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Çdo vit KPT-ja duhet të përpunojë një raport të përgjithshëm lidhur me veprimtaritë e 
saj, i cili bëhet publik. 
 
Në një numër të Raporteve të Përgjithshme të saj KPT-ja ka përshkruar disa nga 
çështjet thelbësore të cilat ajo ndjek kur kryen vizitat në vendet e heqjes së lirisë. 
Komiteti shpreson që në këtë mënyrë t’u japë një udhëzim të qartë paraprak 
autoriteteve kombëtare për pikëpamjet e tij lidhur me mënyrën sipas të cilës duhet të 
trajtohen personat të cilëve u është hequr liria dhe më në përgjithësi për të nxitur 
diskutimin për këto çështje. 
 
Në këtë dokument janë përmbledhur pjesët "thelbësore" të hartuara deri tani.  
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Parathënie 

 
 Komiteti europian për parandalimin e torturës dhe të dënimeve ose 
trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese (KPT) u krijua nga Konventa e Këshillit të 
Europës e 1987-ës me të njëjtin emër (më tej «Konventa»). Sipas nenit 1 të 
Konventës:  
 
 "Krijohet një Komitet europian për parandalimin e torturës dhe ndëshkimeve 

ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese … Me anë të vizitave, Komiteti 
shqyrton trajtimin e personave të privuar nga liria duke synuar, në rast se 
nevojitet, forcimin e mbrojtjes së tyre kundër torturës dhe dënimeve ose 
trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese."  

 
 Puna e KPT-së konceptohet si një pjesë përbërëse e sistemit të mbrojtjes të të 
drejtave të njeriut të Këshillit të Europës, duke vendosur një mekanizëm jo gjyqësor 
«veprues» paralelisht me mekanizmin gjyqësor të kontrollit a posteriori të Gjykatës 
europiane të të Drejtave të Njeriut.  
 
 KPT-ja ushtron funksionet e tij, kryesisht parandaluese, me anë të vizitave të 
dy tipeve – periodike dhe ad hoc. Vizitat periodike bëhen rregullisht në të gjitha 
Shtetet Palë në Konventë. Vizitat ad hoc organizohen në të njëjtat Shtete kur ato i 
duken Komitetit si të «nevojshme nga rrethanat».  
 
 Kur bën një vizitë, KPT-ja gëzon kompetenca të gjera në sajë të Konventës: 
hyrjen në territorin e Shtetit të interesuar dhe të drejtën për të lëvizur pa pengesë; 
mundësia për të shkuar sipas dëshirës në të gjitha vendet ku ndodhen personat e 
privuar nga liria, përfshirë këtu të drejtën e qarkullimit pa pengesë brenda këtyre 
vendeve; mundësia për të marrë informacione të plota lidhur me vendet ku ndodhen 
personat e privuar nga liria si dhe çdo informacion tjetër që disponon Pala dhe që i 
nevojitet Komitetit për përmbushjen e detyrës së tij.  
 
 Komiteti ka gjithashtu të drejtë të takohet pa dëshmitar me çdo person për të 
cilin ai mendon se mund t’i japë informacione të nevojshme.  
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 Vizitat mund të bëhen në çdo vend "ku personat janë të privuar nga liria nga 
një autoritet publik". Mandati i KPT-së shtrihet pra përtej institucioneve të burgimit 
dhe komisariateve të policisë, për të përfshirë, për shembull, institucionet psikiatrike, 
zonat e ndalimit në kazermat ushtarake, qëndrat e ndalimit për kërkuesit e azilit ose 
kategoritë e tjera të të huajve, dhe vendet ku të miturit mund të privohen nga liria me 
vendim gjyqësor ose administrativ.  
 
 Dy parime themelore rregullojnë marrëdhëniet midis KPT-së dhe Palëve në 
Konventë: bashkëpunimi dhe konfidencialiteti. Në lidhje me këtë duhet nënvizuar se 
roli i Komitetit nuk është dënimi i Shteteve, por më tepër dhënia e ndihmës me qëllim 
parandalimin e keqtrajtimeve të personave të privuar nga liria.  
 
 Pas çdo vizite, KPT-ja përpunon një raport që parashtron faktet e konstatuara 
dhe përmban, nëse nevojitet, rekomandime dhe këshilla të tjera, në bazë të të cilave 
vendoset dialogu me Shtetin e interesuar. Raporti i vizitës së Komitetit është parimisht, 
konfidencial; megjithatë, pothuajse të gjitha Shtetet kanë zgjedhur ta heqin rregullën e 
konfidencialitetit dhe i kanë bërë publike raportet.  
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I. Mbikqyrja policore 

Pjesë nga Raporti i 2-të i Përgjithshëm [CPT/Inf (92) 3] 

 
36.  KPT i kushton rëndësi të veçantë tre të drejtave për personat që ndalohen nga 
policia: e drejta e personit në fjalë që fakti i ndalimit të tij t’i njoftohet një pale të tretë që 
zgjedh ai (anëtar i familjes, mik, konsullatë), e drejta për t’iu drejtuar një avokati dhe e drejta 
për të kërkuar ekzaminim mjekësor nga një mjek që e zgjedh ai (krahas ekzaminimit mjekësor 
të bërë nga një mjek i thirrur nga autoritetet policore).1 Ato janë, sipas mendimit të KPT-së, 
tre garanci themelore kundër keqtrajtimit të personave të ndaluar të cilat duhet të zbatohen që 
nga fillimi i heqjes së lirisë, pavarësisht se si mund të përshkruhet kjo sipas sistemit juridik 
përkatës (kapje, arrestim, etj).  
 
37.  Personat që merren në mbikëqyrje në polici duhet të informohen shprehimisht pa 
vonesë për të gjitha të drejtat e tyre, duke përfshirë ato të përmenduara në paragrafin 36. Më 
tej, çfarëdo mundësish që u janë ofruar autoriteteve për të shtyrë ushtrimin e njerës apo tjetrës 
nga këto të drejta të fundit në mënyrë që të mbrohen interesat e drejtësisë duhet të 
përcaktohen qartë dhe zbatimi i tyre të kufizohet rigorozisht në kohë. Lidhur më në hollësi me 
të drejtat për avokat dhe për një vizitë mjekësore nga një mjek i ndryshëm prej atij të thirrur 
nga policia, sistemet, nëpërmjet të cilave sidomos avokatët dhe mjekët mund të zgjidhen nga 
lista të paracaktuara të hartuara në marrëveshje me organizatat përkatëse profesionale, duhet 
të eliminojnë çdo nevojë për të shtyrë ushtrimin e këtyre të drejtave.  
 
38.  E drejta për t’iu drejtuar një avokati për personat në mbikëqyrje në polici duhet të 
përfshijë të drejtën për të kontaktuar dhe për t’u vizituar nga një avokat (në të dy rastet nën 
kushte që garantojnë konfidencialitetin e diskutimeve të tyre) si edhe, në parim, të drejtën për 
personin në fjalë që të ketë të pranishëm avokatin gjatë marrjes në pyetje.  
 
 Lidhur me ekzaminimin mjekësor të personave në mbikëqyrje në polici, të gjitha 
këto ekzaminime duhet të bëhen pa u dëgjuar dhe mundësisht pa u parë nga punonjësit e 
policisë. Më tej, rezultatet e çdo ekzaminimi si edhe pohimet përkatëse të të ndaluarit dhe 
konkluzionet e mjekut duhet të evidentohen zyrtarisht nga mjeku dhe t’i jepen të ndaluarit dhe 
avokatit të tij.  

 
1  Me vonë kjo e drejtë është riformuluar si më poshtë: e drejta për t’iu drejtuar një mjeku, duke 
përfshirë të drejtën për t’u vizituar, në se dëshiron i ndaluari, nga një mjek që e zgjedh vetë (krahas çdo 
ekzaminimi mjekësor që kryhet nga një mjek i thirrur nga autoritetet e policisë). 
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39.  Duke u kthyer te procesi i marrjes në pyetje, KPT mendon se duhet të ekzistojnë 
rregulla ose direktiva të qarta mbi mënyrën se si duhet të bëhen marrjet në pyetje nga policia. 
Ato duhet të trajtojnë ndër të tjera edhe çështjet e mëposhtëme: informimi i të ndaluarit për 
identitetin (emrin dhe/ose numrin) e atyre që janë të pranishëm në intervistim, kohëzgjatja e 
lejuar e intervistimit, pushimet ndërmjet intervistave dhe ndërprerjet gjatë një interviste; 
vendet ku mund të zhvillohen marrjet në pyetje; në se të ndaluarit mund t’i kërkohet të 
qëndrojë në këmbë kur pyetet; intervistimi i personave që janë nën ndikimin e drogës, alkolit, 
etj. Duhet gjithashtu të kërkohet që të mbahet një evidentim sistematik i kohës kur fillojnë dhe 
mbarojnë intervistat, të ndonjë kërkese nga një i ndaluar gjatë intervistës dhe i personave të 
pranishëm gjatë çdo intervistimi.  
 
 KPT do të shtonte se regjistrimi elektronik i marrjeve në pyetje nga policia është një 
garanci tjetër e dobishme kundër keqtrajtimit të të ndaluarve (si edhe ka avantazhe 
domethënëse për policinë).  
 
40.  KPT mendon se garancitë themelore të dhëna personave në mbikëqyrje në polici do 
të përforcoheshin (dhe puna e punonjësve të policisë do të kishte mjaft gjasa të lehtësohej) në 
se do të mbahej një evidencë e vetme përmbledhëse për çdo person të ndaluar, ku do të 
regjistroheshin të gjitha aspektet e mbikëqyrjes së tij dhe veprimet e ndërmarra lidhur me të 
(kur ju hoq liria dhe arsyet për atë masë; kur ju thanë të drejtat; shenjat e dëmtimeve, 
sëmundjes mendore, etj.; kur u kontaktuan të afërmit/konsullata dhe avokati dhe kur u vizitua 
prej tyre; kur ju ofrua ushqim; kur u pyet; kur u transferua ose lirua etj.). Për çështje të 
ndryshme (p.sh. sendet që kish personi, fakti që ju thanë të drejtat e tij dhe në se i kërkoi ose 
hoqi dorë prej tyre), duhet të merret firma e të ndaluarit dhe, në se është e nevojshme, të 
shpjegohet mungesa e firmës. Për më tepër, avokati i të ndaluarit duhet të ketë akses në 
evidencën e mbikëqyrjes.  
 
41.  Më tej, ekzistenca e një mekanizmi të pavarur për të shqyrtuar ankimet lidhur me 
trajtimin gjatë mbikëqyrjes në polici është një garanci themelore.  
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42.  Mbikëqyrja në polici është në parim me afat relativisht të shkurtër. Si pasojë, 
kushtet fizike të ndalimit në ndërtesat e policisë nuk mund të priten të jenë aq të mira sa në 
vendet e tjera të ndalimit ku personat mund të mbahen për afate të gjata. Sidoqoftë, duhet të 
plotësohen disa kërkesa materiale elementare.  
 
 Të gjitha qelitë e policisë duhet të jenë në përmasa të arsyeshme për numrin e 
personave që futen në to dhe të kenë ndriçim të përshtatshëm (d.m.th. të mjaftueshme për të 
lexuar me atë dritë, duke përjashtuar periudhat e fjetjes) dhe ajrim; do të preferohej që qelitë 
të kishin ndriçim natyror. Më tej, qelitë duhet të pajisen me një mjet pushimi (p.sh. karrike 
ose stol i fiksuar), dhe personat e detyruar të kalojnë natën në mbikëqyrje duhet të pajisen me 
një dyshek dhe batanije të pastra.  
 
 Personave në mbikëqyrje duhet t’u lejohet të kryejnë nevojat e natyrshme kur është 
e nevojshme në kushte të pastra e të denja dhe t’u ofrohen kushte të përshtatëshme për larje. 
Atyre duhet t’u jepet ushqim në kohë të përshtatëshme, duke përfshirë të paktën një ushqim të 
plotë (d.m.th. diçka më të plotë se një sanduiç) çdo ditë. 1 
 
43.  Çështja se sa është një përmasë e arsyeshme për një qeli policie (ose çdo tip tjetër 
vendmbajtjeje për të ndaluar/të burgosur) është një pyetje e vështirë. Duhet të merren 
parasysh shumë faktorë kur të bëhet një vlerësim i tillë. Sidoqoftë, delegacionet e KPT 
ndjejnë nevojën për një direktivë të gjerë në këtë drejtim. Kriteri i mëposhtëm (i parë më 
shumë si nivel i dëshirueshëm se sa një standard minimal) po përdoret aktualisht kur 
vlerësohen qelitë e policisë që janë për një person për më shumë se sa pak orë: rreth 7 metra 
katror, distancë ndërmjet mureve dy metra ose më shumë, ndërmjet dyshemesë dhe tavanit 2.5 
metra.  
 
 

 
1  KPT gjithashtu këshillon që personave që mbahen në mbikëqyrje policore për 24 orë a më 
tepër duhet, sa të jetë e mundur, t’u ofrohet ajrim çdo ditë.  
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Pjesë nga Raporti i 6-të i Përgjithshëm [CPT/Inf (96) 21] 

 
14.  KPT mirëpret mbështetjen për punën e saj shprehur në Rekomandimin 1257 (1995) 
të Asamblesë Këshillimore, mbi kushtet e ndalimit në Shtetet anëtare të Këshillit të Europës. 
Ai është gjithashtu shumë i kënaqur të mësojë nga përgjigja ndaj Rekomandimit 1257 ku 
Komiteti i Ministrave ka ftuar autoritetet e Shteteve anëtare t’u përmbahen direktivave mbi 
mbikëqyrjen policore siç parashtrohen në Raportin e 2-të të Përgjithshëm të KPT. (krhs. 
CPT/Inf (92) 3, paragrafet 36 deri 43). 
 
 Në lidhje me këtë duhet të shënohet që disa Palë në Konventë nuk kanë dëshirë të 
përmbushin plotësisht disa nga rekomandimet lidhur me garancitë kundër keqtrajtimit të 
personave në mbikëqyrje policie dhe në veçanti rekomandimin që këtyre personave t’u jepet e 
drejta për akses te avokati që nga fillimi i mbikëqyrjes së tyre. 
 
15.  KPT dëshiron të theksojë se, në përvojën e tij, periudha menjëherë pas privimit nga 
liria është ajo kur është më i madh rreziku i frikësimit dhe i keqtrajtimit fizik. Si rrjedhim, 
mundësia që personat e marrë në mbikëqyrje policore të kenë akses te një avokat gjatë asaj 
periudhe është një garanci themelore kundër keqtrajtimit. Ekzistenca e asaj mundësie do të 
ketë efekt frenues mbi ata persona që kanë ndërmend të trajtojnë keq personat e ndaluar; më 
tej një avokat është në pozitë të mirë për të ndërmarrë veprimin e përshtatshëm në se 
keqtrajtimi ndodh faktikisht. 
 
 KPT e pranon se për të mbrojtur interesat e drejtësisë, mund të jetë përjashtimisht e 
nevojshme që të shtyhet për një farë periudhe aksesi i të ndaluarit te një avokat i caktuar i 
zgjedhur prej tij. Sidoqoftë, kjo nuk duhet të rezultojë që e drejta për akses te një avokat i 
caktuar të refuzohet plotësisht gjatë periudhës në fjalë. Në raste të tilla, mund të rregullohet 
aksesi te një avokat tjetër i pavarur i cili mund të besohet se nuk rrezikon interesat legjitime të 
hetimit policor.  
 
16.  KPT ka theksuar gjithashtu në Raportin e 2-të të Përgjithshëm rëndësinë që personat 
e marrë në mbikëqyrje policore të informohen shprehimisht pa vonesë për të gjitha të drejtat e 
tyre.  
 
 Për të siguruar që kjo bëhet, KPT konsideron se një formular që parashtron të gjitha 
ato të drejta në një mënyrë të drejtpërdrejtë duhet t’u jepet rregullisht personave të ndaluar 
nga policia që në fillim të mbikëqyrjes së tyre. Më tej, personave në fjalë duhet t’u kërkohet të 
nënshkruajnë një deklaratë ku të vërtetojnë se janë informuar për të drejtat e tyre.  
 
 Masat e mësipërme do të ishin lehtësisht të realizueshme, jo të shtrenjta dhe 
efektive.  



10  

  

Pjesë nga raporti i përgjithshëm i 12-të [CPT/Inf (2002) 15]  

 
33. Funksionimi i mirë i shoqërisë kërkon që policia të ketë pushtetin të pyesë, të 
ndalojë përkohësisht dhe të dëgjojë persona të dyshuar shkelje penale si dhe kategori 
personash të tjerë. Megjithatë, këto kompetenca përmbajnë një rrezik përbërës frike dhe 
keqtrajtimesh fizike. Thelbi i punës së KPT-së qëndron në kërkimin e mjeteve për të kufizuar 
këtë rrezik në minimumin absolut por pa penguar në mënyrë të panevojshme policinë në 
ushtrimin e funksioneve të saj. Në disa Shtete të tjera, zhvillime inkurajuese janë vënë re në 
fushat e ndalimit nga policia; megjithatë, konstatimet e bëra nga KPT-ja vënë ende në dukje 
domosdoshmërinë e një vigjilence të përhershme. 
 
34. Marrja në pyetje e personave të dyshuar për një shkelje penale është një 
aktivitet i specializuar që kërkon një formim të veçantë për t’u zhvilluar në mënyrë të 
kënaqshme. Përpara së gjithash, objektivi i saktë i marrjes në pyetje duhet të jetë i shprehur 
qartë: ky objektiv duhet të jetë ai i marrjes së informacioneve të sakta dhe të besueshme me 
qëllim për të zbuluar të vërtetën lidhur me çështjet që përfshihen në hetim dhe jo për të marrë 
pohime, nga një person që prezumohet fajtor, nga ata që e marrin në pyetje. Përveç një 
formimi të duhur, përpunimi i një kodi të sjelljes për marrjet në pyetje të personave të dyshuar 
për një shkelje penale do të lehtësojë konsiderueshëm mundësinë e anëtarëve të forcave të 
rendit për të plotësuar këtë objektiv.  
 
