkojë financiarisht’’ dhe se është më mirë ta thërret për në gjykatë gjatë kohës së mar-
rjes në pyetje ose në prokurori. Në këtë kuptim edhe te disa nga të arrestuarit, personat 
e privuar nga liria dhe personat e ndalur ekziston mendimi se nëse thërrasin avokat do të 
krijojnë një perceptim midis të tjerëve se ata me të vërtetë kan bërë diçka të paligjshme.

Personat e ndalur pothuajse kurrë nuk informohen për mundësinë e thirrjes së një 
avokati/mbrojtësi nga lista e avokatëve kujdestarë në kurriz të buxhetit të shtetit në rastet 
kur plotësohen kushtet për këtë, ndërsa përshtypje e përgjithshme është se numri më i 
madh i udhëheqësve të turnit/personave zyrtarë nuk janë njoftuar për një mundësi të tillë 
siç parashikohet në Ligjin për procedurën penale11.  

Asnjë nga stacionet policore të vizituara nuk ka paraqitur zyrtarisht një 
listë të përkthyesve dhe interpretuesve, dhe vet fakti që nuk ka udhëzime të 
përcaktuara konkrete për veprime në rastet kur bëhet fjalë për persona që nuk 
e flasin gjuhën maqedonase çon në një praktikë të pabarabartë të veprimeve 
dhe përshtypje e përgjithshe është se udhëheqësit e turnit, përkatësisht zyr-
tarët e pranimit lihen të gjinden vetë siç dinë dhe munden12.  

10  Në këtë kuptim njëri nga personat theksoi se as që ka parë se çka ka nënshkruar, sepse ka qenë i ner-
vikosur dhe i hidhëruar ndaj policëve që e kanë privuar nga liria, të tjerët theksuan se kanë nënshkruar 
diçka por se nuk e dinë saktë se çka kanë nënshkruar, ndërkaq u është thënë se duhet të nënshkruhen për 
shkak se janë ndalur në stacionin policor, kishte edhe persona të ndalur të cilët deklaruan se janë sjellur 
në stacionin policor në orët e vona të natës dhe se nuk i kanë kushtuar vëmendje asaj se çka saktë kanë 
nënshkruar sepse kanë qenë të lodhur. 

11  Ne.161 par.1 i LPP.
12  Disa persona zyrtarë theksuan se në raste të tilla përpiqen vetë të gjejnë përkthyes në gjuhën që e flet 

personi (në këtë rast, duke deklaruar të gjithë se në stacionet policore askush nuk u ka dërguar ndonjë 
listë zyrtare të përkthyesve),  të tjerë theksuan se përpiqen të gjejnë përkthyes përmes Q/Njësisë për 
informim dhe komandim), gjithashtu u theksua se ka pasur raste kur persona të përfaqësive diploma-
tike-konsulare të cilat janë thirrur  sipas kërkesës së personit të ndalur janë shfrytëzuar për t’u marrë 
vesh, dhe u theksua se në rastet kur bëhet fjalë për më shumë persona, ndërkaq ndonjë nga personat e 
flet gjuhën angleze ose ndonjë gjuhë tjetër në të cilën mund të kuptohet me perasonat zyrtarë, ai person 
shfrytëzohet edhe si përkthyes i personave të tjerë.
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13  Nen. 161 par.1 i Ligjit për procedurë penale

Lidhur me aksesin dhe realizimin e të drejtës për avokat, në Ligjin për procedurë 
penale është përcaktuar në mënyrë koncize se: „Nëse nuk ka avokatin e tij ose nuk mund 
të kontaktojë atë, personi i privuar nga liria mund të kërkojë të shohë listën e avokatëve 
kujdestarë“ 13, por përkundrazi, gjatë vizitave u konstatua se asnjë stacion policor nuk ka 
listë të azhurnuar të avokatëve kujdestar. 

Në disa stacione policore u gjetën lista të avokatëve sipas detyrës zyrtare që datojnë 
prej më shumë se dhjetë viteve, kështuqë për shembull, në disa stacione policore në vend 
të listës së avokatëve kujdestar kishte Ditar të avokatëve të lëshuar nga OARM në vitin 
2012, ndërsa në të tjera, u gjetën vizit-karta të avokatëve që i kishin lënë.

Në shumicën e rasteve, personat të cilët duan dhe e shfrytëzojnë të drejtën për 
avokat kanë avokatin e tyre ose gjatë bisedës me anëtarët e familjes bien dakord që ata 
t’u gjejnë/sigurojnë avokat. Nga informacionet e marra gjatë vizitave u konstatua 
se personat e ndalur lejohen personalisht të konsultohen me avokatët e tyre në 
rastet kur ata e kërkojnë atë, dhe gjithashtu se avokatëve u lejohet të marrin 
pjesë gjatë bisedave, përkatësisht marrjes në pyetje. Megjithatë, në shumicën e 
rasteve avokatët kanë menduar se nuk ka nevojë për një gjë të tillë dhe nuk kanë qenë 
prezent, ndërsa percepcion i zyrtarëve policor është se gjatë kohës së marrjes në pyetje 
shumica e avokatëve shpeshherë janë pasiv dhe të painteresuar. Në situatat e rralla kur 
ka pasur nevojë për të thirrur avokat për personin e ndalur i cili nuk ka pasur mbrojtës, 
personat zyrtar theksuan se janë përballur me vështirësi, për shkak se avokatët janë të 
paarritshëm ose nuk vijnë.

Një nga problemet më serioze që u vu re gjatë vizitave është sigurimi i avokatit/
mbrojtësit për fëmijët në rastet kur kjo domosdoshmërisht është parashikuar me ligj. 
Në të gjitha SPB-të në Shkup të gjithë zyrtarët policor-inspektorë që punojnë me fëmijët 
përballen me të njëjtin problem. Gjegjësisht, u konstatua se në asnjë stacion policor 
nuk ka listë të azhurnuar të avokatëve që kanë kaluar trajnime të specializuara 
për drejtësi për fëmijët. Inspektorët kanë lista të vjetra nga dhjetë vjet më parë, për 
këto arsye pothuajse të gjithë kanë siguruar vetë kontakte me avokatët, kryesisht me ata 
që pranojnë të jenë të angazhuar gjatë rrjedhës së procedurës policore. Në këtë kuptim 
u theksua gjithashtu se shumica e avokatëve refuzojnë të vijnë duke gjetur arsyetime të 
ndryshme, për këto arsye dhe me qëllim të respektimit të rregullave formale-procedurale 
personat zyrtarë janë të detyruar të gjejnë mënyra të ndryshme për të siguruar avokat në 
rastet kur këtë ligji e përcakton në mënyrë koncize.

Si rezultat i kësaj situate, ekipi i MPN-së konstatoi se në stacionet policore 
përsëriten gjatë gjithë kohës të njëjtët avokatë që janë të angazhuar në rastet 
kur bëhet fjalë për fëmijët, ndërsa në stacione të caktuara policore u notua 
edhe se në të gjitha rastet me fëmijët të cilët janë thirrur, arrestuar ose privuar 
nga liria paraqitet  i njëjti avokat.

Në rastet kur edhe pas përpjekjeve të shumta nuk arrijnë të sigurojnë avokat në 
procedurë policore, ndërkaq kur ka nevojë për të hetuar një fëmijë të dyshuar për vepër 
të kryer penale, zyrtarët policorë janë të detyruar të improvizojnë dhe bisedat me fëmijët 
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i kryejnë përmes prindërve/kujdestarëve të tyre, kështuqë pyetjet ia parashtrojnë prindit i 
cili e pyet fëmiun, dhe përgjigjet e marra i ri-tregon prindi, si informaicone gjoja të marra 
nga biseda me fëmiun e tij, për shkak të së cilës përpilohen shënime zyrtare për bisedë 
me prindin, ndërkaq jo si për marrjen në pyetje të fëmijës.

Përveç veprimeve me fëmijët, si problematike u imponua edhe çështja lidhur 
me trajtimin e shtetasve të huaj, dhe në këtë drejtim gjatë vizitave u konstatua se 
disa nga shtetasit e huaj /migrantët e privuar nga liria menjëherë transfero-
hen në Qendrat transitore të pranimit në Gjevgjeli dhe Tabanoc, duke mos u 
zbatuar në këtë rast për të njëjtit procedura përkatëse për informimin për të 
drejtat e tyre. 

