
 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN) më datë 20.12.2012 realizoi 
vizitë në IP Entin Special Demir Kapi (në tekstin në vijim Enti). Vizita filloi në ora 08:40 dhe 
përfundoi në ora 14:00 (kohëzgjatja e përgjithshme 5 orë e 20 minuta). MPN-ja vizitën e 
realizoi i shoqëruar nga bashkëpunëtori i jashtëm-psikiatri, në përputhje me Memorandumin 
për bashkëpunim, të nënshkruar ndërmjet Avokatit të Popullit të RM-së dhe Shoqatës së 
Psikiatërve të RM-së. 

MPN zbatoi vizitë të rregullt të paparalajmëruar në Entin Demir Kapi, në kuadër të 
mandatit dhe kompetencave të cilat rezultojnë nga Protokolli Fakultativ i Konventës Kundër 
Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese dhe Ndëshkuese dhe Ligji 
për Avokatin e Popullit. Qëllimi i vizitës, konform Protokollit Fakultativ, është identifikimi i 
rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës ose llojeve të tjera të trajtimit brutal, 
jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues, përmes këqyrjes së kushteve materiale në 
institucionin për mbrojtje sociale, trajtimit të personave me pengesa në zhvillimin mendor 
dhe fizik, realizimit të të drejtave të garantuara me Ligjin për mbrojtjen sociale dhe akteve të 
tjera normative, si dhe udhëheqjes së evidencave në lidhje me këtë kategori të personave. 

Enti Special në Demir Kapi, në përputhje me normat pozitive-juridike është institucion për 
vendosjen e personave me pengesa në zhvillimin mendor, i cili siguron strehim, përkujdesje, 
rehabilitim, terapi pune dhe terapi profesionale/okupacione, në përputhje me aftësitë e tyre 
dhe gjendjen shëndetësore.1 Vizita në këtë institucion u zbatua në disa hapa. Ekipi i 
Mekanizmit Parandalues Nacional, i shoqëruar nga bashkëpunëtori i jashtëm-psikiatri, në 
fillim të vizitës bisedoi me drejtorin dhe personat udhëheqës të institucionit, ndërsa më pas, 
duke e ndarë në dy ekipe, realizoi këqyrje në kapacitetet e vendosjes, repartin për terapi 
pune dhe terapi okupacione, kuzhinë dhe lokale të tjera ndihmëse. 

Gjatë vizitës u zhvilluan biseda me pjesën më të madhe të të punësuarve në institucion 
(përkujdesës, infermiere, defektologë, instruktorë dhe ngjashëm), si dhe me disa persona të 
vendosur në institucion. Njëkohësisht, u kontrolluan planet individuale për punë, evidenca 
mjekësore për disa personave të vendosur në këtë institucion dhe regjistra të tjerë të cilët 
udhëhiqen në institucion. Në fund të vizitës, ekipi i MPN-së ia paraqiti pikëpamjet dhe 
sugjerimet e veta fillestare drejtorit të institucionit.  

Gjatë vizitës u zhvilluan biseda me më shumë pacientë të cilët qëndrojnë në institucion, 
ndërsa ekipi i MPN-së i shoqëruar nga bashkëpunëtori i jashtëm, realizoi takim dhe zhvilloi 
bisedë me më shumë të punësuar, të cilët në momentin e vizitës ishin në vendet e punës 
(mjekë-specialistë, infermiere, teknikë, sanitarë etj.), ndërkaq realizoi këqyrje edhe në 
evidencën spitalore, regjistrat, planet për trajtim individual dhe disa dosje mjekësore.  

Vizita në Ent u realizua në bashkëpunim të plotë me administratën dhe të punësuarit e Entit, 
me ç’rast ekipi i MPN-së realizoi këqyrje papengesë në vendet e vendosjes, si dhe pati liri të 
plotë në zgjedhjen e personave me të cilët zhvilloi bisedë. 

MPN-ja gjatë vizitës së Entit nuk hasi në raste e as nuk pranoi asnjë ankesë për torturë të 
mundshme ose për trajtim brutal apo ndëshkim të personave që janë strehuar në 
institucionin. 