35. Gjatë viteve, delegacionet e KPT-së janë takuar me një numër të konsiderushëm 
personash të ndaluar në shtete të ndryshme, të cilët kanë paraqitur pretendime të besueshme 
lidhur me keqtrajtimet fizike që kishin vuajtur ose frikësimet ose kërcënimet e lëshuara nga 
policët, me qëllim për të marrë pohime gjatë marrjes në pyetje. Është e qartë se një sistem 
penal që mbështetet në provën me pohim, mund t’i nxisë hetuesit – shpesh nën presion për të 
pasur rezultat – të përdorin forcën fizike ose psikologjike. Me qëllim për të parandaluar 
torturën dhe forma të tjera keqtrajtimesh, është thelbësore të zhvillohen metoda hetimi penal 
që bëjnë të mundur përdorimin e pohimeve ose informacionet e marra me anë të marrjes në 
pyetje për të zbuluar fajin.  
 
36. Regjistrimi elektronik (domethënë audio dhe/ose video) i dëgjimeve nga policia 
përfaqëson, për personat e ndaluar, një garanci plotësuese kundër keqtrajtimeve. KPT-ja vëren 
me kënaqësi që futja e sistemeve të tilla parashikohet në shumë vende. Sisteme të tilla mund 
të ofrojnë një përmbledhje të plotë dhe autentike të procesit të hetimit dhe kështu, të lehtësojë 
së tepërmi hetimet në rast pretendimesh për keqtrajtime. Kjo është si në interes të personave 
që janë keqtrajtuar nga policia ashtu dhe në atë të policisë që përballet me pretendime të 
pabazuara për keqtrajtime fizike ose presione psikologjike. Regjistrimi elektronik i dëgjimeve 
nga policia gjithashtu kufizon mundësinë, për personat nën shqyrtim, për të mohuar në 
mënyrë të rreme se ata kishin dhënë deklarata të veçanta. 
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37. Më tepër se një herë, dhe më shumë se në një Shtet, Komiteti ka zbuluar dhoma të 
rezervuara për marrjet në pyetje të cilat ishin tepër të frikshme: për shembull, dhoma me 
tapiceri të zezë të pajisura me projektorë të drejtuar nga karrigia ku ulej personi i marrë në 
pyetje. Ambjente të tilla nuk kanë vend në institucionet e policisë.  
 
 Dhomat e rezervuara për marrjet në pyetje duhet të jenë të ndriçuara, të ngrohura, 
dhe të ajrosura dhe për më tepër, duhet të jenë të pajisura në mënyrë të tillë që t’u lejojnë të 
gjithë pjesëmarrësve në procesin e marrjes në pyetje të ulen në karrige të llojit dhe konfortit të 
njëjtë. Polici që procedon me dëgjimin nuk duhet të jetë në një situatë prej sunduesi (për 
shembull, në një vend të ngritur) ose i vendosur larg të dyshuarit. Për më tepër, lyerja dhe 
mobilimi i dhomave do të duhet të jetë i përshtatshëm.  
 
38. Në disa Shtete, KPT-ja është gjendur përballë me praktikën e mbylljes së syve të 
personave të ndaluar nga policia, veçanërisht gjatë marrjes në pyetje. Delegacionet e KPT-së 
kanë dëgjuar disa shpjegime – shpesh kontradiktore – në lidhje me arsyen e kësaj praktike. Është 
e qartë për KPT-në, pasur parasysh informacionet e mbledhura gjatë viteve, që pothuaj në të 
shumtën e rasteve, personat i kanë sytë e lidhura për të shmangur identifikimin e forcave të 
rendit që i keqtrajtojnë. Edhe në rastet kur nuk ka keqtrajtime fizike, fakti i lidhjes së syve të një 
personi të ndaluar – dhe në veçanti një personi që është duke u pyetur – është një lloj shtypje 
efektet e së cilës tek personi do të shfaqen si një trajtim i keq psikologjik. Komiteti rekomandon 
që të ndalohet shprehimisht praktika që ka të bëjë me lidhjen e syve të personave të ndaluar nga 
policia.  
 
39. Nuk është e rrallë që KPT-ja të gjejë objekte të dyshimta në ambjentet e policisë, 
si shkopinj druri, shkopinj fshese, shkopinj bejzbolli, shufra hekuri, pjesë kablli elektrik, 
imitime armësh zjarri dhe thika. Prania e objekteve të tilla, në shumë raste i ka bërë të 
besueshme pretendimet e mbledhura nga delegaciomet e KPT-së sipas të cilave personat e 
ndaluar në këto institucione ishin kërcënuar dhe/ose rrahur me këto lloje objektesh. 
 
 Një shpjegim i dhënë zakonisht nga policët në lidhje me këto objekte është se bëhet 
fjalë për objekte të sekuestruara nga të dyshuarit, dhe që shërbenin si element prove. Fakti që 
këto objekte janë pa etiketë dhe shpeshherë gjenden të shpërndarë në ambjente (ndonjëherë 
mbrapa perdeve ose dollapeve) lë vend vetëm për dyshim ndaj këtij shpjegimi. Për të 
shmangur spekullimet lidhur me një sjellje jo korrekte të policëve dhe për t’i zhdukur burimet 
e rrezikut të mundshëm për personelin si dhe për personat e ndaluar, objektet e sekuestruara si 
prova duhet të jenë gjithmonë të etiketuara, në inventar dhe të ruajtura në një vend veçanërisht 
të rezervuar për objektet e sekuestruara. Të gjitha objektet e të njëjtit lloj me ato të 
përshkruara më sipër duhet të hiqen nga ambjentet e policisë.  
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40. Që nga fillimi i veprimtarive të tij, KPT-ja ka mbrojtur gjithnjë një treshe të drejtash 
për personat e ndaluar nga policia: të drejtat për një avokat, për një mjek si dhe të drejtën 
për personat e interesuar për të njoftuar një të afërt ose një të tretë për ndalimin e tyre. 
Në shumë Shtete, masa janë marrë për të siguruar ose forcuar këto të drejta, nën dritën e 
rekomandimeve të KPT-së . Më saktësisht, e drejta për një avokat gjatë ndalimit nga policia 
njihet gjërësisht nga vendet e vizituara nga KPT-ja; në vendet e rralla ku kjo e drejtë nuk 
ekziston ende, janë duke e parashikuar disa projekte në zhvillim e sipër. 
 
41. Megjithatë, disa vende shfaqin një lloj rezerve për t’i vënë në zbatim rekomandimin 
e KPT-së, sipas të cilit e drejta për një avokat duhet të sigurohet që nga fillimi i ndalimit 
nga policia. Në disa Shtete, personat e ndaluar nga policia e gëzojnë këtë të drejtë vetëm pas 
një periudhe të caktuar ndalimi; në Shtete të tjera, kjo e drejtë bëhet efektive vetëm duke 
filluar nga momenti kur personi i ndaluar është formalisht në kategorinë e «të dyshuarve».  
 
 KPT-ja, vazhdimisht, ka nënvizuar se, sipas eksperiencës së saj, është gjatë 
periudhës që pason menjëherë heqjen e lirisë që rreziku i frikësimit dhe i keqtrajtimeve fizike 
është më i madh. Si pasojë, mundësia, për personat e ndaluar nga policia, për të pasur një 
avokat gjatë kësaj periudhe përbën një garanci thelbësore kundër keqtrajtimeve. Ekzistenca e 
kësaj mundësie do të ketë një efekt bindës mbi ata që janë të prirur të keqtrajtojnë personat e 
ndaluar; për më tepër, një avokat është personi i përshtatshëm për të marrë masat e duhura kur 
personat e ndaluar janë keqtrajtuar realisht. KPT-ja pranon që, me qëllim për të ruajtur 
interesat legjitime të hetimit policor, përjashtimisht mund të jetë e nevojshme që ushtrimi i së 
drejtës për avokat të zgjedhur nga personi i ndaluar të vonohet për një periudhë të caktuar 
kohe. Megjithatë, kjo nuk duhet të çojë në një mohim të plotë të së drejtës për avokat gjatë 
periudhës në fjalë. Në këtë rast, duhet siguruar e drejta për një avokat tjetër.  
 
 E drejta për avokat nënkupton të drejtën për t’u takuar me të pa dëshmitar. 
Parimisht duhet që personi i interesuar, të përfitojë gjithashtu nga prania e një avokati gjatë 
seancës së pyetjeve të zhvilluar nga policia. Natyrisht, kjo nuk duhet ta pengojë policinë të 
dëgjojë një person të ndaluar për çështje urgjente, dhe në mungesë të një avokati (i cili nuk 
mundet të jetë menjëherë i disponueshëm) as të përjashtojë zëvendësimin e një avokati i cili 
do të ndalonte mbarëvajtjen e seancës së pyetjeve.  
 
 KPT-ja ka theksuar se e drejta për avokat nuk duhet të rezervohet vetëm për 
personat e dyshuar për shkelje penale por duhet të zbatohet dhe për ata që detyrohen të 
dorëzohen ligjërisht – ose të qëndrojnë – në një institucion policor, për shembull si 
«dëshmitarë».  
 
 Për më tepër, që e drejta për avokat të jetë plotësisht efektive në praktikë, masat e 
përshatshme duhet të merren për personat që nuk janë në gjendje të paguajnë një avokat.  
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42. Personat e ndaluar nga policia duhet të gëzojnë të drejtën, formalisht të njohur, për 
tu mjekuar nga një mjek. Me fjalë të tjera, gjithmonë duhet thirrur pa afat një mjek nëse një 
person kërkon një vizitë mjekësore; policët nuk duhet të përpiqen t’i filtrojnë kërkesa të tilla. 
Për më tepër, e drejta për tu mjekuar nga një mjek duhet të përfshijë përfitimin nëse një 
person i ndaluar e dëshiron, për një vizitë nga një mjek të zgjedhur nga vetë ai (përveç vizitës 
së bërë nga mjeku i thirrur nga policia).  
 
 Të gjitha vizitat mjeksore të personave të ndaluar nga policia duhet të zhvillohen 
jashtë dëgjimit të anëtarëve të forcave të rendit dhe, përveç një kërkese të kundërt të mjekut të 
interesuar në një rast të veçantë, jashtë vështrimit të tyre.  
 
 Është e rëndësishme gjithashtu që personat e liruar pas një ndalimi nga policia, pa u 
paraqitur përpara një gjyqtari, të kenë të drejtë të kërkojnë drejtpërdrejtë një vizitë/çertifikatë 
nga një mjek ligjor i njohur zyrtarisht.  
 
43. E drejta për një person i ndaluar nga policia për të informuar një të afërt ose një 
të tretë për situatën e tij, parimisht, duhet të garantohet që nga fillimi i heqjes së lirisë së tij. 
Sigurisht, KPT-ja pranon që ushtrimi i kësaj të drejte mund t’i nënshtrohet disa përjashtimeve, 
me qëllim për të mbrojtur interesat legjitime të hetimit policor. Megjithatë këto përjashtime 
duhet të përcaktohen dhe kufizohen qartë në kohë dhe ushtrimi i këtyre përjashtimeve duhet të 
rrethohet nga garancitë e duhura (për shembull, çdo vonesë për njoftimin e një të afërmi ose të 
një personi tjetër duhet të depozitohet me shkrim me arsyet që që e kanë motivuar, dhe i 
nënshtrohet më parë një funksionari të lartë të policisë që nuk ka asnjë lidhje me çështjen në 
fjalë ose një prokurori).  
 
44. Të drejtat e personave të privuar nga liria nuk do të kenë asnjë vlerë në rast se këta 
persona nuk e njohin ekzistencën e tyre. Si pasojë, është e detyrueshme që personat e ndaluar 
nga policia të jenë shprehimisht të informuar për të drejtat e tyre, pa afat dhe në një gjuhë 
që ata kuptojnë. Për këtë, një formular që saktëson në mënyrë të thjeshtë të drejtat duhet t’u 
shpërndahet rregullisht personave të ndaluar nga policia, që nga fillimi i ndalimit të tyre. Për 
më tepër, personave të interesuar u duhet kërkuar nënshkrimi i një deklarate e cila dëshmon se 
ata janë mirëinformuar për të drejtat e tyre.  
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45. KPT-ja ka vënë në pah, shpeshherë, rolin e autoriteteve gjyqësore në luftën 
kundër keqtrajtimeve nga policia.  
 
 Për shembull, të gjithë personat e ndaluar nga policia të cilët parashikohen të 
paraburgosen duhet të paraqiten fizikisht përpara gjyqtarit kompetent për të marrë vendimin; 
por nuk ndodh kështu në të gjitha vendet e vizituara nga KPT-ja. Paraqitja e personit përpara 
gjyqtarit do t’i lejojë atij ose asaj që është keqtrajtuar të bëjë një ankim atëherë kur nevojitet. 
Për më tepër, edhe në mungesë të një ankimi formal, gjyqtari mund të marrë masat e duhura 
në rast se ka tregues të tjerë për keqtrajtime (për shembull, plagosje të dukshme; ose nga 
pamja apo sjellja e përgjithshme e një personi).  
 
 Sigurisht, gjyqtari duhet të marrë masat e duhura në rast se ka tregues për 
keqtrajtime nga policia. Në lidhje me këtë, sa herë që persona të dyshuar për një shkelje 
penale paraqiten përpara një gjyqtari pas paraburgimit nga policia me pretendimin se janë 
keqtrajtuar, gjyqtari duhet t’i depozitojë pretendimet me shkrim, të urdhërojë menjëherë një 
ekspertizë mjeko-ligjore dhe të marrë masat e nevojshme me qëllim që pretendimet të jenë të 
verifikuara ashtu si duhet. Këshillohet të ndiqet kjo procedurë pavarësisht se personi i 
interesuar ka ose jo plagë të jashtme të dukshme. Për më tepër, dhe në mungesë të një 
pretendimi për keqtrajtim të shprehur qartë, i takon gjyqtarit të kërkojë një ekspertizë mjeko-
ligjore kur ka arsye të tjera për të besuar se një person që paraqitet para tij mund të ketë qenë 
viktimë e keqtrajtimeve.  
 
 Shqyrtimi i zellshëm nga autoritetet gjyqësore dhe autoritetet e tjera kompetente i të 
gjitha ankimeve për keqtrajtim bërë kundër anëtarëve të forcave të rendit, dhe nëse nevojitet, 
dhënia e një dënimi të duhur do të kenë një efekt bindës tepër të fortë. Në të kundërt, në rast 
se këto autoritete nuk marrin masa efikase për trajtimin e ankimeve të paraqitura, ata që janë 
të prirur për të përdorur forcën ndaj personave të ndaluar, fare lehtë do të mendojnë se mund 
të veprojnë pa u dënuar. 
 
46. Marrje në pyetje plotësuese nga policia të personave të paraburgosur mund të 
jenë gjithashtu të nevojshme. Në këto raste KPT-ja mendon se në perspektivën e parandalimit 
të keqtrajtimeve, nuk preferohet që marrja në pyetje të zhvillohet në institucionet e vuajtjes së 
dënimit, por në ambjentet e policisë. Ritransferimi i të ndaluarëve në paraburgim për dëgjim 
plotësues duhet të kërkohet dhe autorizohet kur kjo është krejt e paevitueshme. Është e qartë 
se në rrethana të jashtëzakonshme kur një i ndaluar ritransferohet në paraburgim, ai duhet të 
gëzojë tre të drejtat e parashtruara në paragrafet 40 deri në 43.  
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47. Paraburgosja nga policia është (ose më mirë duhet të jetë) relativisht e shkurtër. 
Megjithatë, kushtet e paraburgosjes në qelitë e policisë duhet të mbushin disa kushte 
elementare. 
 
 Të gjitha qelitë e policisë duhet të jenë të pastra dhe të një madhësie të arsyeshme1 
pasur parasysh numrin e personave që mund të qëndrojnë aty, dhe duhet të kenë një ndriçim të 
përshtatshëm (domethënë të mjaftueshëm për të lexuar jashtë periudhave të pushimit); është e 
preferueshme që selitë të marrin dritën natyrale. Për më tepër, qelitë duhet të rregullohen në 
mënyrë të tillë që të bëjnë të mundur çlodhjen (për shembull një karrige ose një ndenjëse të 
fiksuar), dhe personat e detyruar të kalojnë natën në paraburgim duhet të disponojnë një 
dyshek dhe mbulesa të pastra. Personat e ndaluar nga policia duhet të kenë mundësi të 
shkojnë në banja të pastra dhe të kenë mundësi të lahen. Ato duhet të kenë mundësi të 
përdorin në çdo moment ujin e pijshëm dhe të kenë për të ngrënë në momentet e 
përshtatshme, përfshirë këtu një vakt të plotë të paktën çdo ditë (pra diçka më të plotë sesa një 
sanduiç). Personat e ndaluar nga policia gjatë 24 orësh ose më tepër duhet, nëse është e 
mundur, të kenë mundësi të dalin një herë në ajër të pastër.  
 
 Shumë ambjente policie që vizitohen nga KPT-ja nuk janë në përputhje me normat 
minimale. Kjo është veçanërisht e dëmshme për personat të cilët paraqiten më vonë përpara 
një autoriteti gjyqësor; shpeshherë, disa persona paraqiten përpara gjyqtarit pasi kanë kaluar 
një ose disa ditë në qeli që nuk i përgjigjen normave të kërkuara dhe shumë të pista, pa pasur 
mundësi as të pushonin, as të ushqeheshin në mënyrë korrekte, dhe as të laheshin.  
 
48. Detyrimi për kujdes që i ngarkohet policisë për personat që ajo ndalon, përfshin kujdesin 
për sigurinë e tyre dhe integritetin fizik. Si pasojë, një mbikqyrje e përshtatshme e zonave të 
paraburgimit është një përbërës i rëndësishëm i detyrimit të marrjes në ngarkim nga policia. Masat 
e duhura duhet të merren për t’i garantuar personave të ndaluar nga policia që të kenë mundësi të 
kontaktojnë në çdo moment personelin e mbikqyrjes. 
 