Nëse merren parasysh informacionet të cilat arrijnë pranë Mekanizmit parandalues 
nacional që një numër i madh i migrantëve të gjetur në territorin e Republikës së Maqe-
donisë së Veriut pa qëndrim të rregulluar dëbohen nga shteti përmes kufirit të gjelbërt, 
në pikat kufitare jozyrtare dhe pa procedura formale, atëherë lindin dyshimet serioze se 
si dhe a janë këshilluar fare këta persona për të drejtat e tyre dhe të drejtën për avokat.

Mangësitë e notuara gjatë veprimeve me të arrestuarit, personat e privuar nga liria 
dhe personat e ndalur, reflektohen në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në një numër të 
vogël të rasteve ku këta persona e kanë realizuar të drejtën e tyre për avokat në proce-
durë policore, gjë që dëshmohet më së miri nga pasqyra statistikore.
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Këto të dhëna udhëzojnë drejt 
faktit se më pak se 1% nga 
gjithsej personat e arrestuar 
në zonën e Qytetit të Shkupit 
të cilët kanë qenë të transfer-
uar në stacionet policore me 
kompetencë të përgjithshme e 
kanë shfrytëzuar të drejtën për 
të thirrur avokat/mbrojtës në  
stacionin policor.
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Persona të arrestuar
1080

Kanë thirrur
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Numri më i madh i arrestimeve, përkatësisht pothuajse gjysma e numrit të 
përgjithshëm të arrestimeve të kësaj zone, janë në stacionet policore: Qendër 
(196), Gazi Babë (156) dhe Aerodrom (153), ndërsa në dy prej tyre, asnjë per-
son nga të arrestuarit nuk ka kërkuar avokat. Edhe në Stacionin policor Qendër nuk 
është situata më e mirë, ku prej gjithsej 196 të arrestuarve vetëm 3 persona kanë kërkuar 
avokat.
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Këto të dhëna udhëzojnë drejt faktit se vetëm rreth 4% të personave të privuar 
nga liria në zonën e Qytetit të Shkupit të cilët kanë qenë të transferuar në sta-
cionet policore me kompetencë të përgjithshme e kanë shfrytëzuar të drejtën 
për të thirrur avokat/mbrojtës në stacion policor.
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Këto të dhëna tregojnë se vetëm rreth 6% të personave të ndalur në stacionet 
policore me kompetencë të përgjithshme në zonën e qytetit të Shkupit e kanë 
shfrytëzuar të drejtën për të thirrur avokat/mbrojtës në stacionin policor gjatë 
kohës së ndalimit të tyre.

Numri më i madh i privimeve 
nga liria, përkatësisht gati gjys-
ma e numrit të përgjithshëm të 
privimeve nga liria në këtë zonë, 
janë në stacionet policore Gazi 
Babë (744), Kisella vodë (494) 
dhe Qendër (429). Në SP Gazi Babë 
megjithëse ka numër më të madh 
të privimeve nga liria, të drejtën për 
të thirrur avokat e kanë shfrytëzuar 
vetëm 22 persona ose 2,9% nga gjith-
sej numri i personave të privuar nga  
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liria. Në SP Qendër është përqindja më e vogël e personave të privuar nga liria të cilët 
kanë thirrur avokat në stacion policor dhe është vetëm 2,3%. Në SP Kisella Vodë numri 
i personave të privuar nga liria të cilët kanë thirrur avokat në stacion policor është më i 
madh, përkatësisht të drejtën për të thirrur avokat e kanë shfrytëzuar 46 persona, ose 
9,3% nga të gjithë personat e privuar nga liria dhe të transferuar në Stacionin policor.
Grafiku nr. 6 
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Numri më i madh i ndali-
meve është sipas urdhërit 
të zyrtarëve policorë nga SP 
Qendër, ndërsa kryeshefi i Sta-
cionit policor theksoi se per-
sonat të cilët janë arrestuar 
ose privuar nga liria, ndërkaq 
të cilët duhet të ndalen, trans-
ferohen në ndonjë stacion 
tjetër policor, më së shpeshti në 
SP Kisella Vodë. Përndryshe edhe 
në ditën e vizitës në derën hyrëse  94%

6%

Gjithsej numri i personave të privuar 
nga liria të cilët kanë thirrur mbrojtës 

në procedurë policore

Të ndalur  719

Kanë thirur
avokat  49

Grafiku nr.7

në hapësirën për ndalim ishte vendosur urdhëri që e njëjta mos të shfrytëzohet për ndal-
imin e personave, ndërkaq nuk u vërejtën as shenja të dukshme të cilat do të udhëzonin 
se hapësira ka qenë e shfrytëzuar për ndalimin e personave. Përqindje më të madhe të 
personave të ndalur të cilët kanë thirrur avokat ka në SP Kisella Vodë ku prej 
74 personave të ndalur, 19 kanë thirrur avokat ose 20,4%.

FËMIJË TË ARRESTUAR, TË PRIVUAR NGA LIRIA, 
DHE TË NDALUR

Nga gjithsej numri i person-
ave të arrestuar, privuar nga liria 
dhe ndalur, 143 ose 3% janë 
fëmijë, prej të cilëve vetëm 
për 16 fëmijë është thirrur 
avokati në procedurë policore.
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Grafiku nr. 9
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TË HUAJ TË ARRESTUAR, TË PRIVUAR NGA LIRIA 
DHE TË NDALUR

Nga gjithsej numri i per-
sonave të arrestuar, privuar 
nga liria dhe ndalur 35 perso-
na kanë qenë të huaj, që është 
më pak se 1%, ndërkaq prej 
tyre vetëm 2 persona e kanë 
shfrytëzuar të drejtën për 
mbrojtës.
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Grafiku nr. 11 
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Në bazë të situatave të konstatuara nga vizitat e kryera, në Raportin e veçantë pranë 
Ministrisë së punëve të brendshme dhe Sektorit për punë të brendshme-Shkup Avokati i 
popullit-MPN i dërgoi rekomandimet në vijim:

1. Të sigurohen lista të azhurnuara të avokatëve (lista të avokatëve kujdestarë dhe 
avokatëve të cilët kanë kaluar trajnime të specializuara për fëmijët) të cilët do 
të jenë të arritshëm në secilin stacion policor dhe do t’u shërbejnë zyrtarëve për 
pranim/udhëheqësve të turnit në çdo kohë;

2. Të shtypen këshilla për të drejtat e të arrestuarve, personave të privuar nga 
liria dhe personave të ndalur të cilat do t’u shpërndahen të gjithë personave 
të transferuar në stacion policor. Këshillat të jenë të përpiluara në mënyrë të 
thjeshtë, jozyrtare dhe të jenë lehtë të kuptueshme, dhe të përkthyera në më 
shumë gjuhë;

3. Të përcaktohen udhëzime konkrete për veprime të zyrtarëve policorë, sodomos 
të zyrtarëve për pranim/udhëheqësve të turnit, në rastet kur bëhet fjalë për 
persona të arrestuar, të privuar nga liria ose të ndalur që nuk e flasin gjuhën 
maqedonase;

4. Të parashikohen trajnime të veçanta të specializuara për veprime me personat e 
arrestuar dhe të privuar nga liria që transferohen dhe ndalen në stacion policor, 
sidomos për zyrtarët policor për pranim/udhëhqës të turnit.

