
 

 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (AP si MPN) më datë 29.04.2013 
realizoi vizitë në Repartin e Arrestit në përbërje të ENK “Idrizovë”, të vendosur në përbërje të 
Qendrës Klinike Shkup. 

Qëllimi i vizitës, në përputhje me Protokollin Fakultativ të Konventës Kundër Torturës dhe 
Trajtimeve tjera Brutale, Johumane, Nënçmuese ose Ndëshkuese, është identifikimi i 
rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës ose llojeve tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, 
nënçmues ose ndëshkues.  

Vizita në Repartin e Arrestit u realizua përmes këqyrjeve në kapacitetet e vendosjes, si dhe 
bisedave me personat e dënuar, të cilët ishin vendosur në të. Vizita e Repartit të Arrestit u 
realizua në bashkëpunim me shërbimet, me ç’rast ekipi i MPN-së pati këqyrje papengesë në 
të gjitha dhomat ku ishin vendosur pacientët, ndërkaq zhvilloi edhe biseda papengesë me 
një pjesë të tyre. 

Reparti i Arrestit, në të cilin ishin vendosur personat e dënuar, ka gjashtë ambiente. Gjatë 
këqyrjes u vërejt lagështirë në muret e korridorit, batanijet ishin të vjetra dhe nuk kishte 
shtroje. Ekziston nyja sanitare, higjiena është në nivel të kënaqshëm, ndërsa njerëzit të cilët 
ishin vendosur në Repartin e Arrestit mund ta shfrytëzonin për mirëmbajtjen e higjienës kur 
të dëshirojnë. Në krevate nuk kishte shtrojë dhe u vërejtën dyshekë të papastër, ndërkaq 
personat e dënuar tërësisht janë të kufizuar për komunikim me botën jashtë repartit, 
përkatësisht në të njëjtën ndërtesë nuk ka kabinë telefoni, e as televizor të cilin do ta 
përdornin personat e dënuar.                                                         

Meqë u vërejt se një pjesë e dhomave nuk mirëmbaheshin siç duhet, si dhe ishin pa shtrojën 
e nevojshme, ndërkaq personat e dënuar u ankuan edhe për sasinë e pamjaftueshme të 
mjeteve për higjienës, me të cilën do ta mirëmbanin të njëjtën. MPN-ja e potencoi rolin e 
mjekut për të cilin konsideron se duhet “rregullisht të kryejë kontrolle dhe t’i jep rekomandime 
drejtorit në aspekt të: higjienës së entit dhe të burgosurve, instalimeve sanitare, ndriçimit dhe 
ajrimit të ambienteve, si dhe cilësisë dhe pastërtisë së veshmbathjes dhe shtrojës së 
personave të dënuar.”1 

Personat e vendosur në Repartin e Arrestit  nuk patën ankesa sa i përket trajtimit ndaj tyre 
gjatë kohës së qëndrimit në këtë repart. Të njëjtët reaguan për kohën e lëvizjes, të cilën e 
shfrytëzojnë brenda në korridor pa të drejtë për të dal në oborr. 

 
Gjatë vizitës së Repartit të Arrestit, ekipi i MPN-së realizoi këqyrje edhe të automjetit me të 
cilin personat e dënuar transportohen në qendrën klinike. Automjeti për transport ishte i 

                                                           
1 Rregullat standarde minimale për trajtimin me personat e dënuar, pika 26, Kombet e Bashkuara 



vjetër dhe i amortizuar, pa parakushtet e nevojshme për transportin e personave të privuar 
nga liria, përkatësisht pa masa sigurie për mbrojtjen e personave të privuar nga liria, por 
edhe të punonjësve të Sektorit për Siguri, të cilët e kryejnë transportin. 
 
MPN-ja e potencoi standardin e KKT që ka të bëjë me transportin e personave të dënuar në 
institucion shëndetësor. Konform rekomandimeve, KKT konsideron se “gjithmonë kur është 
e nevojshme shtrirja në spital e personave të dënuar ose ekzaminimi mjekësor nga mjekë 
specialist në spital, duhet të transportohen menjëherë dhe në atë mënyrë që përkon me 
gjendjen e tyre shëndetësore.” Gjendja e automjeteve, me të cilët transportohen personat e 
dënuar, mund ta vë në pikëpyetje shëndetin dhe jetën e personave të dënuar dhe të njëjtit 
nuk janë të përshtatshëm për transportin e personave të sëmurë, duke e pasur parasysh se 
nuk kanë të instaluar ventilim, ngrohje, si dhe masa të tjera mbrojtëse-sigurie për transportin 
e personave të dënuar të cilët kanë nevojë për kujdes mjekësor jashtë institucionit të burgut. 
 
Mekanizmi Parandalues Nacional hartoi raport të veçantë për realizimin e vizitës në të cilin i 
konstatoi gjendjet pozitive dhe negative dhe dha rekomandime përkatëse të cilat ia drejtoi 
Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve, si dhe ENK “Idrizovë” nën kompetencën e së cilit 
është Reparti i Arrestit. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