 Disa herë, delegacionet e KPT-së kanë konstatuar se qelitë e policisë ndodheshin shumë 
larg nga zyrat ose tavolinat ku policët mblidheshin zakonisht dhe se ato nuk kishin ndonjë paisje 
(sidomos një sistem thirrje) me anë të të cilit personat e ndaluar të mund të thërrisnin policët. Në 
kushte të tilla, ekziston një rrezik i konsiderueshëm se nuk mund të ndërhyhet në kohën e duhur në rast 
incidentesh të ndryshme (dhunë midis personave të ndaluar, tentative vetëvrasje, zjarr, etj).  
 

 
1  Përsa i përket madhësisë së qelisë të policisë, shihni gjithashtu paragrafin 43 të Raportit të 
Përgjithshëm të 2-të (CPT/Inf (92) 3).  
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49. KPT-ja ka shprehur gjithashtu rezerva në lidhje me praktikën e vëzhguar në këto 
vende, sipas së cilës çdo shërbim operacional (kundër drogës, kriminalitetit i organizuar, 
luftës kundër terrorizmit) dispononte, brenda një institucioni policor, zonën e tij të mbikqyrjes 
të drejtuar nga policët e shërbimit të interesuar. Komiteti konsideron se kjo praktikë duhej 
braktisur, për të vendosur një zonë qëndrore qelish, të drejtuar nga një grup i veçantë policësh 
me formim të veçantë për mbikqyrje dhe marrje në ngarkim të personave të ndaluar. Kjo do të 
ishte pa dyshim shumë përfituese nga pikëpamja e parandalimit të keqtrajtimeve. Nga ana 
tjetër, lirimi i shërbimeve operacionale nga këto detyra mund të sillte avantazhe përsa i përket 
menaxhimit dhe logjistikës.  
 
50. Së fundi, inspektimi i ambjenteve të policisë nga një autoritet i pavarur mund të japë një 
kontribut të madh për parandalimin e keqtrajtimeve të personave të ndaluar nga policia, dhe 
përgjithësisht, të ndihmojë në garantimin e kushteve të pranueshme të paraburgimit. Për të qënë 
plotësisht efikas, vizitat e bëra nga një autoritet i tillë duhet të jenë njëherësh të rregullta dhe të 
befasishme dhe ky autoritet duhet të ketë mundësi të takohet pa dëshmitar me personat e ndaluar. 
Për më tepër, ai duhet të shqyrtojë të gjitha çështjet lidhur me personat e ndaluar: regjistrimin e 
ndalimit, informacionet e dhëna nga persona të ndaluar lidhur me të drejtat e tyre dhe ushtrimin 
efektiv të tyre (në veçanti të tre të drejtave të ekspozuara në paragrafët 40 deri në 43), respektin e 
rregullave për marrjen në pyetje të personave të dyshuar për shkelje penale, si dhe kushtet materiale 
të paraburgimit.  
 
 Konstatimet e autoritetit të sipërpërmendur duhet t’i përcillen jo vetëm policisë por 
dhe një autoriteti tjetër, të pavarur nga policia.  
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II. Burgosja 

Pjesë nga Raporti i 2-të i Përgjithshëm [CPT/Inf (92) 3] 

 
44.  Në hyrje, duhet të theksohet se KPT duhet të shqyrtojë shumë çështje kur viziton një burg. 
Natyrisht, ai i kushton vëmendje të veçantë çdo pretendimi për keqtrajtim të të burgosurve nga 
personeli. Sidoqoftë, për mandatin e KPT janë me rëndësi të gjitha aspektet e kushteve të mbajtjes në 
një burg. Keqtrajtimi mundet të marrë forma të shumta, mjaft prej të cilave mund të mos jenë të 
vullnetëshme por rezultojnë më tepër nga mangësitë organizative ose burimet e papërshtatëshme. 
Cilësia e përgjithëshme e jetës në një institucion është pra me rëndësi të konsiderueshme për KPT. Ajo 
cilësi jete do të varet në një masë të madhe nga aktivitetet që u ofrohen të burgosurve dhe gjendja e 
përgjithëshme e marrëdhënieve ndërmjet të burgosurve dhe personelit.  
 
45.  KPT vëren me kujdes atmosferën mbizotëruese brenda institucionit. Promovimi i 
marrëdhënieve konstruktive në kundërshtim me ato konfrontuese ndërmjet të burgosurve dhe 
personelit do t’i shërbejë uljes së tensionit të vetvetishëm në çdo mjedis burgu dhe në të 
njejtën mënyrë do të ulë mjaft edhe gjasat e incidenteve të dhunëshme dhe keqtrajtimin 
shoqërues. Shkurtimisht, KPT dëshiron të shohë të shohë që masat e kontrollit dhe të 
përmbajtjes të shoqërohen me një frymë komunikimi dhe kujdesi. Një përqasje e tillë jo vetëm 
që nuk e dëmton sigurinë në institucion, por mundet edhe ta rrisë atë. 
 
46.  Mbipopullimi është një çështje me rëndësi direkte për mandatin e KPT. Të gjitha 
shërbimet dhe aktivitetet brenda një burgu do të ndikoheshin keq në se do të kërkohej të 
mbaheshin në të më shumë të burgosur nga sa është projektuar të mbajë; cilësia e 
përgjithëshme e jetës në institucion do të ulej, ndoshta konsiderueshëm. Për më tepër, niveli i 
mbipopullimit në një burg, ose pjesë të veçantë të tij, mundet të jetë i tillë që të jetë në vetvete 
çnjerëzor ose poshtërues nga një pikëvështrim fizik.  
 
47.  Një program i kënaqshëm aktivitetesh (punë, edukim, sport, etj.) është me rëndësi 
kryesore për mirëqenien e të burgosurve. Kjo është e vërtetë për të gjitha institucionet, si për të 
burgosurit e dënuar ashtu edhe për ata që presin gjykimin. KPT ka vënë re që aktivitetet në shumë 
burgje për të ndaluar janë skajshëm të kufizuara. Organizimi i aktiviteteve të regjimit në këto 
institucione – të cilat kanë një qarkullim relativisht të shpejtë të personave që mbahen në to – nuk 
është një çështje e thjeshtë. Qartësisht, nuk mund të bëhet fjalë për programe trajtimi të 
individualizuara të llojit për të cilat mund të aspirohet në institucionet për të burgosur të dënuar.  
 
 Sidoqoftë, të ndaluarit nuk mund të lihen të vuajnë për javë, e ndoshta muaj, të 
mbyllur në qeli, pavarësisht se sa të mira mund të jenë kushtet materiale në qeli. KPT 
konsideron se duhet synuar të sigurohet që të gjithë të ndaluarit në institucionet përkatëse të 
mund të kalojnë një pjesë të arsyeshme të ditës (8 orë ose më tepër) jashtë qelive, të 
angazhuar në aktivitete të qëllimshme të natyrave të ndryshme. Natyrisht, regjimet në 
institucionet për të burgosurit e dënuar duhet të jenë edhe më të favorshme.  
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48.  Duhen përmendur veçanërisht ushtrimet e ajrimit. Kërkesa që të burgosurit të 
lejohen të paktën një orë ushtrim nën qiell të hapur çdo ditë pranohet përgjithësisht si garanci 
bazë (me preferencë kjo duhet të jetë pjesë e një programi më të gjerë aktivitetesh). KPT 
dëshiron që të thekojë se të gjithë të burgosurit pa përjashtim (duke përfshirë ata të 
ndëshkuar me regjim qelie) duhet të kenë mundësinë të kenë aktivitet ajrimi çdo ditë. 
Gjithashtu vetëkuptohet që mjediset e ushtrimit në qiell të hapur duhet të jenë arsyeshmërisht 
të bollshme dhe kurdoherë që është e mundur të ofrojnë strehë për mot të keq.  
 
49.  Aksesi i menjëhershëm në tualet të përshtatshëm dhe mbajtja e një standardi të mirë 
higjene në to janë përbërës thelbësorë të një mjedisi të njerëzishëm.  
 
 Lidhur me këtë, KPT duhet të deklarojë se asaj nuk i pëlqen praktika e hasur në disa 
vende ku të burgosurit kryejnë nevojat personale në kova në qelitë e tyre (të cilat “nxirren 
jashtë” në kohë të caktuara). Ose duhet të ketë një tualet në mjedisin e qelisë (me preferencë 
në një aneks sanitar) ose të ekzistojnë mjetet që t’u mundësojnë të burgosurve që kanë nevojë 
të përdorin tualetin të dalin nga qelitë e tyre pa vonesë në çdo kohë (përfshirë natën).  
 
 Më tej, të burgosurit duhet të kenë mundësi të përshtatëshme të bëjnë dushe ose 
banjë. Është gjithashtu e dëshirueshme të ketë ujë të rrjedhshëm brenda qelisë.  
 
50.  KPT do të shtonte se është veçanërisht e shqetësuar kur gjen në të njejtin institucion 
një kombinim të mbipopullimit me aktivitete regjimi të varfëra dhe mjedise të 
papërshtatëshme tualeti/larjeje. Efekti përmbledhës i këtyre kushteve mund të jetë skajshëm 
dëmsjellës për të burgosurit.  
 
51.  Është gjithashtu shumë e rëndësishme për të burgosurit të mbajnë kontakt 
arsyeshmërisht të mirë me botën e jashtme. Mbi të gjitha, të burgosurit duhet t’i jepen mjetet 
për të ruajtur marrëdhëniet me familjen dhe miqtë e ngushtë. Parimi udhëheqës duhet të jetë 
nxitja e kontakteve me botën e jashtme; çdo kufizim i kontakteve të tilla duhet të bazohet 
përjashtimisht mbi shqetësime sigurie të konsiderueshme ose mbi konsiderata burimesh.  
 
 KPT dëshiron të theksojë në këtë kuadër nevojën për ca fleksibilitet lidhur me 
zbatimin e rregullave për vizita dhe kontakte telefonike për të burgosurit familjet e të cilëve 
jetojnë larg (gjë që i bën vizitat e rregullta jo praktike). P.sh. të burgosurve të tillë mund t’u 
lejohet të grumbullojnë kohën për vizita dhe/ose t’u ofrohen mundësi të përmirësuara për 
kontakte telefonike me familjet e tyre.  
 
52.  Natyrisht, KPT është gjithashtu e vëmendshme ndaj problemeve të veçanta që mund 
të hasen nga kategori specifike të burgosurish, p. sh. gratë, të miturit dhe të huajt.  
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53.  Personeli i burgut ndonjëherë duhet të ushtrojë forcë për të kontrolluar të burgosurit 
e dhunshëm dhe, përjashtimisht, mundet edhe të përdorë instrumente të kufizimit fizik. Këto 
janë qartë situata me rrezik të lartë përsa i përket keqtrajtimit të të burgosurve, dhe si të tilla 
bëjnë thirrje për garanci specifike. 
 
 Një i burgosur ndaj të cilit është përdorur çfarëdo lloj force duhet të ketë të drejtën 
të ekzaminohet menjëherë dhe, në se është e nevojshme, të trajtohet nga një mjek. Ky 
ekzaminim duhet të kryhet pa u dëgjuar dhe me preferencë pa u parë nga personeli jo-mjeksor 
dhe rezultatet e ekzaminimit (duke përfshirë deklaratat përkatëse nga i burgosuri dhe 
konkluzionet e mjekut) duhet të evidentohen zyrtarisht dhe t’i vihen në dispozicion të 
burgosurit. Në ato raste të rralla kur kërkohet përdorimi i instrumenteve për kufizimin fizik, i 
burgosuri në fjalë duhet të mbahet nën mbikëqyrje të përshtatëshme dhe të vazhdueshme. Më 
tej, instrumentet e kufizimit duhet të hiqen në rastin më të parë të mundshëm; ato nuk duhet të 
përdoren kurrë ose përdorimi i tyre nuk duhet zgjatur kurrë për ndëshkim. Së fundi, duhet të 
mbahet evidencë për çdo rast të përdorimit të forcës kundër të burgosurve.  
 
54.  Procedura efektive ankimi dhe inspektimi janë garanci themelore kundër keq-
trajtimit në burgje. Të burgosurit duhet t’i kenë rrugët e ankimit të hapura si brenda ashtu 
edhe jashtë sistemit të burgut, duke përfshirë mundësinë që të kenë akses konfidencial te një 
autoritet i përshtatshëm. KPT i kushton rëndësi të veçantë vizitave të rregullta në çdo burg 
nga një organ i pavarur (p.sh. një bord vizitorësh ose një gjyqtar mbikqyrës) i cili ka 
kompetenca të dëgjojë (dhe në se është e nevojshme të marrë masa) ankimet nga të burgosurit 
dhe të inspektojë mjediset e burgut. Organe të tilla mundet ndër të tjera të luajnë një rol të 
rëndësishëm në urëzimin e divergjencave që lindin ndërmjet drejtuesve të burgut dhe një të 
burgosuri ose të burgosurve në përgjithësi.  
 
55.  Është gjithashtu në interes të të burgosurve dhe të personelit të burgut që procedurat 
e qarta disiplinore të vendosen zyrtarisht dhe të zbatohen në praktikë; çfarëdo zone e errët në 
këtë fushë përmban rrezikun që të shihet se po zhvillohen sisteme jo zyrtare (dhe të 
pakontrolluara). Procedurat disiplinore duhet t’u japin të burgosurve të drejtën të dëgjohen 
mbi temën e shkeljeve që pretendohet se ata kanë kryer, dhe të ankohen te një autoritet më i 
lartë kundër masave të vendosura.  
 
 Shpesh, krahas procedurës disiplinore zyrtare, ekzistojnë procedura të tjera, nën të 
cilat një i burgosur mund të ndahet në mënyrë të pavullnetëshme nga të burgosur të tjerë për 
arsye të lidhura me disiplinën/sigurimin (p.sh. në interes të “rregullit të mirë” në institucion). 
Këto procedura duhet të shoqërohen gjithashtu me garanci efektive. I burgosuri duhet të 
informohet për arsyet e masës së marrë kundër tij, përveçse kur kërkesat e sigurimit diktojnë 
ndryshe1, atij duhet t’i jepet një mundësi të paraqesë pikëpamjet e tij mbi çështjen dhe të ketë 
mundësinë ta kundërshtojë masën para një autoriteti të përshtatshëm.  

 
1  Kjo kërkesë më vonë është riformuluar si më vijon: i burgosuri duhet të informohet me shkrim 
për arsyet e masës së marrë kundër tij (duke kuptuar që arsyet e dhëna mundet të mos përmbajnë hollësi 
që kërkesat e sigurimit justifikojnë të mos i jepen të burgosurit). 
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56.  KPT i kushton vëmendje të veçantë të burgosurve, të mbajtur për çfarëdo arsye (për 
qëllime disiplinore; si rezultat i sjelljes së tyre “të rrezikshme” ose “shqetësuese; për interes të 
hetimit penal; me kërkesën e tyre), në kushte të ngjashme me izolim të vetmuar.  
 
 Parimi i përpjestueshmërisë kërkon të ruhet një ekuilibër ndërmjet kërkesave të 
çështjes dhe zbatimit të regjimit tip - izolim i vetmuar, i cili është një hap që mund të ketë 
pasoja shumë të dëmshme për personin në fjalë. Izolimi i vetmuar, në disa rrethana, mund të 
arrijë në trajtim poshtërues e çnjerëzor; në çdo rast, të gjitha format e izolimit të vetmuar 
duhet të jenë sa më të shkurtëra që është e mundur.  
 
 Në rastin kur një regjim i tillë imponohet ose zbatohet me kërkesë, një garanci 
thelbësore është që kurdoherë kur i burgosuri në fjalë, ose një nëpunës burgu në emër të tij, 
kërkon një mjek, mjeku duhet të thirret pa vonesë me synimin që të kryejë një ekzaminim 
mjekësor të të burgosurit. Rezultatet e këtij ekzaminimi, duke përfshirë edhe një përshkrim të 
gjendjes fizike dhe mendore, e në se duhet, pasojat e parashikueshme të izolimit të vazhduar, 
duhet të paraqiten në një deklaratë me shkrim që do t’i jepet autoriteteve kompetente.  
 
57.  Transferimi i të burgosurve problematikë është një praktikë tjetër me interes për 
KPT. Disa të burgosur janë skajshëm të vështirë për t’u trajtuar, dhe ndonjëherë mund të jetë i 
nevojshëm transferimi i tyre në një institucion tjetër. Sidoqoftë, lëvizja e vazhdueshme e një 
të burgosuri nga një burg në tjetrin mund të ketë efekte shumë të dëmshme mbi mirëqenien e 
tij psikologjike dhe fizike. Për më tepër, një i burgosur në një pozicion të tillë do ta ketë të 
vështirë të mbajë kontakte të përshtatëshme me familjen dhe avokatin e tij. Efekti i 
përgjithshëm mbi të burgosurin i transferimeve të njëpasnjëshme mundet që në rrethana të 
caktuara të arrijë në trajtim poshtërues e çnjerëzor.  
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Pjesë nga Raporti i 7-të i Përgjithshëm [CPT/Inf (97) 10] 

 
12.  Gjatë disa prej vizitave të tij gjatë 1996, KPT hasi përsëri të këqiat e mbipopullimit 
të burgjeve, një fenomen plagë për sistemet e burgjeve tej e tej Europës. Mbipopullimi është 
shpesh veçanërisht akut në burgjet që përdoren për të ndaluarit (d.m.th. për personat që presin 
gjykimin); sidoqoftë, KPT ka konstatuar se në disa vende problemi është përhapur në gjithë 
sistemin e burgjeve. 
 
13.  Siç ka vënë në dukje KPT në Raportin e saj të 2-të të Përgjithshëm, mbipopullimi i 
burgjeve është një çështje me rëndësi direkte për mandatin e Komitetit (krhs. CPT/Inf (92) 3, 
paragrafi 46). 
 