Lidhur me rekomandimet e dërguara në këtë mënyrë u morr përgjigje vetëm nga 
Sektori i punëve  të brendshme në të cilën theksohet se stacionet policore kanë vepruar 
sipas rekomandimeve të dërguara. Në lidhje me trajnimin është theksuar se është paraqi-
tur kërkesë pranë Seksionit për punë të përbashkëta dhe menaxhim me resurse njerëzore 
pranë BSP-së që të organizohen trajnime të specializuara për veprime me persona të ar-
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restuar dhe të privuar nga liria që transferohen dhe ndalen në stacion policor, për zyrtarët 
policor për pranim dhe udhëheqësit e turnit.
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VIZITA TË QENDRAVE PËR VENDOSJE DHE 
NDALIM TË  MIGRANTËVE, PËRKATË-
SISHT TË  TË HUAJVE DHE AZILKËRKUE-
SVE

5

Avokati i popullit si Mekanizëm për parandalimin e torturës (MPN) në mënyrë të vazh-
dueshme monitoron trajtimin e të huajve, përkatësisht migrantëve dhe azilkërkuesve në 
Qendrat për pranim në lidhje me përkujdesjen dhe vendosjen e tyre. Në këtë kuptim, 
gjatë periudhës së vitit të kaluar u vizituan Qendra për Pranim të të Huajve 
në Gazi Babë, Qendra për Pranim të Azilkërkuesve në Vizbeg si dhe Qendrat e 
përkohshme transitore në “Vinojug“ dhe “Tabanoc”,me qëllim të shqyrtimit të 
masave dhe aktiviteteve të ndërmarra nga ana e qeveritarëve për parandalim 
dhe përhapje të virusit Kovid-19 nëpër qendrat e lartëpërmendura. 

Gjatë këtyre vizitave në mënyrë të pakontestueshme u konstatua që nga ana e or-
ganeve kompetente janë ndërmarrë një sërë masash për trajtimin e gjendjes me pan-
deminë. Gjegjësisht ,në Qendrën për Pranim të të Huajve dhe në Qendrën e Përkohshme 
Transitore “Vinojug” kryhet testim sistematik i të gjithë personave të sapoardhur të cilët 
vendosen dhe përkujdesen në këto qendra, përderisa në Qendrën e Përkohshme Tran-
sitore në “Tabanoc” kryhet testim vetëm tek personat me simptome të caktuarа, njëjtë 
sikurse edhe në Qendrën për pranim të Azilkërkuesve, ku për këtë qëllim Qendra ka sigu-
ruar teste speciale, kurse pranimi i këtyre personave bëhet ekskluzivisht pas qëndrimit në 
karantinë në QPT ”Vinojug” dhe pas testimit të kryer, prandaj edhe kërkohet vërtetim i 
posaçëm mjekësor. 

Gjithashtu u konstatua se janë ndërmarë masat për implementimin e rekomandimeve 
sa i përket higjienës respiratore,higjienës së duarve dhe distancës fizike. Në këtë kontekst, 
për të punësuarit dhe personat që strehohen apo vendosen janë siguruar maska, doreza, 
mjete dezinfektuese, poashtu janë siguruar hapësira të veçanta për vendosje individuale 
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14  Në lidhje me Konkluzionin e Qeverisë,i miratuar në mbledhjen e njëzet e tetë,e mbajtur më 25 Mars 
2020,me propozim të Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale.

15  Një numër i madh i personave të sapogjetur me qëndrim jo të rregullt në territorin e RMV-së, nuk 
dërgohen fare në Qendrat  për Pranim të Përkohshëm, dhe një pjesë tjetër e të dhënave na udhëzon që  
të njëjtit janë dëbuar nga shteti pa ndonjë procedurë formale .Personat zyrtarë me të cilët biseduam 
theksuan që një numër i madh i personave me qëndrim jo të rregullt në shtet (pas vendosjes në QPT 
Vinojug,në raste nevoje) duke pasur parasysh që liria e tyre gjoja nuk kufizohet,ata vetë vendosin se si 
do të veprojnë,ku do të shkojnë,dhe në shumicën e rasteve ia dalin që vetë të  kalojnë kufirin e gjelbër 
për tu larguar nga shteti.

të personave të rinj të sapoardhur. Përveç kësaj, nga ana e qendrave të lartëpërmendura 
është notuar që personat janë informuar drejtë me natyrën dhe karakterin e pandemisë si 
dhe me nevojën e ndërmarrjes së masave preventive dhe mbrojtëse me qëllim të reduk-
timit të pasojave nga e njëjta.

Si një nga masat për t’u marrë me pasojat e pandemisë është edhe vendimi i Qever-
isë të Republikës së Maqedonisë së Veriut ”Gjatë periudhës së shpalljes të gjendjes së 
jashtëzakonshme për shkak të shfaqjes së virusit Covid-19 të gjithë azilkërkuesit e ri dhe 
personat e sapogjetur me status jo të rregulluar për qëndrim në territorin e Republikës të 
Maqedonisë së Veriut, kryesisht gjatë periudhës prej 25 ditëve janë vendosur në karantinë 
në Qendrën e Përkohshme Transitore në Vinojug-Gjevgjeli 14 AP-MPN konstaton që para 
se të sillet një vendim i tillë, nuk janë marrë parasysh kushtet dhe kapacitetet e Qendrës 
së Përkohshme Transitore “Vinojug” për mundësinë e një lloji të tillë strehimi, poashtu 
nuk janë ndërmarrë masat tjera plotësuese që do të rregullonin veprimin e organeve 
kompetente gjatë karantinës, që nënkupton domosdoshmërisht një regjim të ndryshuar 
të funksionimit, që në situata të caktuara duhet të zbatohet nga Qendra, e cila qendër në 
kushte normale duhet të jetë me karakter të hapur.

Mungesa e rregullave te qarta për trajtim ndikon në koordinimin e pam-
jaftueshëm ndërmjet përfaqësuesve te organeve dhe organizatave të cilat janë 
të pranishme në Qendër, lidhur me trajtimin e personave të ndaluar, por e 
imponojnë edhe rrezikun eventual për trajtim joadekuat dhe shkeljen e mund-
shme të të drejtave të tyre. Në këtë kuptim,si më problematike është konstatuar 
ndalimi në Qendër i personave të sapogjetur me vendbanim jo të rregulluar në territorin 
e RMV-së. Gjegjësisht, për dallim nga azilkërkuesit e ri,për të cilët qendra rajonale për 
punë sociale sjell aktvendim për strehim,për këta persona nuk ekzistojnë fare aktvendime 
individuale. 

Vetë fakti që për këta persona nuk ekzistojnë aktvendime individuale për 
strehim, përkatësisht ndalim (mbajtje) në Qendër, hap çështjen e arbitraritetit 
të kufizimit të lirisë së lëvizjes. Informatat e marra nga më shumë burime na udhë-
zojnë drejt faktit që një numër i madh i këtyre personave mbahen si dëshmitarë shkaku i 
nevojës për dëshmi gjatë procedurave penale që udhëhiqen kundër kontrabanduesve të 
migrantëve15, kurse ndalimi i tyre bazohet në urdhërat gojore  dhe kërkesat e Prokurorëve 
Publik. 

Në këtë kuptim, Avokati i popullit –MPN rekomandon që Minisitria për 
Punë të Brendshme dhe Minisitria për Punë dhe Politikë Sociale të mos refero-
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jnë, pranojnë, vendosin dhe mbajnë azilkërkues, përkatësisht migrantë dhe 
persona me vendbanim të parregulluar në territorin e RMV-së në QPT Vinojug 
pa pasur aktvendime individuale të veçanta.