                                                           
1 Neni 126 nga Ligji për mbrojtje sociale 



Kushtet materiale dhe gjendjet, në pjesën më të madhe, i përmbushin standardet e 
dëshiruara minimale, ndërkaq është në rrjedhë rikonstruksioni i Bllokut A në kontekst të 
përmirësimit të kushteve të vendosjes së shfrytëzuesve. Ambientet për vendosje, gjatë 
kohës së vizitës, ishin të ndriçuara dhe të ngrohura në mënyrë adekuate. 

MPN-ja konstatoi se një pjesë e shfrytëzuesve përfshihen në terapinë profesionale dhe 
fizikale, të cilat kryhen nga profile të aftësuara profesionale. Ekzistojnë ndryshime pozitive sa 
i përket kualitetit të udhëheqjes së dokumentacionit, evidencës dhe regjistrave në Ent. Në 
Ent nuk zbatohet imobilizimi fizik (fiksimi) i shfrytëzuesve. Nuk u vërejtën dhoma dhe 
instrumente për fiksim fizik, e as nuk u dhanë informata për ekzistimin e tyre. 

MPN-ja konstatoi edhe gjendje të caktuara negative. MPN shpreh shqetësim për veprime të 
caktuara të cilat paraqesin rrezik dhe mund të shpijnë deri në trajtim nënçmues dhe/ose 
trajtim jonjerëzor dhe për të njëjtët kërkoi nga drejtoria e Entit që në mënyrë përkatëse të 
ndërmerr masa konkrete. Kushtet materiale dhe gjendjet nuk i kënaqin standardet e 
dëshiruara sa u përket nyjave sanitare dhe banjave, të cilat pjesërisht janë të amortizuara 
dhe të papërshtatshme për këtë kategori të personave, ndërkaq krevatet dhe dyshekët për 
gjumë, në numër të madh, janë të vjetër dhe të amortizuar. Më shqetësuese është gjendja 
me kushtet materiale në depandansin e Entit ku ishin vendosur 51 shfrytëzues. 

MPN-ja shprehu shqetësim edhe për faktin se ashensori, në të ashtuquajturin objekt i ri, nuk 
funksiononte, dhe për pasojë qasja deri te terapia profesionale, terapia fizike dhe deri te 
hapësira e jashtme për shëtitje ishte vështirësuar për pjesën më të madhe të shfrytëzuesve 
(gjysmë-të lëvizshëm dhe të palëvizshëm) të vendosur në katin e dytë të objektit dukshëm. 
MPN-ja konsideron se në këtë mënyrë kufizohet liria dhe hapësira e lëvizjes së 
shfrytëzuesve. 

MPN-ja konstatoi se në Ent është i pamjaftueshëm kuadri nga fushat si vijojnë: mjek të 
mjekësisë së përgjithshme, neuropsikiatër, logoped, punonjës social dhe profile të tjera, 
ndërsa prezenca dhe vizitat nga bashkëpunëtorë të jashtë (si gjinekologu, internisti dhe 
ftiziatri) nuk janë në nivelin e kënaqshëm. 

Në Ent, gjatë kohës së vizitës, u vërejt edhe mungesë e ushqimit dhe produkteve 
ushqimore, dhe për këtë shkak racionet nuk gatuheshim gjithmonë në përputhje me listën e 
përcaktuar të racioneve. 

Veçanërisht shqetëson gjendja se gjatë dhënies së mjeteve kontraceptive nuk kërkohet e as 
nuk merret pëlqimi nga kujdestari ose nga vet shfrytëzuesi (nëse nuk i është hequr aftësia e 
punës), ndërsa njëkohësisht shfrytëzuesit jo gjithmonë informohen drejtë dhe në mënyrë 
përkatëse për qëllimin e mjetit kontraceptiv i cili u jepet. 

Si rezultat i vizitës së realizuar, Avokati i Popullit si Mekanizmi Parandalues Nacional hartoi 
raport të veçantë në të cilin i konstatoi gjendjet pozitive dhe negative dhe dha rekomandime 
përkatëse drejtuar Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Drejtorisë së Entit në Demir 
Kapi me qëllim të eliminimit të mangësive të identifikuara. 

 