 Një burg i mbipopulluar ngërthen strehim të ngjeshur e johigjenik; një mungesë 
konstante të privatësisë (edhe kur kryhen nevoja bazë si përdorimi i mjeteve sanitare); 
veprimtari të pakësuara jashtë qelisë, në sajë të kërkesës që tejkalon personelin e mjediset në 
dispozicion; tension të rritur dhe pra më shumë dhunë ndërmjet të burgosurve dhe personelit. 
Kjo listë është larg së qeni shterruese.  
 
 KPT është drejtuar të konkludojë më shumë se në një rast se ndikimet negative të 
mbipopullimit kanë rezultuar në kushte burgosjeje poshtëruese e çnjerëzore.  
 
14.  Për të shqyrtuar problemin e mbipopullimit, disa vende kanë ndërmarrë rrugën e 
rritjes së vendeve në burgje. Nga ana e tij, KPT është larg së qeni i bindur se vetëm sigurimi i 
vendeve shtesë do të ofrojë një zgjidhje afatgjatë. Në të vërtetë, një numër vendesh europiane 
që janë angazhuar në një program të gjerë ndërtimi burgjesh kanë konstatuar se numri i të 
burgosurve të tyre është rritur krahas rritjes së kapaciteteve të burgjeve. Në kontrast me to, 
ekzistenca e politikave për të kufizuar ose modifikuar numrin e personave që dërgohen në 
burgje, në disa shtete ka dhënë një kontribut të rëndësishëm për të mbajtur numrin e të 
burgosurve në një nivel të administrueshëm.  
 
15.  Problemi i mbipopullimit të burgjeve është mjaft serioz që të kërkojë bashkëpunim 
në nivel europian, me synim që të mendohen kundër-strategji. KPT ka mësuar me shumë 
kënaqësi që për këtë ka filluar puna kohët e fundit në kuadrin e Komitetit Europian për 
Problemet e Krimit (CDPC). KPT shpreson që përfundimi me sukses i asaj pune do të 
trajtohet si prioritet.1 
 

 
1 Më 30 Shtator 1999, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Europës miratoi Rekomandimin No. 
R (99) 22 lidhur me mbipopullimin e burgjeve dhe fryrjen e popullsisë së burgjeve. 
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Pjesë nga Raporti I 11-të i Përgjithshëm [CPT/Inf (2001) 16] 

Marrëdhëniet midis personelit dhe të ndaluarve 
 
26. Guri themelor i një sistemi për vuajtjen e dënimit me fytyrë njerëzore do të jetë 
gjithmonë një personal i punësuar me kujdes dhe i formuar, që di të sillet si duhet në 
marrëdhëniet me të ndaluarit dhe se e koncepton punën e tij më tepër si një prirje sesa një 
punë të thjeshtë. Aftësia për të krijuar marrëdhënie të mira me të ndaluarit duhet të njihet si 
një nga elementët kryesorë të kësaj prirje.  
 
 Fatkeqësisht, KPT-ja vëren shpesh se marrëdhëniet midis personelit dhe të dënuarve 
janë formale dhe të distancuara, personeli mban sjellje shumë të rreptë kundrejt të ndaluarve 
duke e konsideruar komunikimin me fjalë si një aspekt anësor të punës së tyre. Praktikat e 
mëposhtme, shpeshherë të vërejtura nga KPT-ja, janë tregues të këtij qëndrimi: të detyrosh të 
ndaluarit të kthehen me fytyrë nga muri duke pritur që personeli i burgut të kujdeset për ta ose 
kur vizitorët kalojnë; t’i urdhërosh të ndaluarit të ulin kokën dhe t’i lidhin duart prapa kurrizit 
kur lëvizin në institucion; rojet që tundin shkopin e tyre në mënyrë të dukshme biles dhe 
provokuese. Praktika të tilla nuk janë të nevojshme përsa i përket sigurisë dhe nuk ndihmojnë 
aspak në zhvillimin e marrëdhënieve të mira midis personelit dhe të dënuarve.  
 
 Profesionalizmi i vërtetë i personelit të burgut kërkon që ai të jetë i aftë të trajtojë të 
ndaluarit në mënyrë të denjë dhe njerëzore por duke qënë i kujdesshëm për problemet e rendit 
dhe të sigurimit. Lidhur me këtë, administrata e burgut duhet ta nxisë personelin që të tregojë 
një lloj besimi dhe të niset me idenë se të ndaluarit janë të prirur për t’u sjellë në mënyrë 
korrekte. Zhvillimi marrëdhënieve konstruktive dhe pozitive midis personelit dhe të ndaluarve 
jo vetëm do të kufizojë rrezikun e keqtrajtimeve, por dhe do të forcojë kontrollin dhe sigurinë. 
Kjo do ta bëjë punën e personilit të burgut më të dobishme.  
 
 Garantimi i marrëdhënieve pozitive midis personelit dhe të ndaluarve do të varet gjithashtu 
nga prania, në çdo moment, e një personeli me numër të mjaftueshëm në zonat e mbikqyrjes dhe 
vendet e veprimtarive të shpeshta të të ndaluarve. Delegacionet e KPT-së konstatojnë shpesh se kjo 
gjë nuk ndodh. Personeli i pakët në numër dhe/ose sistemet e veçanta të pranisë të personelit, që 
zvogëlojnë mundësitë e kontakteve të drejtpërdrejta me të ndaluarit, do të pengonin 
domosdoshmërisht zhvillimin e marrëdhënieve të mira: në mënyrë më të përgjithshme, ata do të 
krijonin një mjedis që nuk do ta ofrojë sigurinë e duhur si për personelin ashtu dhe për të ndaluarit.  
 
 Duhet parë gjithashtu se, kur efektivat e personelit janë të papërshtatshme, një 
numër i rëndësishëm orësh plotësuese mund të nevojitet me qëllim mbajtjen e një niveli 
minimal sigurie dhe zhvillimin e programeve të veprimtarive në institucion. Një gjendje e tillë 
mund të shkaktojë lehtësisht një nivel të rëndësishëm stresi për personelin dhe lodhje 
profesionale të parakohshme, një situatë që rrezikon acarimin e tensionit të brendshëm të çdo 
mjedisi burgimi.  
 



 23 

  

Dhuna mes të ndaluarve 
 
27. Detyrimi për të marrë në ngarkim të ndaluarit që i takon personelit të burgut 
përfshin përgjegjësinë për t’i mbrojtur nga të ndaluarit e tjerë të cilët mund t’i shkaktonin 
dëme. Në fakt, incidentet e dhunshme midis të ndaluarve janë të shpeshta në vendet e vuajtjes 
së dënimit; ata përfshijnë një numër të madh fenomenesh, që nga format e stërholluara të 
kërcënimeve në friksime të dukshme e deri në agresione fizike të rënda.  
 
 Një strategji efikase kundër akteve të dhunës midis të ndaluarve kërkon që personeli 
i burgut të jetë në gjendje, përfshirë këtu efektivat, të ushtrojë ashtu si duhet autoritetin e tij 
dhe funksionin e mbikqyrësit. Personeli i burgut duhet të jetë i kujdesshëm kundrejt shenjave 
të trazirave dhe të jetë njëherësh i vendosur dhe i formuar në mënyrën e duhur për të ndërhyrë 
kur kjo është e nevojshme. Ekzistenca e marrëdhënieve pozitive midis personelit dhe të 
ndaluarve, bazuar mbi nocionet e sigurisë së ndalimit dhe të marrjes në ngarkim të të 
ndaluarve, përbën një faktor thelbësor në këtë kontekst; kjo do të varet gjerësisht nga fakti që 
personeli ka kualifikime të duhura në fushën e komunikimit ndërpersonal. Përveç kësaj, 
drejtoria duhet të jetë e gatshme që të mbrojë plotësisht personelin në ushtrimin e autoritetit të 
tij. Masa të sigurisë të veçantë, të përshtatura me karakteristikat e veçanta të situatës 
(përfshirë këtu procedurat efikase të kërkimit) mund të vendosen fare mirë; megjithatë, këto 
masa mund të shërbejnë vetëm si një mbështetje për detyrat thelbësore të sigurisë të 
lartëpërmendur. Për më tepër, sistemi i vuajtjes së dënimit duhet të trajtojë çështjen e 
klasifikimit dhe të ndarjes së përshtatshme të të ndaluarve.  
 
 Të ndaluarit e dyshuar ose të dënuar për shkelje të karakterit seksual janë 
veçanërisht të ekspozuar ndaj një rreziku të madh agresioni nga ana e të ndaluarve të tjerë. 
Përballimi i këtyre veprimeve do të përfaqësojë gjithmonë një sfidë për t’u fituar. Politika e 
ndarjes të të dënuarve nga pjesa tjetër e personave që iu është hequr liria konsiderohet shpesh 
si një zgjidhje e problemit. Megjithatë të ndaluarve mund t’i kushtojë shtrenjtë për sigurinë e 
tyre, duke u kufizuar programet e akteviteteve që janë shumë më të kufizuara se regjimi i 
zakonshëm. Një përqasje tjetër ka të bëjë me politikën e shpërndarjes të të ndaluarve në fjalë 
brenda institucionit të vuajtjes së dënimit. Më qëllim që një përqasje e tillë t’ia dali mbanë, 
mjedisi i nevojshëm për një internim efektiv të këtyre të ndaluarve në qendra ndalimi të 
zakonshme duhet të jetë i garantuar; në veçanti, personeli i burgut duhet të jetë tepër i 
angazhuar për të dënuar çdo manifestim kundërshtimi ose persekutimi ndaj këtyre të 
ndaluarve. Një përqasje e tretë mund të ketë të bëjë me transferimin e të ndaluarve drejt një 
institucioni tjetër, të shoqëruar me masa që synojnë fshehjen e karakterit të shkeljeve të tyre 
penale. Secila nga këto politika paraqet të mira dhe të këqija, dhe KPT-ja nuk tenton të 
shprehet në favor të kësaj ose asaj përqasje të veçantë. Në fakt, përcaktimi i politikës që do të 
vihet në jetë do të varet nga rrethanat e veçanta që do të rrethojnë çdo rast.  
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Mbipopullimi i burgut  
 
28. Fenomeni i mbipopullimit të burgut vazhdon t’i shkatërrojë sistemet e vuajtjes së 
dënimit në Europë dhe të minojë në mënyrë të rëndë tentativat e bëra për përmirësimin e 
kushteve të ndalimit. Pasojat negative të mbipopullimit të burgut janë vënë në dukje në 
raportet e përgjithshme paraardhëse të veprimtarive.1 Me shtrirjen e fushës së veprimit në 
kontinentin europian, KPT-ja është gjendur përballë përqindjeve të mëdha të burgosjeve dhe, 
si pasojë, një mbipopullim të rëndë të burgut. Fakti që një Shtet burgos një numër kaq të madh 
shtetasish nuk mund të shpjegohet në mënyrë të bindshme nga një përqindje e madhe 
kriminaliteti; sjellja e përgjithshme e anëtarëve të shërbimeve të ngarkuar me zbatimin e 
ligjeve dhe autoritetet gjyqësore pjesërisht duhet të jenë pjesërisht të përgjegjshëm.  
 
 Në rrethana të tilla, të investosh shuma të konsiderueshme në zonën e vendit të 
vuajtjes së dënimit nuk përbën një zgjidhje. Më mirë është të rishikohen legjislacionet dhe 
praktikat në fuqi në fushën e paraburgosjes dhe të dhënies së dënimeve, si dhe tërësia e 
dënimeve që nuk kërkojnë heqjen e lirisë që dhe janë të disponueshme. Ky është pikërisht 
qëndrimi i parashikuar nga Rekomandimi N° R (99) 22 i Komitetit të Ministrave lidhur me 
mbipopullimin e burgjeve. KPT-ja shpreson vërtetë që parimet e shprehura në këtë tekst 
thelbësor të jenë efektivisht të zbatueshme nga Shtetet anëtare; zbatimi i këtij Rekomandimi 
meriton që të mbikqyret rreptësisht nga Këshilli i Europës.  
 
Fjetore të mëdha  
 
29. Në disa Shtete të vizituara nga KPT-ja, dhe sidomos në Europën Qëndrore dhe 
lindore, të ndaluarit janë të sistemuar në fjetore të mëdha që përfshijnë tërësisht ose pjesërisht 
instalimet që përdoren përditë prej tyre, si zonat e fjetjes dhe të ndenjes si dhe instalimet 
sanitare. KPT-ja është kundër mënyrave të tilla të strehimit në burgje të mbyllura, dhe 
kundërshtimet e saj janë më të rrepta, atëherë kur, si ndodh shpesh, këto fjetore strehojnë të 
ndaluar në hapsira tepër të vogla dhe të dëmshme. Natyrisht që disa faktorë ndër të cilët dhe 
ata që kanë të bëjnë me kulturën, në disa Shtete, mund të bëjnë më të preferueshëm vendet 
kolektive të ndalimit sesa qelitë individuale. Megjithatë nuk ka gjë për të qënë në favor, - dhe 
ka shumë për të qënë në disfavor – të një sistemi i cili bën që të jetojnë dhe të flenë bashkë në 
të njëjtën fjetore dhjetra e dhjetra të ndalur.  
 

 
1  Raporti i 2-të i Përgjithshëm - CPT/Inf (92) 3. paragrafi 4, dhe Raporti i 7-të i Përgjithshëm – 
CPT/Inf (97) 10, paragrafet 12 në 15.  
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 Fjetoret e mëdha në mënyrë të paevitueshme sjellin mungesën e intimitetit në jetën e 
përditshme të të ndaluarve. Për më tepër, rreziku i frikësimit dhe i dhunës rritet. Të tilla mënyra 
strehimi mund të ndihmojnë zhvillimin e nën-kulturave kriminale dhe mbajtjen e lidhjeve të 
organizatave kriminale. Ato mund vështirësojnë kontrollin efektiv nga personeli, bile dhe mund 
ta bëjnë atë dhe të pamundur; në veçanti, në rast trazirash në burg, është tepër e vështirë të 
ndalosh ndërhyrjet e jashtme që shkaktojnë një përdorim të konsiderueshëm të forcës. Me të tilla 
mënyra, një ndarje e përshtatshme e të dënuarve, bazuar në një vlerësim rast pas rasti të 
rreziqeve dhe të nevojave, bëhet gjithashtu një detyrë pothuajse e pamundur. Të gjitha këto 
probleme rriten kur numri i të ndaluarve kalon numrin e arsyeshëm të të strehuarve; për më 
tepër, në një situatë të tillë, ngarkesa e tepërt e përdorimit të instalimeve të përbashkëta si 
lavamanet, banjat si dhe ajrosja e pamjaftueshme për një numër kaq të madh njerëzish do të çojë 
në kushte burgimi të këqia.  
 
 KPT-ja duhet të theksojë se kalimi nga fjetore të mëdha në vende më të vogla duhet 
të shoqërohet me masa që synojnë garantimin që të ndaluarit të kalojnë një pjesë të arsyeshme 
të ditës së tyre jashtë qelisë, duke u marrë me aktivitete të ndryshme motivuese.  
 
Mundësia për të dalë në dritën e ditës dhe për të marrë ajër të pastër 
 
30. KPT-ja vë re shpesh ekzistencën e masave të tillë si grilat, kafaz dritaresh ose pllaka 
metalike të vendosura përpara dritareve të qelive të cilat ia heqin dritën të dënuarve dhe 
pengojnë që ajri i pastër të futet në ambjente. Këto instalime hasen shpesh sidomos në vendet 
e paraburgimit. KPT-ja pranon plotësisht që masa të veçanta sigurie, të parashikuara për 
parandalimin e rrezikut të përplasjes dhe/ose të veprimtarive kriminale, mund të jenë të 
nevojshme për disa të ndaluar. Megjithatë masa të kësaj natyre duhet të përbëjnë përjashtimin 
dhe jo rregullën. Kjo gjë supozon që autoritetet kompetente të marrin në shqyrtim rastin e çdo 
të ndaluari, me qëllim për të përcaktuar nëse masat e veçanta të sigurisë justifikohen në të 
vërtetë në rastin e tij. Për më tepër, dhe kur masa të tilla nevojiten, ato nuk duhet kurrë që t’ia 
heqin dritën e diellit apo ajrin e pastër të ndaluarve. Këtu bëhet fjalë për kushte thelbësore të 
jetës, të cilat çdo i ndaluar ka të drejtë t’i gëzojë; për më tepër mungesa e këtyre elementëve 
krijon kushte të favorshme për përhapjen e sëmundjeve dhe, veçanërisht, të tuberkulozit.  
 
 KPT-ja pranon se krijimi i kushteve normale të jetesës në institucionet e vuajtjes së 
dënimit mund të jetë shumë i kushtueshëm dhe përmirësimet në shumë vende kufizohen nga 
mungesa e fondeve. Megjithatë, heqja e instalimeve që bllokojnë dritaret e ambjenteve për 
strehimin e të dënuarve (dhe instalimi në rast se është i nevojshëm i masave të tjera me formë 
të përshtatshme) nuk duhet të shkaktojë investime shumë të rënda, dhe, në të njëjtën kohë, do 
të kishte efekte tepër të dobishme për të gjithë personat e interesuar.  
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Sëmundjet ngjtëse  
 
31. Përhapja e sëmundjeve ngjitëse dhe, sidomos, i tuberkulozit, i hepatitit dhe i SIDA-s 
është bërë një shqetësim madhor për shëndetin publik në disa vende europiane. Megjithëse 
këto sëmundje prekin edhe popullsinë në përgjithësi, ato janë kthyer në një problem dramatik 
për disa sisteme të vuajtjes së dënimit. Në lidhje me këtë KPT-ja, shpeshherë, ka qënë e 
detyruar të paraqesë shqetësime serioze për papërshtatshmërinë e masave të zbatuara për 
trajtimin e këtij problemi. Përveç kësaj, shpeshherë, është vënë re se kushtet materiale në të 
cilat të ndaluarit ishin strehuar veçse mund të favorizonin përhapjen e këtyre sëmundjeve. 
 