Njëkohësisht, për shkak të koordinimit më të mirë në kuadër të Qendrës 
së Përkohshme Transitore Vinojug  rekomandon që Njësia Rajonale e Qendrës 
Rajonale për Menaxhim me Kriza (NJR QRMK) të iniciojë takim me përfaqësues 
të organeve shtetërore dhe organizatave të cilat janë të pranishme në Qendër 
shkaku i nevojës së miratimit të protokolleve, gjegjësisht proceseve apo rreg-
ullave për trajtim me kompetenca të përcaktuara saktësisht dhe rolet e çdo 
organi shtetëror dhe organizatave të pranishme në Qendër.
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AKTIVITETET E MPN-SË GJATË 
KOHËS SË PANDEMISË TË SHKAK-
TUAR NGA VIRUSI KOVID-19 

6

Gjatë kohës së pandemisë ekipi i MPN-së ishte në komunikim elektronik me të gjithë 
institucionet në të cilat qytetarët mund të privohen nga liria dhe të ndalohen, përkatë-
sisht ku mund të paraqitet kufizimi i të drejtës për liri. Në këtë kuptim, menjëherë pas 
shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në shtet, MPN bëri rekomandime publike  për 
trajtim  të personave të privuar nga liria në kushte të pandemisë shkaku i virusit Kovid-19, 
ku mes tjerash, qartë thuhej që ndalimi për torturë dhe trajtime tjera mizore,jonjerëzore 
dhe trajtimi apo ndëshkimi poshtërues është absolut dhe asnjë shmangie nga një ndalim 
i tillë nuk mund të arsyetohet,nën çfarë do baze dhe rrethane,qoftë kjo edhe gjendje e 
jashtëzakonshme, ushtarake apo gjendje tjetër e paqëndrueshme politike. Gjithashtu, 
u theksua që masat dhe aktivitetet që ndërmerren  shkaku i mbrojtjes dhe trajtimit nga 
pasojat e pandemisë si rezultat i virusit Kovid-19,nuk duhet të rezultojnë me ndonjë tra-
jtim jonjerëzorë apo  trajtim degradues ndaj personave të privuar nga liria,me çka ,në këtë 
drejtim,rekomandoi që autoritetet kompetente gjatë trajtimit të këtyre personave të kenë 
parasysh parimet e Komitetit Europian për Parandalim të Torturës (KPT ) që u shpallën si 
shtojcë në rekomandimet publike në ueb faqen e Avokatit të popullit.

Për më tepër,AP-MPN drejtpërdrejtë kërkoi informacion nga Drejtoria për Ekzekutimin 
e Sanksioneve dhe nga të gjitha Institucionet ndëshkuese korrektuese dhe ndëshkuese 
edukuese,shtëpive të pleqëve dhe spitaleve psikiatrike për masat e ndërmarra për paran-
dalim të përhapjes së virusit në këto organe dhe numrin e  personave të infektuar me 
virusin Kovid -19 nga fillimi i pandemisë. 

Çështje e monitorimit ishin edhe vendimet e sjella nga ana e autoriteteve kompetente 
në lidhje me trajtimin e të burgosurve në Institucionet ndëshkuese korrektuese (dekrete 
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me fuqi ligjore të Qeverisës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, urdhëresa nga Drej-
toria për Ekzekutimin e Sanksioneve si dhe urdhëresa interne në suaza të Institucioneve  
Ndëshkuese Korrektuese).

6.1. Monitorimi i situatave në INK dhe IEK gjatë 
kohës së pandemisë

AP-MPN u drejtua deri te Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve me kërkesë për 
njoftim mbi aktivitetet e ndërmarra dhe masat e planifikuara,që kanë për qëllim mbrojten 
nga përhapja e virusit Kovid 19 nëpër institucionet ndëshkuese - korrektuese dhe institu-
cionet edukuese - korrektuese.

Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve e njoftoi Avokatin e popullit që duke vepru-
ar sipas vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të miratuar më 
10.03.2020,me çka u përcaktuan masa dhe rekomandime sipas së cilave duhej të vepro-
hej, deri tek drejtorët e INK/ IEK më 11.03.2020 u dorëzua Urdhëresë, kurse për zbatimin 
e kësaj urdhërese në çdo institucion u sollën urdhëresa interne me sqarime të deta-
juara lidhur me sjelljen që të mund të zbatohet urdhëresa e Drejtorisë. Në këtë drejtim,u 
njoftuam që në çdo Institucion ndëshkues korrektues bëhet dezinfektimi i përditshëm i 
të gjitha hapësirave,të burgosurve u jepen doreza,shampo për duar,sapun dhe xhel për 
dezinfektim për rritje të nivelit të higjienës personale të çdo personi por edhe rritje të 
nivelit të përgjithshëm në të gjitha hapësirat ku qëndrojnë. Për më tepër,kryhet ventilim 
i shpeshtë dhe gjithashtu, në hyrje të hapësirave ku qëndrojnë të burgosurit dhe aty ku 
punon dhe lëviz personeli, janë vendosur  mjete për dezinfektim të duarve dhe këpucëve. 
Njëkohësisht, u njoftuam që me mjete dezifenktuese spërkaten të gjitha sipërfaqet e pu-
nës që preken dhe çdo ditë me mjet të posaçëm spërkatet dyshemeja e gjithë hapësirës. 
Në mënyrë të kompletuar dezinfektohet edhe Seksioni i Arrestit pranë Qendrës Klinike në 
Shkup,kurse të gjitha institucionet ndëshkuese përmirësuese janë të furnizuara me ter-
mometër, me të cilët rregullisht iu matet temperatura të burgosurve.

Përveç kësaj,nga njoftimet e marra nga Drejtoria, çdo i burgosur i ri apo person në 
paraburgim pas pranimit në institucion strehohet në një hapësirë të izoluar me qëllim të 
parandalimit të kontaktit me persona të shëndoshë me çka i njëjti qëndron në izolim, 
gjithashtu të burgosurve nuk iu jepen maska mbrojtëse për shkak se nuk kanë kontakt 
me botën e jashtme, përderisa të punësuarit nëpër burgje janë të obliguar për mbajtjen 
e maskave dhe dorezave.

Rrjedhimisht me këtë, AP-MPN kërkoi njoftim mbi aktivitetet e ndërmarra për paran-
dalimin e përhapjes së virusit Kovid 19 nga INK-të: ENK Idrizovë me Njësi të saj në 
Veles, ENK e llojit të hapur në Strugë, Burgu në Manastir, Burgu në Gjevgjeli, Burgu në 
Kumanovë me njësi të hapur në Kriva Palankë, Burgu në Ohër, Burgu në Prilep, Burgu në 
Shkup, Burgu në Strumicë, Burgu në Tetovë dhe ENK në Tetovë.
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ENK Idrizovë 
me njësi të 
hapur në Veles

• Enti ndëshkues-korrektues në Idrizovë i 
solli konkluzionet në vijim:

• Sa u përket masave preventive kemi para-
parë dy vende për izolim, një në seksionin  
për të arrestuarit në Qendrën Klinike dhe 
një në hapësirat e vetmisë në pjesën e mbyl-
lur të institucionit;

• Të burgosurit të paraqitur apo të dërguar 
në vuajtjen e dënimit me burg në njësinë 
e pranimit ,pasi të kontrollohen nga 
mjeku,strehohen në karantinë prej 14 ditësh 
në pjesën e vetmisë,duke u kontrolluar çdo 
ditë nga mjeku i Shtëpisë së Shëndetit.

• Ndërmerren masa për furnizimi të vazh-
dueshëm me mjetet e duhura për higjienë 
dhe dezinfektim dhe mjete mbrojtëse të 
nevojshme, kryesisht për të punësuarit por 
edhe për të burgosurit të angazhuar me 
punë. Rregullisht bëhet spërkatja e hapësir-
ave dhe mjeteve ku qëndrojnë një grup më i 
madh i personave;

32 1

ENK i llojit të 
hapur në Strugë

• Enti ndëshkues-korrektues i llojit të hapu
• Strugë i solli konkluzionet në vijim:
• Ndalesë e shfrytëzimit të lehtësimeve (Ko-

moditetit) ;
• Ndalesë për të shkuar në punë për të burgo-

surit të cilët janë të angazhuar me punë në 
firma private jashtë institucionit.

• Dezinfektimi është kryer në të gjithë hapë-
sirat e institucionit dhe janë siguruar mjete 
për mbrojtje nga virusi:doreza,maska dhe 
mjete për dezinfektim

0 0

Tabela nr.1
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ENK Shtip • Enti ndëshkues-korrektues në Shtip i solli 
konkluzionet në vijim:

• Dezinfektim të detyruar të duarve dhe 
këpucëve gjatë hyrjes në institucion si 
dhe matje të obligueshme të temperaturës 
trupore gjatë hyrjes të të punësuarve dhe 
vizitorëve në institucion. Dezinfektim të 
gjithë hapësirave dhe veturave pas çdo dër-
gimi nga ana e policisë së burgut, poashtu 
edhe dezinfektim të të gjitha paketave dhe 
dërgesave:

• Mbajtje e obligueshme e maskës nga ana e të 
punësuarëve kur të njëjtit janë në grupe apo 
në kontakt me të burgosurit dhe sigurisht 
mbajtje të distancës prej 1,5 deri më 2 
metro;

• Ndalesë e shfrytëzimit të lehtësimeve 
(komoditeteve)  brenda dhe jashtë 
institucionit,të cilat i shfrytëzojnë të 
burgosurit,si edhe ndalesë për vizitë tek të 
burgosurit;

• Furnizim me maska mbrojtëse,doreza,ter
mometër,mjete shtesë për dezinfektim dhe 
antibakterial,shampë për duar dhe mjete 
tjera higjienike

• Përgatitje të hapësirave për persona të 
dyshimtë apo të infektuar me virus; e të 
ngjashme.

2 0

Burgu Manastir • Në Burgun e Manastirit janë ndërmarrë 
masa dhe aktivitete për parandalim të 
përhapjes së virusit në institucion në 
përputhje me rekomandimet e institu-
cioneve kompetente duke respektuar 
udhëzimet,këshillat dhe parimet.

0 0
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Burgu Gjevgjeli • Ndalesë të hyrjes në institucion të person-
ave të tjerë dhe automjeteve jo zyrtare pa 
miratimin e drejtorit dhe sigurisht mbajtje 
të obligueshme të pajisjeve mbrojtëse nga të 
punësuarit gjatë orarit të punës;

• Furnizim për çdo të punësuar dhe person 
të burgosur dhe në paraburgim me maska 
mbrojtëse për një përdorim dhe më tepër 
përdorime si dhe doreza ;

• Furnizim me termometër digjital ( pa kon-
takt) për matje të temperaturës trupore dhe 
sigurim të mjeteve të mjaftueshme mbro-
jtëse për higjienë kolektive dhe personale 
dhe mjete dezinfektuese të përgjithshme dhe 
personale;

• Përcaktim dhe vendosje të mjeteve dezinfek-
tuese në të gjithë hyrjet e institucionit dhe 
vendet kritike, por edhe rritje të higjienës së 
përgjithshme dhe personale në nivel më të 
lartë;

• Dezinfektim i korridoreve çdo ditë, në të gji-
tha hapësirat e institucionit, veturave zyrtare 
dhe dërgesave.

0 0

Burgu Kuman-
ove me njësi të 
hapur në Kriva 
Pallankë

• Furnizim me mjete dezinfektuese për të 
punësuarit, të burgosurit dhe personat në 
paraburgim,si dhe furnizim me stazë për 
dezinfektim të të këpucëve;

• Ndalesë e shfrytëzimit të lehtësimeve për të 
burgosurit sa u përket kontaktave me botën 
e jashtme;

• Dezinfektim i plotë i të gjitha hapësirave të 
burgut;

1 0
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Burgu Ohër 
(me parabur-
gim) dhe EEK 
në Tetovë (deri 
në Nëntor 2020)

• Çdo tre-katër ditë bëhet dezinfektimi  i 
hapësirave të burgut nga ana e Qendrës për 
Shëndet Publik në Ohër

• Janë siguruar maska mbrojtëse, doreza dhe 
mjete alkoolike për dezinfektim për të gjithë 
institucionin.

• Është sjellë ndalesë për kontakt me per-
sona jashtë burgut,që nënkupton ndalesë 
të vizitave,dalje në qytet dhe vikende në 
vendbanimet e tyre

0 0

Burgu Shkup 
dhe parabur-
gimi Shkup

• INK Burgu në Shkup respekton të gjitha 
rekomandimet,masat dhe protokollet për  
punë,të miratuara nga Ministria e Shëndetë-
sisë dhe Këshilli për Sëmundje Infektuese,në 
veçanti nga shërbimet shëndetësore dhe 
njëherit edhe nga shërbimet tjera,në kushte 
të pandemisë me Kovid-19.

Burgu Prilep • Në vende qasëse të burgut në të gjitha njësitë 
janë vendosur materiale me rekomandime 
të Minisitrisë së Shëndetësise për mbrojtje 
nga korona virusi.Në çdo dhomë gjumi ka 
mjete për dezinfektim dhe shampo për duar;

• Është bërë furnizim për maska mbrojtëse 
dhe doreza sanitare, por gjithashtu edhe 
mjete për dezinfektim dhe termometër 
digjital (pa kontakt) për matje të tempera-
turës trupore për të burgosurit.

• Në përputhje me urdhëresën e DPS është 
miratuar ndalesa për shfrytëzim të lehtësi-
meve nga ana e të burgosurve;

1 0
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Burgu Strumic • Ndalesë të vizitave për të burgosurit dhe 
ndalesë për hyrje të personave tjerë në burg 
pa leje të drejtorit si dhe ndalesë të shfrytë-
zimit të lehtësimeve çfarëdo qofshin ato.

• Të punësuarit në Policinë e burgut janë të 
obliguar për mbajtje të maskës dhe doreza-
ve.

• Dezinfektim të plotë të të gjithë hapësirave 
të burgut për ngritje të higjienës në nivel 
më të lartë, vendosje të aparateve të fiksuara 
me xhel antibakterial,sapun dhe mjete për 
dezinfektim  në derën hyrëse të burgut:

• Furnizim me mjete të mjaftueshme për 
higjienë dhe mjete mbrojtëse;;

0 0

Burgu Tetovë • Dezinfektim i shpeshtë i gjithë hapësirave 
duke pasur kujdes të veçantë ndaj higjienës 
në kuzhinë,tavolinën për ngrënien e ush-
qimit me çka të dy hapësirat janë tërësisht të 
dezinfektuara.

• Mbajtje e detyrueshme e maskës dhe larje 
e shpeshtë e duarve me sapun,dezinfektim 
dhe mbajtje e higjienës personale dhe kolek-
tive nga të burgosurit.

• Furnizim i të gjitha mjeteve kimike për 
mbajtje të higjienës në burg dhe sig-
urim të maskave për të punësuarit dhe të 
dënuarit,janë vendosur fletushka me infor-
macione të hollësishme për mirëmbajtjen e 
higjienës;

• Janë siguruar më shumë dhoma parabur-
gimi të cilat do të shfrytëzohen për izolim.
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SHPE në Tetovë • Më shumë kujdes i kushtohet higjie-
nës dhe kontakteve me personat jashtë 
institucionit,mjete për dezinfektim ka në 
dispozicion në më shumë hapësira dhe në 
të njëtën kohë bëhet dezinfektim i rregullt i 
institucionit;

• Fëmijët janë të detyruar të mbajnë maskë,
• Në përputhje me Ligjin dhe urdhëresën e 

DPS-së lehtësimet për fëmijët u ndaluan.

Në pajtim me të dhënat e lartëprëmendura të marra nga INK (ENK) deri 
më dhjetor të vitit 2020 janë evidentuar 44 persona të infektuar me Kovid-19, 
kurse 4 persona kanë vdekur si rezultat i këtij virusi.

6.2. Monitorimi i situatave në Spitalet psikiatrike 
dhe Shtëpitë e pleqëve gjatë kohës së pand-
emisë 

NP-MPN ka ndjekur gjendjen e pacientëve në Spitalet psikiatrike dhe  gjendjen e 
pleqëve në Shtëpitë e Pleqëve, si kategori e personave më vulnerabil ,para së gjithash, 
shkaku i masave restriktive me të clat ballafaqohen në këto vende,por edhe për vetë faktin 
që janë të kufizuar në mundësinë e ndërmarrjes së masave për kujdesjen ndaj vetvetes.Të 
vetëdijshëm mbi specifikën dhe intensitetin e sfidave me të cilat ballafaqohen të punësu-
arit në këto institucione, Avokati i popullit-Mekanizmi Parandalues Nacional iu drejtua të 
gjitha Spitaleve Psikiatrike dhe Shtëpive të Pleqëve për të na informuar në lidhje me  me 
masat e ndërmarra për parandalim të përhapjes së virusit Kovid-19.