 KPT-ja pranon se në një periudhë me vështirësi ekonomike – si ato që hasin shumë 
prej vendeve të vizituara nga KPT-ja – duhen bërë disa sakrifica, përfshirë dhe në 
institucionet e vuajtjes së dënimit. Por, cilatdo qofshin vështirësitë e hasura në një kohë të 
caktuar, fakti i privimit të një personi nga liria e tij nënkupton gjithmonë detyrimin e marrjes 
në ngarkim; ky detyrim kërkon metoda efikase parandalimi, diagnostikimi dhe trajtimi. 
Respekti i këtij detyrimi nga autoritetet publike është akoma më i rëndësishëm kur bëhet fjalë 
për trajtimin e sëmundjeve që rrezikojnë të jenë fatale.  
 
 Përdorimi i metodave aktuale të diagnostikimit, furnizimi i rregullt me ilaçe dhe 
produkte të tjera të nevojshme, disponueshmëria e personelit për t’u kujdesur që të ndaluarit të 
marrin ilaçe të dhëna në doza dhe intervale të duhura, si dhe nëse nevojitet, regjime 
ushqimore të nevojshme, përbëjnë elemente thelbësore të një strategjie efikase që kanë si 
synim luftimin e sëmundjeve të sipërpërmendura dhe përkujdesin e duhur për të ndaluarit e 
interesuar. Gjithashtu, kushtet materiale të strehimit të të ndaluarve të prekur nga sëmundje 
ngjitëse duhet të jenë të përshtatshme me gjendjen e tyre shëndetësore; përveç dritës së diellit 
dhe një ajrosje të mirë, duhen kushte higjenike të kënaqshme dhe nuk duhet të ketë 
mbipopullim.  
 
 Për më tepër, të ndaluarit e interesuar nuk duhet të ndahen nga pjesa tjetër e të 
ndaluarve, përveç se kur kjo masë është tepër e nevojshme për arsye mjeksore ose arsye të 
tjera. Në lidhje me këtë KPT-ja nënvizon në mënyrë të veçantë se nuk ka justifikim mjeksor 
për diskriminimin e e një të ndaluari për arsyen e vetme se ai është seropozitiv me VIH.  
 
 Për të shuar çdo keqkuptim lidhur me këto çështje, autoritetet shtetërore duhet të 
marrin masa që një program i kompletuar edukimi lidhur me sëmundjet ngjitëse të zbatohet si 
ndaj të ndaluarve po ashtu dhe ndaj personelit. Një program i tillë duhet të trajtojë mënyrat e 
transmetimit dhe të mbrojtjes si dhe zbatimin e masave parandaluese të përshtatshme. Është e 
domosdoshme të theksohen rreziqet e transmetimit të SIDA-s dhe të hepatiteve B/C me rrugë 
seksuale dhe toksikomani intravenoze, dhe të shpjegohet roli i lëngjeve trupore si vektorë të 
SIDA-s dhe të viruseve të hepatiteve.  
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 Duhet nënvizuar gjithashtu se përpara çdo testi diagnostikimi – dhe në rast rezultati 
pozitiv në vijim - duhet të jepen informacionet dhe këshillat e përshtatshme. Përveç kësaj, 
është e qartë se informacionet lidhur me pacientët duhet të mbulohen nga sekreti mjeksor. 
Parimisht, çdo ndërhyrje në këtë fushë duhet të bazohet në pranimin e shprehur të personave 
të interesuar.  
 
 Për më tepër, me qëllim që kontrolli i sëmundjeve të sipërpërmendura të jetë efikas, 
të gjitha ministritë dhe organizmat që punojnë në këtë fushë në një vend të caktuar duhet të 
kujdesen për një koordinim optimal të përpjekjeve të tyre. Në lidhje me këtë, KPT-ja të vë në 
dukje se vazhdimësia e mjekimeve duhet të garantohet dhe pas lirimit. 1 
 
Njësitë e sigurisë së lartë  
 
32. Në të gjitha vendet, ka një numër të caktuar të ndaluarish që konsiderohen sikur 
paraqesin rreziqe të veçanta në fushën e sigurisë dhe që rrjedhimisht kërkojnë kushte të 
veçanta ndalimi. Rreziku i lartë që mund të paraqesin këta të ndaluar për sigurinë vlerësohet 
në bazë të llojit të veprës penale që kanë kryer, nga mënyra se si reagojnë ndaj detyrave të 
jetës në burg ose të profilit të tyre psikologjik/psikiatrik. Ky grup të ndaluarish nuk do të 
paraqesë (të paktën, nuk duhet të paraqesë, nëse sitemi i klasifikimit funksionon në mënyrë të 
kënaqshme) një pjesë të vogël të popullsisë që vuan dënimin. Megjithatë është një grup që 
shqetëson në mënyrë të veçantë KPT-në, për arsye se nevoja që lind për marrjen e masave të 
posaçme ndaj tij përmban një rrezik më të lartë për trajtim çnjerëzor dhe poshtërues. 
 
 Të dënuarit që paraqesin një shkallë rreziku tepër të lartë për sigurinë duhet, brenda 
rrethimit të njësisë së tyre të ndalimit, të gëzojnë një regjim reletivisht jo tepër të rreptë, të 
tillë që të kompesojë rreptësinë e situatës së tyre të vuajtjes së dënimit. Në veçanti, ata duhet 
të kenë mundësi të takojnë të ndaluarit e tjerë në njësinë e tyre dhe të kenë mundësi të 
zhvillojnë veprimtari të ndryshme. Përpjekje të posaçme duhet të bëhen për të krijuar një 
atmosferë të mirë brenda njësive të sigurisë së lartë. Qëllimi duhet të jetë vendosja e 
marrëdhënieve pozitive midis personelit dhe të dënuarve. Kjo gjë është njëherësh në favor të 
një trajtimi njerëzor të të ndaluarve, por dhe për mbajtjen e një kontrolli dhe të një sigurie 
efikase, përfshirë këtu dhe sigurinë e personelit.  
 
 Pasja e një programi veprimtarish është po kaq e rëndësishme – ndoshta dhe më 
tepër – në një njësi sigurie të lartë sesa në një njësi të zakonshme. Një program i tillë mund të 
bëjë shumë për të penguar pasojat e dëmshme që shkakton mbi personalitetin e një të 
ndaluari, jeta në një ambient të kufizuar në një njësi të tillë. Veprimtaritë e propozuara duhet 
të jenë tepër të ndryshme (edukim, sport, punë me vlerën e një formimi profesional, etj.). Me 
sa ka të bëjë sidomos me punën, është e qartë që arsyet e sigurisë mund të përjashtojnë shumë 
tipe punësh që gjehen në një institucion normal për vuajtjen e dënimit. Megjithatë, kjo nuk 
duhet të nënkuptojë që të ndaluarit të kryejnë vetëm punë të një natyre të mërzitshme. 

 
1  Shih gjithashtu « Shërbimet shëndetsore në burgje », seksioni « sëmundje ngjtëse ». 
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 Kuptohet se një i ndaluar nuk qëndron i nënshtruar ndaj një regjimi të veçantë 
sigurie më tepër se ç’nevojitet për rrezikun që ai paraqet. Pra, vendimi i klasifikimit duhet të 
rishikohet rregullisht. Të tilla rishikime duhet të bazohen gjithnjë në një vlerësim të 
përhershëm të të ndaluarit nga një personnel i veçantë i përgatitur për një vlerësim të tillë. Për 
më tepër, të ndaluarit duhet, aq sa është e mundur, të informohen plotësisht për arsyet e 
klasifikimit të tyre dhe nëse nevojitet për rinovimin e tij; kjo do t’u lejojë atyre kryesisht 
përdorimin e rrugëve të rekursit ndaj kësaj mase.  
 
Të dënuarit me burgim të përjetshëm dhe të tjerë që vuajnë dënime të gjata  
 
33. Në disa vende europiane, numri i të ndaluarve që vuajnë burgimin e përjetshëm dhe 
i të ndaluarve të tjerë që vuajnë dënime të gjata është në rritje. Gjatë disa vizitave, KPT-ja ka 
konstatuar se situata e këtyre të dënuarve linte shumë për të dëshiruar në nivelin e kushteve 
materiale, të programeve të veprimtarive dhe të mundësive të kontakteve njerëzore. Përveç 
kësaj shumë të dënuar i nënshtroheshin kufizimeve të veçanta të cila ishin të një natyre që i 
rrisnin pasojat e dëmshme që shoqëroheshin nga një burgim afatgjatë; shembuj të këtyre 
kufizimeve janë ndarja e përhershme nga të dënuarit e tjerë, prangosja e të dënuarit për çdo 
nxjerrje nga qelia, ndalimi i komunikimit me të ndaluarit e tjerë dhe kufizimi i të drejtave për 
vizita. KPT-ja nuk shikon asnjë justifikim për zbatimin pa dallim për të gjithë të dënuarit të 
ngarkuar me një lloj të veçantë dënimi, pa marrë parasysh rreziqet që ata mund (ose nuk 
mund) të paraqesin individualisht.  
 
 Çdo burgim me afat të gjatë mund të shkaktojë mbyllje në vetvete tek të dënuarit. 
Përveç faktit që ato institucionalizohen, të dënuar të tillë mund të preken nga një seri 
problemesh psikologjike (si humbja e vlerësimit të vetëvehtes dhe shkatërrimi i aftësive 
shoqërore) dhe tentojnë të shkëputen sa më shumë nga shoqëria drejt së cilës pjesa më e 
madhe e tyre do të rikthehen përsëri. Sipas mendimit të KPT-së, regjimet që i propozohen të 
dënuarve që vuajnë dënime të gjata duhet të kompesojnë pasojat në mënyrë pozitive dhe 
vepruese.  
 
 Të dënuarit e interesuar duhet të kenë mundësi për të kryer veprimtari të ndryshme 
dhe motivuese (preferohet puna me vlerë për formimin profesional; studimet; sporti; 
dëfrimet/aktivitetet e përbashkëta). Për më tepër ata duhet të kenë mundësi të zgjedhin 
mënyrën e kalimit të kohës së tyre, gjë që do të stimulonte autonominë e tyre dhe 
përgjegjësinë personale. Masa plotësuese duhet të merren për t’i dhënë një kuptim burgimit të 
tyre; më saktësisht, parashikimi i trajtimeve të personalizuar dhe një mbështetje psikosociale e 
përshtatshme janë të rëndësishëm për të ndihmuar këta të dënuar për të përballuar burgimin e 
tyre dhe, kur vjen koha, për lirimin e tyre. Për më tepër, pasojat negative të izolimit tek të 
dënuarit që vuajnë dënime afatgjata do të lënë më pak gjurmë dhe ata do të jenë të përgatitur 
më mirë për lirimin e tyre, nëse ata kanë efektivisht mundësinë për të qëndruar në kontakt me 
botën e jashtme.  
 



 29 

  

                                                

III. Shërbimet e kujdesit shëndetësor në burgje 

Pjesë nga Raporti i 3-të i Përgjithshëm [CPT/Inf (93) 12] 

 
30. Shërbimet e kujdesit shëndetësor për personat në heqje lirie janë një çështje me 
rëndësi direkte për mandatin e KPT.1 Një nivel i papërshtatshëm i kujdesit shëndetësor mund 
të çojë shpejt në situata që bien në fushëpamjen e termit "trajtim poshtërues dhe çnjerëzor". 
Më tej, shërbimi i kujdesit shëndetësor në një institucion të caktuar mundet potencialisht të 
luajë një rol të rëndësishëm në luftimin e shkaktimit të keqtrajtimit, si në atë institucion edhe 
tjetërkund (veçanërisht në stacionet e policisë). Për më tepër, ai ka mundësinë të ketë ndikim 
pozitiv mbi cilësinë e përgjithëshme të jetës në institucionin ku funksionon.  
 
31 Në paragrafet e mëposhtëme përshkruhen disa nga çështjet kryesore që ndiqen nga 
delegacionet e KPT kur shqyrtojnë shërbimet e kujdesit shëndetësor brenda burgjeve. 
Sidoqoftë, në fillim KPT dëshiron të bëjë të qartë rëndësinë që i kushton parimit të 
përgjithshëm – tashmë të njohur në shumicën, në mos të tëra, vendet e vizituara nga Komiteti 
deri tani – që të burgosurit kanë të drejtën për të njëjtin nivel të kujdesit shëndetësor si 
personat që jetojnë të lirë në shoqëri. Ky parim është i vetvetishëm në të drejtat themelore të 
individit.  
 
32. Konsideratat që kanë udhëhequr KPT gjatë vizitave në shërbimet e kujdesit 
shëndetësor të burgjeve mund të paraqiten nën titujt e mëposhtëm:  
 

a. Aksesi te një mjek 
b. Barasvlefshmëria e kujdesit 
c. Miratimi dhe konfidencialiteti i pacientit 
d. Kujdes shëndetësor parandalues 
e. Asistencë humanitare 
f. Pavarësi profesionale 
g. Kompetencë profesionale. 

 
 

 
1 Duhet përmendur edhe Rekomandimi No. R (98) 7 lidhur me aspektet etike dhe organizative 
të kujdesit shëndetësor në burgje, miratuar nga Këshilli i Ministrave i Këshillit të Europës me 8 prill 
1988. 
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a. Aksesi te një mjek 
 
33. Kur hyjnë në burg, të gjithë të burgosurit duhet të shihen pa vonesë nga një anëtar i 
shërbimit të kujdesit shëndetësor të institucionit. Në raportet e tij deri tani KPT ka 
rekomanduar që çdo i burgosur që arrin rishtas në burg duhet të pyetet siç duhet dhe në se 
është e nevojshme të ekzaminohet fizikisht nga një mjek sa më parë që të jetë e mundur pas 
pranimit. Duhet shtuar se në disa vende, kontrolli mjekësor në pranim kryhet nga një 
infermier plotësisht i kualifikuar, që i raporton mjekut. Kjo metodë e fundit mund të 
konsiderohet si një përdorim më efektiv i burimeve në dispozicion.1  
 
 Është gjithashtu e dëshirueshme që, kur arrijnë, të burgosurve t’u jepet një broshurë 
që i informon ata për ekzistencën dhe funksionimin e shërbimit të kujdesit shëndetësor dhe që 
u kujton atyre masat bazë të higjenës.  
 
34.  Ndërkohë që janë nën mbikqyrje, të burgosurit duhet të kenë akses te mjeku në çdo 
kohë, pavarësisht nga regjimi i mbajtjes së tyre (lidhur më veçanërisht me aksesin te mjeku 
nga të burgosurit e mbajtur në izolim të vetmuar, shihni paragrafin 56 të Raportit të 2-të të 
KPT: CPT/Inf (92) 3). Shërbimi i kujdesit shëndetësor duhet të organizohet i tillë që të 
mundësojë që kërkesat për t’u konsultuar me një mjek të plotësohen pa vonesë të 
papërshtatëshme.  
 
 Të burgosurit duhet të kenë mundësinë të kontaktojnë shërbimin e kujdesit 
shëndetësor në bazë konfidenciale, p.sh. me anë të një mesazhi në një zarf të mbyllur. Më tej, 
punonjësit e burgut nuk duhet të kontrollojnë kërkesat për t’u konsultuar me një mjek.  
 
35.  Shërbimi shëndetësor në burg duhet të paktën të mund të ofrojë konsultime të 
rregullta ambulatore dhe trajtim urgjence (natyrisht, përveç këtyre mund të ketë shpesh një 
njësi të tipit spital me shtretër). Shërbimet e një dentisti të kualifikuar duhet të jenë në 
dispozicion për çdo të burgosur. Më tej, mjekët e burgut duhet të kenë mundësi të kërkojnë 
shërbimet e specialistëve.  
 
 Lidhur me trajtimin e urgjencës, duhet që një mjek të jetë gjithnjë i kontaktueshëm. 
Më tej, dikush që është kompetent të ofrojë ndihmë të shpejtë duhet të jetë gjithnjë i 
pranishëm në mjediset e burgut, me preferencë dikush që ka një kualifikim të pranuar 
infermierie.  
 
 Trajtimi ambulator duhet të jetë i mbikëqyrur siç duhet nga personeli i kujdesit 
shëndetësor; në shumë raste nuk mjafton që dhënia e kujdesit ndjekës të varet nga marrja e 
inisiativës nga i burgosuri.  

 
1 Kjo kërkesë është riformuluar me vonë si vijon: çdo i burgosur i porsaardhur duhet të pyetet 
dhe ekzaminohet fizikisht siç duhet nga një mjek sa më parë të jetë e mundur pas arritjes; përveç 
rrethanave të jashtëzakonshme, pyetja/ekzaminimi duhet të kryhen në ditën e arritjes, veçanërisht në 
institucionet e ndalimit para gjykimit. Ky kontroll mjekësor mund të kryhet edhe nga një infermier/e 
plotësisht i/e kualifikuar që i raporton një mjeku. 
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36.  Duhet të jetë në dispozicion mbështetja direkte e një shërbimi spitalor plotësisht të 
pajisur, në një spital civil ose burgu.  
 
 Në se do të ketë mbështetje nga një spital civil, del çështja e rregullimeve të 
sigurimit. Lidhur me këtë, KPT dëshiron të theksojë që të burgosurit e dërguar në spital për 
t’u trajtuar nuk duhet të lidhen fizikisht në shtretërit e tyre të spitalit ose në pajisje të tjera për 
arsye ruajtjeje. Mundet dhe duhet të gjenden mjete të tjera që të plotësojnë kënaqshëm nevojat 
e sigurisë; krijimi i një njësie mbikëqyrjeje në spitale të tilla është një zgjidhje e mundëshme.  
 