Në këtë kuptim, përgjigje kemi marrë nga tre Spitale psikiatrike: ISHP Spitali Psiki-
atrik Demir Hisar, ISHP Spitali Psikiatrik Negorc dhe ISHP Spitali Psikiatrik Shkup dhe nga 
Shtëpitë e pleqëve-“Zafir Sajto”-Kumanovë,”Kiro Krstevski”-Prilep, ”Sju Rajder”-Manastir” 
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dhe Spitali  i Specializuar për medicinë Geriatrike dhe Paliative “13 Shtatori”-Shkup.
Në përputhje me përgjigjet e marra rezulton që të gjitha Spitalet Psikiatrike dhe 

Shtëpitë e Pleqëve kanë ndërmarrë masa për parandalim të përhapjes së virusit Kovid-19. 
Të dhënat e marra janë paraqitur në mënyrë integrale në tabelat që vijojnë:
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ISHP SP. Demir 
Hisar 

• Ndalesë vizitash,
• Reduktim të terapive gjatë vikendit,
• Është siguruar një njësi për izolim për të 

sapoardhurit,
• Ekipi është i obliguar në mbajtjen e mjeteve 

mbrojtëse personale, mbajtje të distancës 
dhe ti shmanget(largohet) grupimit me 
personelin  dhe nënkuptohet që duhet të 
mbajnë higjienë duke larë duart shpesh dhe 
duke dezinfektuar sipërfaqet e punës.

• Janë vendosur pengesa dezinfektuese në 
dyert e njësive

• Në hyrjen e institucionit  është vendosur një 
tunel për dezinfektim

• Çdo ditë bëhet dezinfektimi i njësive
• Për çdo ditë në mënyrë të obliguar matet 

temperatura e pacientëve dhe personelit
• Pacientët nuk e lëshojnë rrethin  e spitalit, 

nëse kjo është nevojshme të njëjtit mba-
jnë masa mbrojtëse dhe shoqërohen nga 
personeli.

• Mbledhjet mbahen online nëpërmjet zoom 
aplikacionit apo metodave tjera elektronike 
me qëllim të evitimit të grupimeve.

• Nëse paraqitet rast me pacient të infektuar 
i njëjti menjëherë izolohet dhe sigurisht 
njoftohet QSHP.

• Masat kontrollohen nga Komisioni për 
parandalim të sëmundjeve intrahospitale 

28 0

Tabela nr. 2
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dhe Komisioni për monitorim të zba-
timit ligjorë për masat e përcaktuar nga 
rekomandimet e Komisonit për parandalim  
të sëmundjeve intrahospitale dhe drejtorisë 
së spitalit në përputhje me rekomandimet e 
Qeverisës së RMV-së,  MSH, OBSH, Shtabi 
i krizës i RMV-së, Komisioni për Sëmundje 
Infektuese.

ISHP SP Negorc • Personelit i janë dhënë udhëzime për 
raportimin në kohë të rasteve të dyshimta 
të Kovid-19 për sa kohë që ekziston, me 
qëllim që të merren masa parandaluese në 
kohë dhe në mënyrë të përshtatshme për të 
parandaluar përhapjen e kësaj sëmundjeje 
serioze në kolektiv dhe nga ekipi në depar-
tamentet spitalore.

• Janë ndërmarrë te gjitha masat parandaluse 
në përputhje me algoritmet dhe udhëzimet  
e Ministrisë së Shëndetësisë:

• Merren brise nga sipërfaqet e punës, shem-
buj nga ajri në përputhje me rregulloren 
për parandalim dhe kontroll të infektimeve 
intraspitalore;

• Janë mbajtur trajnime për të gjithë per-
sonelin për shfrytëzim të drejtë të mjeteve 
mbrojtëse të obligueshme;

• Testimet për detektimin e të sëmurëve me 
Kovid-19 zhvillohen sipas dinamikës së për-
caktuar dhe azhurohen sipas indikacioneve 
epidemiologjike në baza ditore;

• Rregullisht bëhet dezinfektim i hapësirave 
spitalore dhe punuese në spital;

9 0
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• Rreptësishtë është e ndalura vizita e pa-
cientëve, kontaktet me anëtarët e familjes 
realizohen me telefon, gjithashtu është e 
mundshme që gjërat personale tu dërgohen 
me postë;

• Në kuadër të spitalit një njësi është e izoluar 
dhe e njëjta mund të shfrytëzohet  si Kovid 
njësi, ku izolohen pacientët të diagnosti-
fukuar me Kovid-19, dhe të njejtët mje-
kohen sipas instruksioneve të dhëna nga 
mjeku specialist internist i Kovid Qendrës 
nga Spitali i Përgjithshëm me kompetencë të 
zgjeruar Gjevgjeli;

• Кemi prokuruar dhe llamba ultraviolet 
të cilat shfrytëzohen për dezinfektim të 
hapësirave të punës përskaj dezinfektimit të 
rregullt me mjete dezinfektuese.

ISHP SP 
Shkup

Janë ndërmarrë procedura dhe masa të shumta  
për të parandaluar infektimin në mes të pa-
cientëve dhe të punësuarve në Spital. Të gjitha 
masat janë ndërmarrë në përputhje me: Propoz-
imet e Ministrisë së Shëndetësisë, OBSH, në pa-
jtim me regullat e përgjithshme dhe praktikave 
të mira për mbrojtje nga infeksionet intra-spita-
lore  dhe në pajtim me gjendjen e përgjithshme 
epidemiologjike në shtet. Nga të gjitha masat e 
sjella do veçojmë masat themelore dhe proce-
durat për mbrojte nga Kovid-19 të theksuara në 
pikat e mëposhtme:

10 0
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 Cilat aktivitete janë ndërmarrë për paran-

dalim të përhapjes së virusit Kovid-19 në 
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Gjatë hyrjes në spital: 
• Kontrollim i detyrushëm i temperaturës 

trupore me matës digjital për të gjithë të 
punsuarit në spital.

• Kontrollim i temperaturës dhe plotësim i një 
pyetësori epidemiologjik për personat nga 
jashtë  që medoemos duhet hyrë në spital.

Përgjatë triazhit për pranim:  
• Matje të obligueshme të temperaturës  dhe 

plotësim të pyetësorit epidemiologjik për 
pacientët.

• Pacientët që plotësojnë kriteret për infek-
sion, dërgohen për shërim në SPQ ”8 Sha-
tori” në përputhje me udhëzimet  e Minis-
trisë së Shëndetësisë.

Masat dhe procedura gjatë pranimit dhe shërim-
it të pacientëve në repart:  
• Për të gjithë pacientët gjatë pranimit në 

repartin spitalor janë shtuar masa më të 
mëdha kujdesi.

• Pacientët në spital, të cilët kanë qenë pozitiv 
me Kovid-19, janë shëruar në  Kovid Qen-
drën “8 Shtatori” apo në spital me terapi të 
përcaktuar nga mjeku infektolog.

Gjithashtu, janë ndërmarrë dhe masa të përgjith-
shme për mbrojtje: 
• Masa sanitare higjienike dhe
• Ndalesë të vizitave..
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Shtëpia e 
pleqëve “Zafir 
Sajto” –Ku-
manovë

Janë ndërmarrë masat në vijim me qëllim të paran-
dalimit të përhapjes së virusit Kovid-19.
• Nga ana e një ekipi të profesionalizuar në 

shtëpinë e pleqëve është mbajtur një lloj edukim 
për shfrytëzuesit dhe të punësuarit, me qëllim të 
njohjes me masat mbrojtëse nga Kovid-19, ku u 
shpallë një komunikatë për mbrojtjen e punon-
jësve dhe shfrytëzuesve.

• Është bërë prokurimi i mjeteve mbrojtëse për të 
punësuarit dhe shfrytëzuesit

• Janë përgatitur protokolle të cilët janë dërguar 
nga Komisioni për Sëmundje Infektive Shkup, 
në të cilat specifikohet qartë mënyra e pranimit 
të shfrytëzuesëve të rinj në shtëpinë e pleqëve. 

• Vizitat në shtëpinë e pleqëve realizohen sipas 
të gjitha rekomandimeve për mbrojtje nga 
Kovid-19, me maska mbrojtëse dhe dy metro 
distancë, në oborrin e institucionit dhe pa kon-
takt fizik.

• Në fluksin e vjeshtës të Kovid-19, vizitat u 
ndaluan plotësisht, mirëpo shfrytëzuesit ishin 
në gjendje të realizonin kontakte me të afërmit 
e tyre përmes bisedave telefonike dhe video 
bisedave përmes rrjeteve sociale.

• U sigurua një zonë e tërë me 25 shtretër për 
përdoruesit që do të shfaqin simptoma të virusit 
Kovid-19 ose të gripit.

• Janë siguruar testime për shfrytëzuesit që kanë 
simptome, në bashkëpunim me QSHP-Ku-
manovë.

28 0

Tabela nr. 3
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• Higjiena në shtëpi është në një nivel maksimal, 
tri herë në ditë pastrohen tavolinat për ushqim 
dhe dorezat e dyerve. Shfrytëzuesit i dezifekto-
jnë duartë para çdo haje. Dyshemetë të dezin-
fektohen dy herë në ditë.

• Gjatë hyrjes në institucion, është e obligueshme 
matja e temperaturës të të punësuarve si dhe të 
dezinfektojnë duart dhe  këpucët.

• Dezinfektim i të gjithë institucionit bëhet një 
herë në ditë, dhe për të njejtën plotësohet një 
formular.

• Nuk praktikohet grumbullim i shfrytëzuesve 
dhe të punësuarve në një hapësirë. .

Shtëpia e 
pleqëve “Kiro 
Krstevski-Plat-
nik” - Prilep

Që nga fillimi institucioni i ndjek dhe i respekton 
masat dhe rekomandimet e sjellura me qëllim të 
parandalimit dhe mbrojtjes nga Kovid-19. Masat dhe 
protokollet që janë sjellur në institucion dhe që janë 
të patjetërsushme për parandalimin e paraqitjes dhe 
përhapjes së sëmundjes infektuese janë:
• E detyrueshme është matja e temperaturës së 

punonjësve gjatë hyrjes në institucion si dhe 
dezinfektimi i këpucëve dhe duarve.

• E detyrueshme është mbajtja  e maskës mbro-
jtëse në mënyrë të duhur gjatë gjithë orarit të 
punës  si dhe mbajtja e distancës fizike.

• Çdo ditë është i detyrueshëm dezinfektimi i të 
gjithë institucionit, posaçërisht dorezat e dyerve, 
mbajtësit për lëvizje të asistuar, parmakët për 
shkallët;

• Janë sjellur procedura për pranim të shfrytëzue-
sve të rinj. Pranimi i shfrytëzuesve të rinj real-
izohet vetëm me test PCR negativ për Kovid-19 
i cili është i detyrushëm. 
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• Çdo ditë vëzhgohet gjendja shëndetësore e 
shfrytëzuesve dhe rregullisht bëhet matja e 
temperaturës.

• Shfrytëzuesit e shërbimeve në vazhdimësi 
marrin informacione për gjendjen me virusin 
korona dhe si të mbrohen nga virusi si dhe ju 
jepen maska mbrojtëse.

• Shfrytëzuesit që kanë nevojë për të dalë jashtë 
shtëpisë për të kryer ndonjë punë apo kanë 
nevojë për kontrollë mjekësore, dërgohen nga 
ana e të punësuarve në shëpinë e pleqëve.

• Vizitat brenda në shtëpinë e pleqëve janë të 
reduktuara. Për shfrytëzuesit që mund të ecin, 
vizitat gjatë verës  janë realizuar në oborrin e 
shtëpisë, apo në ndonjë dhomë të përcaktuar 
për vizitë.

• Për shfrytëzuesit që janë në gjendje të 
palëvizshme, vizitat realizohen me marrëveshje 
dhe njoftim paraprak në dhomën e shfrytëzue-
sit. Familjarët veshin rroba adekuate mbrojtëse 
dhe mbajnë distancën 1.5 - 2 metro. Gjithashtu, 
shfrytëzuesit mund të realizojnë kontakt me 
familjarët e tyre me telefon apo nëpërmjet ap-
likacionit viber. 
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Shtëpia e 
pleqëve “Sju Ra-
jder- Manastir

Janë ndërmarrë të gjitha masat dhe aktivitetet e 
nevojshme për mbrojtje të plotë dhe efikase të 
personave të moshuar si kategori më e rrezikuar, 
gjegjësisht i ndjek dhe respekton rekomandimet që 
kanë të bëjë me mbrojtjen nga virusi Kovid-19 të 
Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe rekoman-
dimet e Qeverisë së RMV-së, si dhe është në kontakt 
të vazhdueshëm me QSHP në Manastir.
• Është siguruar pastrim  gjeneral, rritje e higjie-

nës dhe dezinfektimi i objektit.
• Janë siguruar mjete të mjaftueshme për higjienë 

personale, me qëllim të ngritjes së nivelit të 
higjienës. Gjithashtu edhe mjete dezinfektuese 
për dezinfektimin e duarve dhe sipërfaqeve.

• Rregullisht bëhet dezinfektim i dhomave për 
izolim si dhe dezinfektim i jashtëzakonshëm 
i dhomave të shfrytëzuesve që kanë ndëruar jetë.

• Një herë në muaj bëhet dezinfektim preventiv i 
institucionit nga ana e ISHP Qendra për Shën-
det Publik, Manastir.

• Të punësuarit janë të obliguar të mbajnë mjete 
mbrojtëse (mantel, kapelë dhe doreza), ndërsa 
nëse paraqitet rast pozitiv tek shfrytëzuesit 
atëherë mbahen veshje komplete (mantel, syza, 
vizir mbrojtës, kapela dhe mbrojtëse në këmbë) 
të disponueshme në sasi rezervë.

• Ndalohet dorëzimi i produkteve ushqimore dhe 
vizita e shfrytëzuesëve në institucion, e cila vlen 
prej muajit shkurt, me përjashtim të shfrytëzue-
sve në gjendje të rëndë shëndetësore.

• Është e ndaluar dalja e shfrytëzuesve jashtë  
shtëpisë, vetëm nëse paraqitet nevoja për 
kujdes shëndetësor dhe ndonjë rast urgjent i 
pashtyeshëm.

6 4
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• Kthimi i shfrytëzuesve që kanë lëshuar shtëpinë 
bëhet me test korone negativ dhe izolim të de-
tyrushëm prej 10 ditësh me çka pas përfundimit 
të izolimit shfrytëzuesit kthehen në dhomat e 
tyre.

• Janë vendosur materiale edukative-informative 
në hyrje të objekteve dhe korridoret e institu-
cionit, me rekomandime për aktivitetet paran-
daluse, udhëzimet për mbrojtje të shëndetit  dhe 
sigurisë dhe mjete për dezinfektimin e duarve.

• Janë realizuar aktivitete edukuese me shfrytë-
zuesit me qëllim që të lehtësohet pranimi i 
rregullave të reja për mbrojtje nga virusi dhe të 
krijohen shprehi te shfrytëzuesit për higjienë 
personale, për rëndësinë dhe larjen e drejtë e të 
shpeshtë të duarve.

• Në shtëpi është e lejuar hyrja vetëm për të 
punësuarit nën kushte të mos kenë temperaturë 
ose shenja të infekcioneve respiratore ( kollitje, 
frymëmarrje të vështirësuar, frymëmarrje të 
shkurtuar) sigurisht duke mbajtur maskë.

• Në shtëpi është e ndalur hyrja e personave nga 
jashtë, vetëm për raste të veçuara, gjithsesi me 
obligim të mbajë maskë.

• Lëvizja e shfrytëzuesve është nën kontroll dhe 
qëndrimi në oborr me kujdes për mbajtjen e 
distancës fizike (një i punësuar është i obliguar 
për të kontrolluar lëvizjen e shfrytëzuesve)

• Pranimi i shfrytëzuesve të ri është i lejuar vetëm 
me test negativ për koronën jo më te vjetër se 
72 orë dhe izolim të shfrytëzuesit në kohëzgjatje 
prej 10 ditëve. Shfrytëzuesit e vendosur në dho-
mat për izolim, nuk lejohen të njëjtit të lëshojnë 
dhomën apo të kenë kontakte sociale me 
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shfrytëzues të tjerë. Për shfrytëzuesit  në izolim 
kujdesen  të punësuarit me veshje për mbrojtje 
të plotë personale.

• Janë të mbyllura puntëoritë dhe të gjitha aktiv-
itetet organizohen duke respektuar rekoman-
dimin për distancën sociale.