37.  Kurdoherë që të burgosurit kanë nevojë të shtrohen në spital ose të ekzaminohen 
nga një specialist në spital, ata duhet të transportohen me gatishmërinë dhe dhe në mënyrën që 
kërkohet nga gjendja e tyre shëndetësore  
 
b.  Barasvlefshmëria e kujdesit 
 
 i) mjekësi e përgjithëshme 
 
38.  Një shërbim i kujdesit shëndetësor në burg duhet të ketë mundësi të ofrojë trajtim 
mjekësor dhe kujdes infermierik si edhe dieta, fizioterapi, rehabilitim ose çfarëdo lehtësie 
tjetër speciale të përshtatëshme në kushte të krahasueshme me ato që gëzojnë pacientët e lirë. 
I njejti kujdes duhet bërë edhe për vënien në dispozicion të personelit mjekësor, infiermierik 
dhe teknik si edhe të mjediseve, instalimeve dhe pajisjeve.  
 
 Duhet të ketë mbikqyrje të përshtatëshme të farmacisë dhe shpërndarjes së barnave. 
Më tej, përgatitja e barnave duhet t’i besohet kurdoherë personelit të kualifikuar 
(farmacist/infermier, etj.).  
 
39.  Duhet të mbahet një dosje mjekësore për çdo pacient, që të përmbajë informacion 
diagnostik si edhe një evidencë të vazhdueshme të evolucionit të pacientit dhe të çfarëdo 
ekzaminimi special të cilit i është nënshtruar. Në rast transferimi, dosja duhet t’u kalohet 
mjekëve në institucionin pritës.  
 
 Më tej, duhet të mbahen regjistra ditorë nga ekipet e kujdesit shëndetësor, ku të 
përmenden incidente të veçanta lidhur me pacientin. Këto regjistra janë të dobishëm sepse ato 
ofrojnë një pamje të përgjithëshme të gjendjes së përgjithëshme të kujdesit shëndetësor në 
burg dhe në të njejtën kohë nxjerrin në pah probleme specifike që mund të lindin.  
 
40.  Funksionimi i mirë i një shërbimi mjekësor presupozon që mjekët dhe personeli 
infermierik të kenë mundësi të mblidhen rregullisht dhe të formojnë një ekip pune nën 
autoritetin e një mjeku me përvojë, përgjegjës për shërbimin.  
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 ii) kujdesi psikiatrik  
 
41.  Ndër të burgosurit ka një incidencë më të lartë të simptomave psikiatrike në 
krahasim me popullsinë në përgjithësi. Si rrjedhim, shërbimit të kujdesit shëndetësor në çdo 
burg duhet t’i atashohet një mjek i kualifikuar në psikiatri dhe disa nga infermierët e punësuar 
aty duhet të jenë trainuar në këtë fushë.  
 
 Plotësimi me personel mjekësor dhe infermierik si edhe planimetria e burgjeve 
duhet të mundësojnë kryerjen rregullisht të programeve të terapisë profesionale, 
psikoterapeutike dhe farmakologjike.  
 
42.  KPT dëshiron të theksojë rolin që duhet të luajnë drejtoritë e burgjeve në depistimin 
e hershëm të të burgosurve që vuajnë nga sëmundje psikologjike (p.sh. depresion, gjendje 
reaguese, etj.) duke synuar të mundësohen rregullime të përshtatëshme të mjedisit të tyre. Ky 
aktivitet mund të inkurajohet nga dhënia e trajnimit të përshtatshëm shëndetësor për disa nga 
anëtarët e personelit mbikqyrës.  
 
43.  Një i burgosur i sëmurë mendor duhet të mbahet dhe përkujdeset në një mjedis 
spitalor që është i pajisur përshtatshëm dhe që ka personelin e trainuar siç duhet. Ai mjedis 
mund të jetë një spital psikiatrik civil ose një mjedis psikiatrik i pajisur posaçërisht brenda 
sistemit të burgut.  
 
 Nga ana tjetër, shpesh pretendohet që, nga pikëvështrimi etik, të burgosurit e 
sëmurë mendorë është e përshtatëshme të spitalizohen jashtë sistemit të burgut, në institucione 
për të cilat përgjigjet shërbimi shëndetësor publik. Por mund të argumentohet ndryshe se 
ofrimi i mjediseve psikiatrike brenda sistemit të burgjeve mundëson që kujdesi të jepet në 
kushte maksimale sigurie dhe që aktivitetet e shërbimeve mjekësore e sociale të 
intensifikohen brenda këtij sistemi. 
 
 Cilado rrugë të zgjidhet, kapaciteti i shtretërve të mjedisit psikiatrik në fjalë duhet të 
jetë i përshtatshëm; tepër shpesh ka një periudhë të zgjatur pritjeje para se të kryhet 
transferimi i nevojshëm. Transferimi i personit në fjalë në mjedis psikiatrik duhet të trajtohet 
si një çështje e prioritetit më të lartë.  
 
44.  Një pacient me çrregullime mendore dhe i dhunshëm duhet të trajtohet me 
mbikqyrje të afërt dhe mbështetje infermierike, të kombinuar, në se është e nevojshme me 
qetësues. Përdorimi i instrumenteve të kufizimit fizik do të jetë i justifikuar veçse shumë rrallë 
dhe në çdo rast kurdoherë duhet të urdhërohet shprehimisht nga një mjek ose t’i njoftohet atij 
menjëherë për të marrë miratimin e tij. Instrumentet e kufizimit fizik duhet të hiqen në rastin 
më të parë të mundshëm. Ato nuk duhet të përdoren, ose përdorimi i tyre nuk duhet të zgjatet, 
si ndëshkim.  
 
 Në rast se përdoren instrumentet e kufizimit fizik, duhet të bëhet shënim si në 
dosjen e pacientit ashtu edhe në një regjistër të përshtatshëm, duke treguar kohët kur filloi dhe 
përfundoi masa si edhe rrethanat e rastit dhe arsyet për përdorimin e këtyre instrumenteve.  
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c.  Miratimi i pacientit dhe konfidencialiteti  
 
45.  Liria e miratimit dhe respekti për konfidencialitetin janë të drejta bazë të individit. 
Ato janë gjithashtu thelbësore për atmosferën e besimit që është një pjesë e nevojshme e 
marrëdhënies mjek/pacient, veçanërisht në burgje, ku një pacient nuk mundet ta zgjedhë 
lirisht mjekun e tij.  
 
 i) miratimi i pacientit  
 
46.  Pacientit duhet t’i jepen të gjitha të informacionet përkatëse (në se është e 
nevojshme në formën e një raporti mjekësor) lidhur me gjendjen e tij, ecurinë e mjekimit dhe 
barnat që i janë rekomanduar. Preferohet që pacienti të ketë të drejtën të konsultohet me 
përmbajtjen e dosjes së tij mjekësore të burgut, përveçse kur kjo nuk është e këshillueshme 
nga pikëpamja terapeutike.  
 
 Pacienti duhet të ketë mundësinë të kërkojë që ky informacion t’i komunikohet 
familjes së tij dhe avokatit ose një mjeku të jashtëm.  
 
47.  Çdo pacient, i aftë të gjykojë, është i lirë të refuzojë mjekimin ose çfarëdo ndërhyrje 
tjetër mjekësore. Çdo derogim nga ky parim themelor duhet të bazohet në ligj dhe të lidhet me 
rrethana të jashtëzakonshme të përcaktuara qartë dhe rigorozisht të cilat zbatohen për 
popullsinë në përgjithësi.  
 
 Një situatë klasikisht e vështirë lind kur vendimi i pacientit është në konflikt me 
detyrën e përgjithëshme për kujdes që i takon mjekut. Kjo mund të ndodhë kur pacienti 
ndikohet nga besimet personale (p.sh. refuzimi për transfuzion gjaku) ose kur ai ka ndërmend 
të përdorë trupin e tij, madje edhe të gjymtojë veten, për të bërë presion për kërkesat e tij, për 
të protestuar kundër një autoriteti ose për të demonstruar mbështetjen e tij për një çështje.  
 
 Në rastin e një greve urie, autoritetet publike ose organizatat profesionale në disa 
vende i kërkojnë mjekut të ndërhyjë që të parandalohet vdekja e pacientit sapo ndërgjegjësimi 
e tij dëmtohet seriozisht. Në vende të tjera, rregulli është që vendimet klinike t’i lihen mjekut 
përgjegjës, pasi ai të ketë kërkuar këshilla dhe të ketë peshuar të gjitha faktet e rëndësishme.  
 
48.  Lidhur me çështjen e kërkimeve mjekësore me të burgosurit, është e qartë se duhet të 
ndiqet veçse një përqasje shumë e matur, duke patur parasysh rrezikun që pranimi i të burgosurit 
për të marrë pjesë të ndikohet nga gjendja e tij si i dënuar. Duhet të ekzistojnë garanci për të 
siguruar që çdo i burgosur në fjalë të ketë dhënë miratimin e tij të lirë dhe të mirëinformuar.  
 
 Rregullat e zbatuara duhet të jenë ato që mbizotërojnë në shoqëri, me ndërhyrjen e 
bordit të etikës. KPT do të shtonte se ai favorizon kërkimet lidhur me patologjinë ose 
epidemiologjinë e mbikëqyrjes ose aspekte të tjera specifike për kushtet e të burgosurve.  
 
49.  Përfshirja e të burgosurve në programe mësimore të studentëve duhet të kërkojë 
miratim nga të burgosurit.  
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 ii) konfidencialiteti 
 
50.  Sekreti mjekësor duhet të ruhet në burgje në të njejtën mënyrë si në shoqëri. Mbajtja 
e dosjeve të pacientëve duhet të jetë përgjegjësi e mjekut.  
 
51.  Të gjitha ekzaminimet mjekësore të të burgosurve (si në arritje ashtu edhe në faza të 
mëvonshme) duhet të kryhen pa u dëgjuar dhe – përveçse kur mjeku në fjalë kërkon ndryshe – pa u 
parë nga punonjësit e burgut. Më tej, të burgosurit duhet të ekzaminohen individualisht e jo në grupe.  
 
d.  Kujdesi shëndetësor parandalues  
 
52.  Detyra e shërbimeve të kujdesit shëndetësor të burgjeve nuk duhet të kufizohet në 
mjekimin e pacientëve të sëmurë. Atyre duhet t’u besohet edhe përgjegjësia për mjekësi 
sociale dhe parandaluese  
 
 i) higjena  
 
53.  U takon shërbimeve të kujdesit shëndetësor të burgjeve – duke vepruar siç duhet në 
lidhje me autoritetet të tjera – që të mbikëqyrin rregullimet për ushqimin (sasinë, cilësinë, 
përgatitjen dhe shpërndarjen e ushqimit) dhe kushtet e higjenës (pastërtinë e veshjeve, 
shtrojeve, aksesin në ujë të rrjedhshëm; instalimet sanitare) si edhe ngrohjen, ndriçimin dhe 
ajrimin e qelive. Puna dhe ushtrimet e ajrimit duhet të merren gjithashtu parasysh.  
 
 Shëndeti i keq, mbipopullimi, izolimi i zgjatur dhe inaktiviteti mund të kenë nevojë 
si për asistencë mjekësore për një të burgosur individual ose veprim të përgjithshëm mjekësor 
lidhur me autoritetin përgjegjës.  
 
 ii) sëmundjet e transmetueshme 1 
 
54.  Një shërbim i kujdesit shëndetësor në burg duhet të sigurojë që të qarkullohet 
rregullisht si te personeli i burgut edhe te të burgosurit informacion për sëmundjet e 
transmetueshme (veçanërisht për hepatitin, AIDS, tuberkulozin, infeksionet dermatologjike). 
Aty ku është e përshtatëshme, duhet të kryhet kontroll mjekësor te ata me të cilët ka kontakte 
të rregullta (të burgosur të tjerë, personel burgu, vizitorë) një i burgosur i veçantë.  
 
55.  Përsa i përket më posaçërisht AIDS, duhet të ofrohet këshillim i përshtatshëm si 
përpara dhe, në se është e nevojshme, pas çdo testi kontrolli. Personeli i burgut duhet të 
trainohet vazhdimisht për masat parandaluese që duhen marrë dhe qëndrimet që duhen 
mbajtur ndaj pozitivitetit në HIV dhe t’u jepen udhëzime të përshtatëshme lidhur me mos-
diskriminimin dhe konfidencialitetin.  
 
56.  KPT dëshiron të theksojë se nuk ka justifikim mjekësor për veçimin e një të 
burgosuri HIV pozitiv, i cili është mirë.2  

 
1  Shih gjithashtu "Burgimi, seksioni"sëmundjet ngjitëse". 
2 Më vonë i riformuluar si vijon: nuk ka justifikim mjekësor për veçimin e një të burgosuri 
vetëm për shkak se është HIV pozitiv. 
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 iii) parandalimi i vetëvrasjes  
 
57.  Parandalimi i vetëvrasjes është një çështje tjetër që hyn brenda fushës së shërbimit 
të kujdesit shëndetësor të burgut. Ai duhet të sigurojë që ka ndërgjegjësim të përshtatshëm për 
këtë temë në gjithë institucionin dhe që të jenë përcaktuar procedura të përshtatëshme.  
 
58.  Kontrolli mjekësor në arritje, e në procesin e pranimit në tërësi, ka një rol të 
rëndësishëm në këtë kontekst; i kryer siç duhet, ai mund të njehsojë të paktën disa prej atyre 
të rrezikuar dhe të lehtësojë disi ankthin që përjetojnë të gjithë burgosurit e porsa arritur.  
 
 Më tej, personeli i burgut, cilado qoftë puna e tyre e veçantë, duhet të 
ndërgjegjësohet (gjë që nënkupton se duhet trainuar për të njohur) udhëzimet e rrezikut të 
vetëvrasjes. Në lidhje me këtë duhet vënë në dukje se periudhat menjëherë para dhe pas 
gjykimit dhe, në disa raste, periudha para lirimit, përmbajnë rrezik të rritur të vetëvrasjes.  
 
59.  Një person i identifikuar si rrezik vetëvrasje duhet, për sa kohë është e nevojshme, të 
mbahet nën një skemë të vëzhgimit së veçantë. Më tej, një person i tillë nuk duhet të ketë akses të 
lehtë te mjete vetëvrasjeje (hekurat e dritares së qelisë, xham i thyer, rrip mesi ose kravata, etj.)  
 
 Duhet të merren masa gjithashtu për të siguruar rrjedhën e duhur të informacionit – 
si brenda një institucioni të dhënë edhe, si të jetë e përshtatëshme, ndërmjet institucioneve 
(dhe më veçanërisht ndërmjet shërbimeve të kujdesit shëndetësor reciproke) – për personat që 
janë identifikuar si potencialisht në rrezik.  
 
 iv) parandalimi i dhunës  
 
60.  Shërbimet e kujdesit shëndetësor të burgut mund të kontribuojnë në parandalimin e 
dhunës kundër personave të dënuar, duke regjistruar sistematikisht dëmtimet dhe, në se është 
e nevojshme, duke u dhënë informacion në përgjithësi autoriteteve përkatëse. Informacioni 
mundet gjithashtu të jepet për raste specifike, ndonëse si rregull një veprim i tillë duhet të 
ndërmerret vetëm me miratimin e të burgosurve në fjalë.  
 
61.  Çdo shenjë dhune e vënë re kur një i burgosur kalon në kontrollin mjekësor të 
pranimit duhet të regjistrohet plotësisht, së bashku me çdo pohim përkatës nga i burgosuri dhe 
konkluzionet e mjekut. Më tej, ky informacion duhet t’i vihet në dispozicion të burgosurit.  
 
 E njejta përqasje duhet të ndiqet kurdoherë që një i burgosur ekzaminohet 
mjekësisht pas një episodi dhune brenda burgut (shihni edhe paragrafin 53 të Raportit të 2-të 
të Përgjithshëm të KPT: CPT/Inf (92) 3) ose në ripranimin e tij në burg kur kthehet nga 
dërgimi i përkohshëm në mbikëqyrje policore për qëllime hetimi.  
 
62.  Shërbimi i kujdesit shëndetësor mund të hartojë statistika periodike lidhur me 
dëmtimet e vërejtura, për vëmendjen e drejtorisë së burgut, Ministrisë së Drejtësisë, etj.  
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 v) lidhjet familjare dhe shoqërore  
 
63.  Shërbimi i kujdesit shëndetësor mundet gjithashtu të ndihmojë të kufizohet 
çrregullimi i lidhjeve familjare dhe shoqërore që zakonisht shkon krah për krah me burgosjen. 
Ai duhet të mbështesë – së bashku me shërbimet përkatëse sociale – masat që nxisin kontaktet 
e të burgosurve me botën e jashtme, të tilla si zona vizitash të pajisura siç duhet, vizita të 
bashkëshortit /partnerit ose familjes në kushte të përshtatëshme dhe leje në kontekstin 
familjar, të punës, arsimor dhe social-kulturor.  
 
 Në përputhje me rrethanat, një mjek burgu mundet të ndërmarrë veprime në mënyrë 
që të sigurojë dhënien ose vazhdimin e pagimit të përfitimeve të sigurimeve shoqërore nga të 
burgosurit dhe familjet e tyre.  
 
e.  Asistencë humanitare  
 
64.  Mund të identifikohen disa kategori specifike të burgosurish veçanërisht vulnerabël. 
Shërbimet e kujdesit shëndetësor në burgje duhet t’u kushtojnë vëmendje të veçantë nevojave 
të tyre.  
 
 i) nëna dhe fëmija  
 
65.  Është një parim përgjithësisht i pranuar që fëmijët nuk duhet të linden në burg dhe 
përvoja e KPT-së tregon që ky parim respektohet.  
 
66.  Një nënë dhe fëmija i saj duhet të lejohen të qëndrojnë bashkë për të paktën një 
periudhë kohe. Në se nëna dhe fëmija janë së bashku në burg, ata duhet të vendosen në kushte 
që u ofrojnë ekuivalentin e çerdheve dhe mbështetjen e personelit të specializuar në kujdes 
pas lindjes dhe kujdes për të vegjlit.  
 
 Rregullime afatgjata, veçanërisht transferimi i fëmijës në shoqëri, që përfshin 
ndarjen nga nëna, duhet të vendosen në çdo rast individual në dritën e opinioneve mediko-
sociale dhe të psikiatrisë për fëmijë.  
 
 ii) adoleshentët  
 
67.  Adoleshenca është një periudhë e shënuar nga një farë riorganizimi i personalitetit, 
që kërkon një përpjekje të veçantë për të ulur riskun e keqpërshtatjeve shoqërore afatgjata.  
 
 Ndërkohë që janë në burg, adoleshentët duhet të lejohen të qëndrojnë në një vend 
fiks, të rrethuar nga objekte personale dhe në grupe shoqërisht të favorshme. Regjimi i zbatuar 
për ta duhet të bazohet në veprimtari intensive, duke përfshirë takime social-edukative, sport, 
arsimim, trainim profesional, dalje me shoqërim dhe mundësinë e aktiviteteve opsionale të 
përshtatëshme.  
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 iii) të burgosurit me çrregullime personaliteti  
 
68.  Ndër pacientët e shërbimit të kujdesit shëndetësor të një burgu ka gjithnjë disa 
individë të mënjanuar, të paekuilibruar që kanë një histori traumash familjare, varësi të gjatë 
nga droga, konflikte me autoritetet ose fatkeqësi të tjera sociale. Ata mund të jenë të 
dhunshëm, vetëvrasës ose të karakterizohen nga sjellje të papranueshme seksuale dhe në 
pjesën më të madhe të kohës janë të paaftë të kontrollojnë ose të kujdesen për veten.  
 
69.  Nevojat e këtyre të burgosurve nuk janë vërtet mjekësore, por mjeku i burgut mund 
të nxisë zhvillimin e programeve terapeutike për ta, në njësi burgu që janë të organizuara 
sipas linjave të shoqërisë dhe mbikëqyren me kujdes.  
 
 Këto njësi mund të zvogëlojnë poshtërimin e të burgosurve, vetë-përbuzjen dhe 
urrejtjen dhe t’u japin atyre një ndjenjë përgjegjësie dhe t’i përgatisin për integrim. Një 
avantazh tjetër direkt i programeve të këtij lloji është se ato përfshijnë pjesëmarrjen aktive dhe 
angazhimin e personelit të burgut.  
 
 iv) të burgosur të papërshtatshëm për burgim të vazhdueshëm  
 
70.  Shembuj tipikë të këtij tipi të burgosurish janë ata që janë nën një prognoze afat-
shkurtër fatale, që vuajnë nga një sëmundje e rëndë që nuk mund të kurohet siç duhet në 
kushte burgu, të cilët janë të gjymtuar rëndë ose me moshë të thyer. Mbajtja e vazhduar e 
këtyre personave në një mjedis burgu mund të krijojë një situatë të patolerueshme. Në raste të 
këtij tipi, i takon mjekut të burgut të hartojë një raport për organin kompetent, me synimin që 
të bëhen rregullime të përshtatëshme alternative.  
 
f.  Pavarësia profesionale 
 
71.  Personeli i kujdesit shëndetësor në çdo burg është potencialisht personel në risk. 
Detyra e tyre për t’u kujdesur për pacientët e tyre (të burgosurit e sëmurë) mundet shpesh të 
hyjë në konflikt me konsideratat e administrimit dhe sigurimit të burgut. Kjo mund të ngrejë 
çështje dhe zgjedhje etike të vështira. Në mënyrë që të garantohet pavarësia e tyre në çështje 
të kujdesit shëndetësor, KPT e konsideron të rëndësishme që ky personel të vihet në linjë sa 
më shumë të jetë e mundur me dhënien e kujdesit shëndetësor në përgjithësi në shoqërinë e 
lirë.  
 
72.  Cilado qoftë pozita formale nën të cilën e kryen veprimtarinë një mjek burgu, 
vendimet e tij klinike duhet të përcaktohen vetëm nga kritere mjekësore.  
 
 Cilësia dhe efektiviteti i punës mjekësore duhet të vlerësohet nga një organ 
mjekësor i kualifikuar. Po ashtu, burimet në dispozicion duhet të administrohen nga ky organ, 
jo nga organe që janë përgjegjëse për sigurimin ose administratën.  
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73.  Një mjek burgu vepron si mjeku personal i një pacienti. Si rrjedhim, në interes të 
garantimit të marrëdhënies mjek/pacient, ai nuk duhet të pyetet për të vërtetuar në se një i 
burgosur është në gjëndje t’i nënshtrohet dënimit. Ai nuk duhet as të kryejë kontroll trupor 
ose ekzaminime të kërkuara nga një organ, përveçse në një emergjencë kur nuk mund të 
thirret një mjek tjetër.  
 
74.  Duhet gjithashtu të vihet re se liria profesionale e një mjeku burgu kufizohet nga 
vetë situata e burgut: ai nuk mund t’i zgjedhë lirisht pacientët e tij sepse të burgosurit nuk 
kanë opsion tjetër mjekësor në dispozicion. Detyra e tij profesionale ekziston akoma edhe kur 
pacientët thyejnë rregullat mjekësore ose përdorin kërcënime ose dhunë.  
 
g.  Kompetenca profesionale 
 
75.  Mjekët dhe infermierët e burgjeve duhet të zotërojnë njohuri të specializuara që u 
mundësojnë atyre të merren me format e veçanta të patologjisë së burgut dhe të përshtasin 
metodat e tyre të mjekimit në kushtet e imponuara nga qëndrimi në burg.  
 
 Në veçanti, duhet të zhvillohen qëndrime profesionale që synojnë të parandalojnë 
dhunën – dhe kur është e përshtatëshme ta kontrollojnë atë.  
 
76.  Për të siguruar praninë e një numri të përshtatshëm personeli, infermierët 
ndihmohen shpesh nga ordinanca mjekësore, disa prej të cilëve rekrutohen nga personeli i 
burgut. Në nivele të ndryshme, personeli i kualifikuar duhet të japë përvojën e nevojshme dhe 
të aktualizohet vazhdimisht.  
 
 Disa herë lejohet që vetë të burgosurit të veprojnë si ordinanca infermierësh. 
Padyshim që një metodë e tillë mund të ketë avantazhin që të krijojë punë të dobishme për një 
numër të burgosurish. Sidoqoftë kjo duhet të shihet si mundësi e fundit. Më tej, të burgosurit 
nuk duhet të përfshihen kurrë në shpërndarjen e barnave.  
 
77.  Së fundi, KPT do të sugjeronte që cilësitë specifike të dhënies së kujdesit 
shëndetësor në një mjedis burgu mund të justifikojnë futjen e një specialiteti të njohur, si për 
mjekët ashtu edhe për infermierët, në bazë të arsimit pasuniversitar dhe trajnimit të rregullt në 
shërbim.  
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IV. Të huajt që mbahen sipas legjislacionit për të 
huajt 

Pjesë nga Raporti i 7-të i Përgjithshëm [CPT/Inf (97) 10] 

 
A.  Vërejtje paraprake 
 
24. Delegacionet vizituese të KPT hasin shpesh të huaj që u është hequr liria sipas 
legjislacionit për të huaj (këtu e më pas: “të ndaluar imigracioni”): persona që u është refuzuar 
hyrja në vendin përkatës, persona që janë futur në vend ilegalisht dhe më vonë janë gjetur nga 
autoritetet; persona të cilëve u ka skaduar afati i qëndrimit në vend; azil-kërkues, ndalimi i të 
cilëve knsiderohet i nevojshëm nga autoritetet; etj.  
 
 Në paragrafet e mëposhtëme përshkruhen disa nga çështjet kryesore që ndiqen nga 
KPT lidhur me këta persona. KPT shpreson në këtë mënyrë t’u japë autoriteteve kombëtare 
një udhëzim të qartë paraprak për pikëpamjet e tij lidhur me trajtimin e të ndaluarve të 
imigracionit dhe, më në përgjithësi, të nxisë diskutimin për këtë kategori personash në heqje 
lirie. Komiteti do të mirëpriste komente mbi këtë pjesë të Raportit të Përgjithshëm.  
 
B.  Mjediset e ndalimit 
 
25.  Delegacionet vizituese të KPT kanë takuar të ndaluar imigrimi në rrethana të 
ndryshme mbikëqyrjeje, që shkojnë nga mjedise mbajtëse në pikat e hyrjes në stacionet e 
policisë, burgje dhe qendra të specializuara ndalimi. Përsa u përket më veçanërisht zonave 
tranzite dhe “ndërkombëtare” në aeroporte, pozita e saktë ligjore e personave që u refuzohet 
hyrja në një vend dhe që vendosen në këto zona ka qenë temë me ca debate. Në më shumë se 
një rast, KPT është konfrontuar me argumentin se këtyre personave nuk u “është hequr liria” 
se ata janë të lirë të largohen nga zona në çdo moment duke marrë një fluturim ndërkombëtar 
që ata preferojnë.  
 
 Nga ana e tij, KPT ka mbajtur gjithnjë qëndrimin se një qëndrim në një zonë tranzit 
ose “ndërkombëtare” mundet, në varësi të rrethanave, të arrijë në heqje të lirisë brenda 
kuptimit të Nenit 5 (1) (f) të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe si rrjedhojë 
këto zona hyjnë në mandatin e Komitetit. Gjykimi i dhënë nga Gjykata Europiane e të 
Drejtave të Njeriut në çështjen Amuur kundër Francës mund të konsiderohet se ka provuar 
këtë pikëpamje. Në atë çështje, që kishte të bënte me katër azil-kërkues të mbajtur në zonën e 
tranzitit të aeroportit Orli, Paris, për 20 ditë, Gjykata deklaroi se “Thjesht fakti që azil-
kërkuesit kanë mundësi të largohen vullnetarisht nga vendi ku ata dëshirojnë të refugjohen 
nuk mund të përjashtojë një kufizim (“atteinte”) të lirisë …” dhe konstatoi se “mbajtja e 
aplikuesve në zonën tranzit … ishte e barasvlefshme në praktikë, duke patur parasysh 
kufizimet e pësuara, me një heqje të lirisë”.  
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26.  Mjediset e mbajtjes në pikat e hyrjes janë konstatuar shpesh si të 
papërshtatëshme, veçanërisht për qëndrime të zgjatura. Më në veçanti, delegacionet e KPT, në 
disa raste, kanë takuar persona që mbaheshin për ditë të tëra nën kushte të sajuara në sallat e 
aeroporteve. Është aksiomatike që këtyre personave duhet t’u ofrohen mjete të përshtatëshme 
për të fjetur, t’u lejohet të marrin bagazhet e tyre dhe të kenë akses te mjedise sanitare dhe për 
larje të pajisura në mënyrë të përshtatëshme dhe të lejohen të bëjnë ushtrime në ajër të pastër 
çdo ditë. Më tej, duhet t’u garantohet aksesi në ushqime dhe në se është e nevojshme, kujdes 
mjekësor.  
 
27.  Në disa vende, delegacionet e KPT kanë gjetur të ndaluar imigracioni që mbaheshin 
në stacione policie për periudha të gjata (për javë dhe në disa raste për muaj), ku u 
nënshtroheshin kushteve materiale mediokre të ndalimit, të privuar nga çdo formë aktiviteti 
dhe në disa raste të detyruar të rrinin në një qeli me të dyshuar për krime. Kjo situatë nuk 
mund të mbrohet.  
 
 KPT pranon që, nga vetë natyra e gjërave, të ndaluarit e imigracionit mund të 
kalojnë ca kohë në një mjedis ndalimi të zakonshëm policie. Sidoqoftë, kushtet në stacionet e 
policisë shpesh - në se jo gjithnjë – janë të papërshtatëshme për periudha të gjata ndalimi. Si 
rrjedhojë, periudha e kohës që të ndaluarit e imigracionit kalojnë në të tilla mjedise duhet të 
mbahet në minimumin absolut.  
 
28.  Në ndonjë rast delegacionet e KPT kanë gjetur të ndaluar imigracioni të mbajtur në 
burgje. Edhe në rast se kushtet reale për mbajtjen e këtyre personave në mjediset në fjalë janë 
të përshtatëshme – gjë që nuk ka ndodhur gjithnjë – KPT konsideron se një përqasje e tillë 
është e gabuar në themel. Një burg është me përkufizim një vend jo i përshtatshëm ku të 
mbahet dikush që nuk është as i dënuar as i dyshuar për një vepër penale.  
 
 Pranohet, që në disa raste përjashtimore, mund të jetë e përshtatëshme që një i 
ndaluar imigracioni të mbahet në një burg për shkak të një potenciali të njohur për dhunë. Më 
tej, një i ndaluar imigracioni që ka nevojë për trajtim spitalor mund të duhet të vendoset 
përkohësisht në një mjedis të kujdesit shëndetësor të një burgu, në rast se nuk ka mjedis tjetër 
spitalor të sigurtë. Sidoqoftë, këta të ndaluar duhet të mbahen krejt të veçuar nga të 
burgosurit, qoftë ata në pritje të gjykimit si edhe të dënuarit.  
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29.  Në pikëvështrimin e KPT, në ato raste kur konsiderohet e nevojshme që personave 
t’u hiqet liria për një periudhë të gjatë, sipas legjislacionit për të huaj, ata duhet të vendosen 
në qendra të planifikuara posaçërisht për atë qëllim, duke ofruar kushte materiale dhe një 
regjim të përshtatshëm për situatën e tyre juridike dhe me personel të kualifikuar në mënyrë të 
përshtatëshme. Komiteti ka kënaqësinë të vërejë se kjo është një përqasje që po ndiqet gjithnjë 
e më shumë nga Palët në Konventë.  
 
 Natyrisht që këto qendra duhet të ofrojnë akomodim që është i pajisur në mënyrë të 
përshtatëshme, i pastër dhe në gjendje të mirë dhe që ofron hapësirë jete të mjaftueshme për 
numrin e personave në fjalë. Më tej, duhet bërë kujdes për planin dhe realizimin e mjediseve 
për të evituar sa më shumë të jetë e mundur përshtypjen e një mjedisi burgu. Lidhur me 
aktivitetet e regjimit, ato duhet të përfshijnë ushtrime ajrimi, akses në një dhomë dite dhe në 
radio/televizor dhe gazeta/revista, si edhe mjete të tjera të përshtatëshme argëtimi (p.sh. lojra 
tavoline, ping pong). Sa më e gjatë të jetë periudha e ndalimit aq më të zhvilluara duhet të 
jenë aktivitetet që u ofrohen atyre.  
 
 Personeli i qendrave për të ndaluarit e imigracionit ka një detyrë veçanërisht 
kërkuese. Së pari do të ketë patjetër vështirësi komunikimi të shkaktuar nga pengesat 
gjuhësore. Së dyti, shumë nga personat e ndaluar do ta kenë të vështirë të pranojnë faktin që 
atyre u është hequr liria kur ata nuk dyshohen për një vepër penale. Së treti, ka një rrezik 
tensioni ndërmjet të ndaluarve të kombësive ose etnive të ndryshme. Si rrjedhim, KPT kërkon 
veçanërisht që personeli mbikëqyrës në këto qendra të zgjidhet me kujdes dhe të trainohet në 
mënyrë të përshtatëshme. Krahas zotërimit të cilësive të zhvilluara në fushën e komunikimit 
ndër-personal, personeli në fjalë duhet të familjarizohet me kulturat e ndryshme të të 
ndaluarve dhe të paktën disa prej tyre të kenë aftësitë gjuhësore përkatëse. Më tej, ata duhet të 
mësohen të dallojnë simptomat e mundëshme të reagimit ndaj stresit që shfaqen nga personat 
e ndaluar (qoftë post-traumatik ose të shkaktuar nga ndryshimet social-kulturore) dhe të 
marrin masat e përshtatëshme.  
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C.  Garanci gjatë ndalimit 
 
30.  Të ndaluarit e imigracionit duhet – në të njejtën mënyrë si edhe kategoritë e tjera të 
personave që u është hequr liria – të kenë të drejtën që nga fillimi i ndalimit të informojnë një 
person që zgjedhin vetë për situatën e tyre dhe të kenë akses te një avokat dhe një mjek. Më 
tej, ata duhet të informohen shprehimisht pa vonesë për situatën e tyre dhe në një gjuhë që e 
kuptojnë, për të gjitha të drejtat e tyre dhe për procedurën që aplikohet për ta.  
 
 KPT ka vënë re që këto kërkesa plotësohen në disa vende, por jo në të tjera. Në 
veçanti, delegacionet vizituese në shumë raste kanë takuar të ndaluar që dukshëm nuk ishin 
informuar plotësisht në një gjuhë që e kuptonin për situatën e tyre juridike. Në mënyrë që të 
tejkalohen vështirësi të tilla, të ndaluarve të imigracionit duhet t’u jepet sistematikisht një 
dokument që shpjegon procedurën që zbatohet për ta dhe që parashtron të drejtat e tyre. Ky 
dokument duhet të jetë në dispozicion në gjuhët e folura më shpesh nga personat në fjalë dhe, 
në se është e nevojshme, duhet të përdoren shërbimet e një interpreti.  
 
31.  E drejta për akses të një avokat duhet të zbatohet gjatë gjithë periudhës së ndalimit 
dhe duhet të përfshijë si të drejtën për të folur me një avokat privatisht ashtu edhe pasjen e tij 
të pranishëm gjatë intervistave me autoritetet në fjalë.  
 
 Të gjitha mjediset e ndalimit për të ndaluarit e imigracionit duhet të ofrojnë akses 
në kujdes shëndetësor. Vëmendje e veçantë i duhet kushtuar gjëndjes fizike dhe psikologjike 
të azil-kërkuesve, disa prej të cilëve mund të kenë qenë torturuar ose keqtrajtruar ndryshe në 
vendet nga ku vijnë. E drejta për akses te një mjek duhet të përfshijë të drejtën për t’u 
ekzaminuar nga një mjek i zgjedhur prej vetë personit – në se ky e dëshiron këtë; sidoqoftë, i 
ndaluari mund të pritet t’i mbulojë vetë shpenzimet e një ekzaminimi të tillë të dytë.  
 