• Është mbyllur objekti për ngrënjen e ushqimit, 
ushqimet shërbehen në dhoma ku qëndrojnë 
shfrytëzuesit.

• Të punësuarit që bëjnë dërgimin e ushqimeve, 
detyrimisht mbajnë maska dhe doreza.

• Janë përcaktuar dhoma për izolim të personave 
të infektuar dhe rastet e dyshimta (me probleme 
të sistemit respirator apo temperaturë), nese 
paraqiten simptome të virusit tek ndonjë prej 
shfrytëzuesve.

• Është siguruar mbrojtje shëndetësore në vazh-
dimësi për shfrytëzuesit nga ana e mjekëve amë.
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ISHP
Spitali i Spe-
cializuar për 
medicinë 
gjeriatrike dhe 
paliative 13 
N;ntori

Nga fillimi i gjendjes me pandeminë, mars 2020, 
veçanërisht pas informatave të para nga vendet tjera 
dhe informatave nga OBSH, që kjo sëmundje i sulm-
on para së gjithash më të moshuarit, me multimor-
biditet si dhe pleqtë të cilët janë institucionalisht të 
vendosur në institucionet gjeriatrike, dhe mundësia 
për fatalitet është e lartë. Në institucionin tonë janë 
ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për paranda-
luar hyrjen dhe përhapjen e infeksionit. 
• Në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror 

Sanitar dhe Shëndetësor dhe Minsitrinë e 
Shëndetësisë, janë zbatuar të gjitha protokolet 
e shënuara për mbrojtje nga përhapja e infek-
sionit, me çka u lëshua urdhëresë për ndalesë 
të vizitave nga ana e familjarëve të pacientëve, 
ndërsa komunikimi realizohet me telefon  apo 
nërpërmjet internetit (Projekt - Nuk mund të të 
vizitoj por mund të të dëgjojë dhe shohë). 

• Nga drejtori u mundësua edukim i personelit 
shëndetësor nga motra të specializuara nga 
MSH, për edukim, për mbrojtje gjatë punës, 
ndarje të fletushkave informative, krijim i 
rrugëve dhe zonave të lëvizjes, në rast të para-
qitjes së infeksionit me virusin Kovid-19.

• Gjithashtu, nga ana e drejtorit janë siguruar sasi 
të mëdha të mjeteve për mbrojtje personale për 
stafin (prokurorime publike, donacione, MSH).

• Mjekët në institucion për çdo ditë zbatonin 
edukim për personelin e mesëm mjeksorë se si 
ti mbrojnë të sëmurët nga infeksioni. Gjithashtu, 
janë siguruar pajisje të plota mjekësore (ilaçe të 
nevojshme për ndonjë infektim eventual). 

152
Shkupе

49
Hospi-
talizuar  
Mana-

stir 

29
Shkup

8
Hospi-
talizuar 
Mana-

stir
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Në lidhje me numrin e të infektuarve dhe personave të vdekur si pasojë e 
virusit Kovid-19, së bashku me muajn dhjetor të vitit 2020, në Spitalet psiki-
atrike janë evidentuar gjithsej 47 persona të infektuar, kurse në Shtëpitë e 
Pleqëve 221 të infektuar dhe 47 të vdekur.

Institucionet

Numri i përgjithshëm 
i të infektuarve nga 
Kovid-19 nga fillimi 
i pandemisë deri më 

dhjetor 2020

Numri i përgjith-
shëm i të infektuarve 
me Kovid-19 që kanë 

rezultuar si pasojë 
me vdekje nga fillimi 
i pandemisë deri më 

dhjetor 2020

Institucionet ndëshkuese-korrektuese 
dhe edukuese-korrektuese

44 4

ISHP Spitalet Psikiatrike 47 0

Shtëpitë e pleqëve 221 47

Tabela nr. 4
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BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR 
DHE AKTIVITETET

7

Për sa u përket aktiviteteve ndërkombëtare në vitin 2020, përfaqësues nga Avokati i 
popullit - Mekanizmi Parandalues Nacional ka realizuar pjesëmarrje aktive në më shumë 
konferenca dhe takime të mbajtura online, pra virtualisht në largësi me përmbajtje të 
ndryshme tematike. Gjithashtu, ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional morri pjesë në 
takimet në suaza të rrjetit të MPN të Evropës Juglindore, që këtë vit shkaku i pandemisë 
u zhvilluan online. Organizues dhe udhëheqës i takimeve ishte ekipi i MPN Kroat, ndërsa u 
diskutua për tema që janë në interes për realizimin e mandatit të Mekanizmit Parandalues 
Nacional në rajon. Gjithashtu, MPN ka pasur pjesëmarrje aktive dhe në disa takime pune 
online.
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Aneksi 1:  Pasqyra e aktiviteteve të Mekanizmit Parandalues Nacional në vitin 
2020

 

- vizita parandaluese 

 - vizitat në kuadër të projektit 

 - aktivitete vendore dhe ndërkombëtare 

 

Data Vendi Aktiviteti Pjesëmarrës Organizatorë 

27.01.2020 Shkup Vizita e QP Gazi Babë MPN MPN 
10.06.2020 Shkup Vizitë Qendrës për Pranim të azilkërkuesve 

Vizbeg 
MPN MPN 

10.09.2020 Shkup SP KP Gjorçe Petrov 
SP KP Karposh 

MPN MPN 

11.09.2020 Shkup SP KP Gazi Babë 
SP KP Aerodrom 

MPN MPN 

15.09.2020 Shkup SP KP Bit Pazar 
SP KP Çair 

MPN MPN 

16.09.2020 Shkup SP KP Kisella Voda 
SP KP Qendër 

MPN MPN 

18.09.2020 Shkup SP KP Draçevë MPN MPN 
12-13.10.2020 Shkup - online Mbledhja e parë e rrjetit të Mekanizimit 

Prandalues Nacional të Evropës Juglindore 
2020 

MPN MPN - Kroaci 

02.11.2020 Tetovë Burgu Tetovë MPN MPN 
Strugë IPN Strugë MPN MPN 
Ohër Burgu Ohër MPN MPN 

03.11.2020 Gjevgjeli Burgu Gjevgjeli MPN MPN 
Strumic Burgu Strumic MPN MPN 
Shtip IPN Shtip MPN MPN 

04.11.2020 Kumanovë Burgu Kumanovë MPN MPN 
Shkup IPN SHPN Idrizovë MPN MPN 

06.11.2020 Shkup Burgu Shkup MPN MPN 
07.12.2020 Shkup - online Mbledhja e dytë e rrjetit të Mekanizimit 

Parandalues Nacional të Evropës Juglindore 
2020 

MPN MPN - Kroaci 

14.12.2020 Gjevgjeli Vizitë QPT Vinojug MPN MPN 
15.12.2020 Shkup Vizitë QP Gazi Babë MPN MPN 
16.12.2020 Tabanoc Vizitë QPT Tabanovc MPN MPN 
17.12.2020 Shkup Vizitë Qëndrës për Pranim Transitor për 

Azilkërkues -Vizbeg 
MPN MPN 
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Aneksi 2: Bashkëpunëtorët e Mekanizmit Parandalues Nacional

1. Prof.dok. Liljana Ignatova - Shoqata e Psikiatërve të Republikës së Maqedonisë;
2. Prof.dok.Divna Iliq Dimoski -  Shoqata për të Drejtën Penale dhe Kriminologji
3. Prof.dok. Boban Misoski - Shoqata për të Drejtën Penale dhe Kriminologji
4. Prof.dr. Gordana Lazhetiq – Profesor në fakultetin Juridik “Justinian Prvi”
5. Dr. Elena Mujoska Trpevska - kryetare e Shoqatës Penologe të Maqedonisë së Veriut
6. Ass.dr. Goran Pavllovski nga Instituti i mjekësisë ligjore, kriminalistikë dhe mjekësisë 

deontologjike pranë Fakultetit të mjekësisë në Shkup.
7. Margarita Nikollovska - Oda e psikologëve të RMV-së
8. Dr. Spec.Jasna Jermilova  - Shoqata e mjekëve të Maqedonisë