 Më përgjithësisht, të ndaluarit e imigracionit duhet të kenë të drejtën të mbajnë 
kontakt me botën e jashtme gjatë ndalimit të tyre, dhe në veçanti të kenë akses te një telefon 
dhe të presin vizita nga të afërm dhe përfaqësues të organizatave përkatëse.  
 
D.  Rreziku i keqtrajtimit pas dëbimit 
 
32.  Ndalimi i torturës dhe i trajtimit ose dënimit çnjerëzor e poshtërues përfshin 
detyrimin për të mos dërguar një person në një vend ku ka shkaqe të konsiderueshme për të 
besuar se ai do të rrezikojë vërtet t’i nënshtrohet torturës ose keqtrajtimit. Sigurisht që është 
një çështje me interes të konsiderueshëm për KPT në se Palët në Konventë e përmbushin këtë 
detyrim. Cili është roli i saktë që Komiteti duhet të kërkojë të luajë lidhur me këtë çështje? 
 
33.  Çdo komunikim, që i adresohet KPT në Strasburg nga persona që pretendojnë se po 
dërgohen në një vend ku ata rrezikojnë t’i nënshtrohen torturës ose keqtrajtimit, i dërgohet 
menjëherë Komisionit Europian për të Drejtat e Njeriut1. Komisioni është në pozitë më të 

 
1  Që pas hyrjes në fuqi të Protokollit 11 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut 
zëvendësuar nga Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut. Ky poshtëshënim vlen për të gjitha rastet në 
këtë document ku përmendet Komisioni Europian i të Drejtave të Njeriut. 
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mirë se KPT për të shqyrtuar pretendime të tilla dhe, në se është e përshtatëshme, të marrë 
masa parandaluese.  
 
 Në se një i ndaluar imigracioni (ose çdo person tjetër në heqje lirie) që intervistohet 
gjatë një vizite pretendon se ai do të dërgohet në një vend ku rrezikon t’i nënshtrohet torturës 
ose keqtrajtimit, delegacioni vizitues i KPT do të verifikojë në se ky pohim i është bërë i 
njohur autoriteteve përkatëse kombëtare dhe po shqyrtohet siç duhet. Në varësi të rrethanave, 
delegacioni mund të kërkojë të mbahet i informuar për pozitën e të ndaluarit dhe/ose të 
informojë të ndaluarin për mundësinë që ta ngrejë çështjen në Komisionin Europian për të 
Drejtat e Njeriut (dhe, në këtë rast të fundit, të verifikojë në se ai është në gjendje t’i dërgojë 
një kërkesë Komisionit) 
 
34.  Sidoqoftë, në pikëvështrim të funksionit thelbësisht parandalues të KPT, Komiteti 
ka tendencën të fokusojë vëmendjen në çështjen në se procesi vendim-marrës në tërësi ofron 
garanci të përshtatëshme kundër dërgimit të personave në vende ku ata rrezikojnë të 
torturohen ose keqtrajtohen. Lidhur me këtë KPT do të dëshirojë të vëzhgojë në se procedura 
e zbatuar u ofron personave në fjalë një mundësi të vërtetë për të parashtruar rastin e tyre dhe 
në se zyrtarët të cilëve u është besuar trajtimi i këtyre rasteve kanë trajnimin e duhur dhe kanë 
akses në informacion objektiv dhe të pavarur për situatën e të drejtave të njeriut në vende të 
tjera. Më tej, Komiteti konsideron që një vendim që përfshin largimin e një personi nga 
territori i një Shteti duhet të jetë i apelueshëm para një organi tjetër me natyrë të pavarur para 
se të zbatohet.  
 
E.  Mjetet e detyrimit në kontekstin e procedurave të dëbimit  
 
35.  Së fundi, KPT duhet të theksojë se ka marrë raporte shqetësuese nga disa vende 
rreth mjeteve të detyrimit që përdoren gjatë dëbimit të të ndaluarve të imigracionit. Këto 
raporte përmbanin veçanërisht pretendime për rrahje, lidhje dhe mbyllje të gojës dhe 
administrimin e qetësuesve kundër dëshirës së personave në fjalë. 
 
36.  KPT pranon se shpesh do të jetë detyrë e vështirë të ekzekutohet një urdhër dëbimi 
lidhur me një të huaj që është i vendosur të qëndrojë në territorin e një Shteti. Zyrtarëve të 
ekzekutimit të ligjit mundet ndonjëherë t’u duhet të ushtrojnë forcë për të realizuar një largim 
të tillë. Sidoqoftë, forca e përdorur nuk duhet të jetë më shumë se ç’është arsyeshmërisht e 
nevojshme. Veçanërisht, do të jetë krejt e papranueshme që personat për të cilët është dhënë 
një urdhër dëbimi të sulmohen fizikisht si një formë bindjeje për t’i hipur në një mjet 
transporti ose si një ndëshkim kur nuk e bëjnë atë. Më tej, Komiteti duhet të theksojë që lidhja 
e gojës së një personi është një masë shumë e rrezikshme.  
 
 KPT gjithashtu dëshiron të theksojë se çdo dhënie mjekimi personave për të cilët 
është lëshuar një urdhër dëbimi duhet të bëhet vetëm në bazë të një vendimi mjekësor dhe në 
përputhje me etikën mjekësore.  
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Dëbimi i nështetasve të huaj me rrugë ajrore 

Pjesë nga Raporti i Përgjithshëm i 13-të [KPT/Inf (2003) 35] 

27. Që nga fillimi i aktiviteteve të saj, KPT-ja ka analizuar kushtet e ndalimit të 
personave që u është hequr liria në legjislacionin e vendeve të huaja dhe kjo çështje u 
shqyrtua në një pjesë të Raportit të Përgjithshëm të 7-të të KPT-së (KPT/Inf (97) 10, 
paragrafët 24 deri 36). KPT-ja parashtroi në atë raport disa rregulla bazë në lidhje me 
përdorimin e forcës dhe mjeteve të izolimit në kontekstin e procedurave për dëbimin e të 
ndaluarve të imigracionit. 
 
28. Vizitat e KPT-së që nga ai raport kanë mundësuar që të zgjerohen njohuritë mbi 
praktikat në lidhje me dëbimin e nënshtetasve të huaj me rrugë ajrore. Gjatë vizitave të bëra, 
KPT-ja është përqëndruar në procedurat që përfshijnë dërgimin me detyrim me një eskortë1 
dhe në një numër çështjesh të parashtruara për vëmendjen e saj, në veçanti në lidhje me rastet 
e vdekjes së personave të dëbuar, shkalla e përdorimit të mjeteve të izolimit dhe/ose akuzat 
për keqtrajtim. KPT-ja nuk e ka kufizuar analizën e saj në procedurën që ndiqet kur personi në 
fjalë niset me aeroplan ose gjatë fluturimit; ajo gjithashtu ka monitoruar shumë aspekte të 
tjera si për shembull kushtet e ndalimit para dëbimit, hapat e ndërmarrë për të përgatitur 
kthimin e të ndaluarve të imigracionit në vendin e destinacionit, masat e marra për të siguruar 
përzgjedhjen e duhur dhe trainimin e personelit shoqërues (eskortës), sistemet e brendshme 
dhe të jashtme për monitorimin e sjelljes së personelit që është përgjegjës për eskortat gjatë 
dëbimit, masat e marra pas një përpjekjeje të pasuksesshme dëbimi, etj. 
 
29. Me qëllim që të jetë në gjendje të bëjë një studim të detajuar të procedurave dhe 
mjeteve të përdorura gjatë operacioneve të dëbimit, KPT-ja ka marrë kopje të udhëzimeve dhe 
direktivave përkatëse. Ajo gjithashtu ka marrë kopje të shumë dokumenteve të tjera (statistika 
mbi operacionet e dëbimit, urdhërat për përcaktimin e personelit të shoqërimit, raportet e 
incidenteve, raportet në kontekstin e procedimeve ligjore, certifikatat mjekësore, etj.) dhe ka 
shqyrtuar pajisjet e përdorura për kufizimin e lëvizjes së të dëbuarit në operacionet e dëbimit. 
Ajo gjithashtu ka bërë intervista të detajuara në shumë vende me personat përgjegjës të 
njësive përgjegjëse për operacionet e dëbimit dhe me të dëbuar të mundshëm që takohen në 
vend, disa prej të cilëve janë sjellë mbrapsht për në vendndodhjet e ndalimit pas një 
përpjekjeje të pasuksesshme për dëbim. 
 

 
1  Procedurat e dëbimit tentojnë që të klasifikohen në bazë të një numri faktorësh, si për 
shembull shkallën në të cilën përdoret forca, llojin e përdorimit të mjeteve të izolimit dhe numrin e 
personave që shoqërojnë të dëbuarin. Për shembull, një nga shtetet e vizituara së fundmi bënte dallimin 
midis largimeve në të cilat nuk ofrohej ndonjë rezistencë, largimet me detyrim pa një eskortë dhe largimet 
me detyrim me eskortë. Në përgjithësi, procedurat më problematike ishin ato që përfshinin përdorimin e 
kombinuar të forcës, shumë mjete të izolimit dhe një numër të madh të personelit të eskortës deri me 
mbërritjen e të dëbuarit në vendin e destinacionit përfundimtar.   
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30.  Në vijim të vizitave të bërë, KPT-ja ka hartuar një numër udhëzuesish që ia 
rekomandon vendeve që janë të interesuara për t’i ndjekur ato. Me qëllim që të nxisë zbatimin 
e gjerë të këtyre udhëzuesve në të gjitha Shtetet Palë të Konventës, Komiteti ka vendosur që 
të mbledhë së bashku parimet më të rëndësishme dhe të bëjë komente mbi to si më poshtë. 
 
 Sigurisht që si më poshtë vijon duhet të kuptohet duke u bazuar në detyrimin 
themelor të një Shteti për të mos dërguar një person në një shtet ku ekzistojnë motive të 
konsiderueshme për të besuar se ai/ajo do të ketë rrezikun që t’i nënshtrohet torturës ose 
keqtrajtimit. 
 
31.  KPT-ja njeh faktin që shpesh do të jetë një detyrë e vështirë dhe stresuese për të 
zbatuar një urdhër dëbimi në lidhje me një nënshtetas të huaj që përcaktohet për të qëndruar 
në territorin e një Shteti. Është gjithashtu e qartë në bazë të të gjitha analizave të KPT-së në 
shumë vende – dhe veçanërisht nga një analizë e një numër dosjesh mbi dëbimet që 
përmbajnë akuza për keqtrajtime – se operacionet e dëbimit me rrugë ajrore përmbajnë një 
rrezik të hapur të trajtimit çnjerëzor e poshtërues. Ky rrezik ekziston si gjatë përgatitjeve për 
dëbimin e një personi edhe gjatë fluturimit në fjalë; ai përfshihet në përdorimin e një sërë 
mjetesh/metodash individuale të kufizimit të lëvizjes (së personit të dëbuar) dhe është edhe 
më i madh kur masa/metoda të tilla përdoren në kombinim. 
 
32.  Si fillim duhet kujtuar fakti se është tërësisht e papranueshme për personat që i 
nënshtrohen një urdhri dëbimi që të dhunohen fizikisht si formë bindëse për t’u nisur 
me një mjet transporti ose si ndëshkim pasi nuk zbatohet një urdhër i tillë. KPT-ja 
mirëpret faktin që ky rregull reflektohet në shumë prej udhëzimeve përkatëse në vendet e 
vizituara. Për shembull, disa udhëzime që ka analizuar KPT-ja ndalojnë përdorimin e mjeteve 
të kufizimit të lëvizjes (së personit të dëbuar) për të ndëshkuar të huajin për rezistencë ose që 
mund të shkaktojë dhimbje të panevojshme. 
 
33.  Është e qartë se një nga çështjet kyçe që lindin kur kryhet një operacion dëbimi 
është përdorimi i forcës dhe mjeteve të kufizimit të lëvizjes (së personit të dëbuar) nga 
personeli i eskortës. KPT-ja njeh  faktin se një personel i tillë me raste detyrohet të përdorë 
forcë dhe mjetet e kufizimit të lëvizjes me qëllim që të kryejë në mënyrë efektive dëbimin; 
gjithsesi, forca dhe mjetet e dëbimit të përdorura nuk duhet të përdoren më shumë se 
është e nevojshme. KPT-ja mirëpret faktin se në disa vende përdorimi i forcës dhe  i mjeteve 
të kufizimit të lëvizjes gjatë procedurave të dëbimit analizohen në detaje në bazë të parimeve 
të ligjshmërisë, proporcionalitetit dhe përshtatshmërisë. 
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34.  Çështja e përdorimit të forcës dhe mjeteve të kufizimit të lëvizjes (së personit të 
dëbuar) lind nga momenti kur i ndaluari në fjalë nxirret nga qelia e burgut në të cilin mbahej 
në pritje të dëbimit (qoftë kur qelia është e vendosur në ambientet e aeroportit, në vendet e 
ndalimit, në burg apo rajon policie). Teknikat e përdorura nga personeli i eskortës për të 
penguar lëvizjen e personit tek i cili mjetet e izolimit fizik – si për shembull pranga çeliku ose 
rripa plastikë – vihen në përdorim, meritojnë vëmendje të veçantë. Në shumicën e rasteve, i 
ndaluari do të jetë në zotërim të plotë të aftësive të tij/saj fizike dhe është në gjendje që t’i 
rezistojë prangosjes me dhunë. Në rastet kur haset rezistencë, personeli i eskortës zakonisht e 
ndalon personin duke e shtrirë plotësisht në tokë me kokë poshtë me qëllim që t’i vërë 
prangat. Mbajtja e një të ndaluari në një pozicion të tillë, në veçanti kur personeli i eskortës 
peshon mbi pjesë të ndryshme të trupit të tij (presion në kraharor, vënë gjunjët në kurriz të tij, 
i pengojnë qafën) kur personi në fjalë reagon dhe rrezikon asfiksi të vendndodhjes1. 
  
 Ekziston një rrezik i ngjashëm kur një i dëbuar, pasi ulet në aeroplan, bën rezistencë 
dhe personeli i eskortës duke ushtruar forcë e detyron atë të përkulet përpara me kokën midis 
gjunjëve, duke ushtruar presion në kafazin e kraharorit. Në disa vende përdorimi i forcës për 
të bërë që personi të përkulet dyfish në këtë mënyrë në vendin e pasagjerit, si rregull është i 
ndaluar dhe kjo metodë e ndalimit lejohet vetëm nëse është tërësisht e nevojshme me qëllim 
që të kryhet një operacion specifik, i shkurtër e i autorizuar si për shembull vënia ose heqja e 
prangave dhe, vetëm për një kohëzgjatje që është e rreptësisht e nevojshme për këtë qëllim. 
 
 KPT-ja e ka bërë të qartë se përdorimi i forcës dhe/ose i mjeteve të kufizimit të 
lëvizjes (së personit të dëbuar) që mund të shkaktojnë asfiksi të vendndodhjes duhet të 
shmangen kurdo që është e mundur dhe se çdo përdorim i tillë në rrethana përjashtuese 
duhet t’i nënshtrohet udhëzimeve të hartura për të reduktuar në minimum rreziqet që 
mund t’i shkaktohen shëndetit të personit në fjalë. 
 
35.  KPT-ja ka vërejtur me interes direktivat në fuqi në disa vende sipas të cilave mjetet 
e izolimit duhet të hiqen gjatë fluturimit (sapo të ketë përfunduar ngritja e avionit). Nëse me 
raste mjetet e kufizimit të lëvizjes (së personit të dëbuar) duhet të përdoren për shkak se i 
dëbuari vazhdon të reagojë në mënyrë agresive, personeli i eskortës udhëzohet që të mbulojë 
gjymtyrët e të huajit me një batanije (si për shembull ai që zakonisht i jepet pasagjerëve) me 
qëllim që të mos shihen nga pasagjerët e tjerë mjetet e kufizimit të lëvizjes (së personit të 
dëbuar).  
 
 Nga ana tjetër udhëzime të tilla si ato të ndjekura deri kohët e fundit në një nga 
vendet e vizituara në lidhje me operacionet më problematike të dëbimit ndërsa personat e 
përfshirë ishin detyruar të vinin peceta higjenike duke u ndaluar të shkonin në tualet gjatë të 
gjithë fluturimit për shkak të rrezikshmërisë së tyre të pretenduar mund të rezultojnë vetëm në 
një situatë poshtëruese. 

 
1  Shih në veçanti, “Asfiksia e Vendndodhjes – Vdekja e Menjëhershme”, Departamenti i 
Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara, qershor 1995, dhe procedimet e Konferencës “Mjete më të Sigurta për 
Kufizim të lëvizjes (së personit të dëbuar)” mbajtur në Londër në prill 2002 me mbështetjen e Autoritetit 
për paraqitjen e Ankesave të Policisë së Mbretërisë së Bashkuar (cf.www.pca.gov.uk) 
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36.  Gjithashtu, në vijim të shmangies së rrezikut të asfiksisë së vendndodhjes që 
referohet më sipër, KPT-ja ka rekomanduar në mënyrë të përhershme një ndalim absolut 
mbi përdorimin e mjeteve që kanë të ngjarë të pengojnë rrugët e frymëmarrjes (hundë 
dhe/ose gojë) si pjesërisht ose në tërësi. Incidentet e rënda që kanë ndodhur në vende të 
ndryshme gjatë dhjetë viteve të fundit në procedurat e dëbimit kanë hedhur dritë mbi riskun e 
konsiderueshëm që haset për jetën e personave që i nënshtrohen përdorimit të këtyre 
metodave (mbyllja e gojës me letër ngjitëse, vënia e një jastëku apo dorashke të madhe në 
fytyrë, vënia e personit me fytyrë nga koka e karrikes dhe ushtrimi i presionit mbi fytyrën e 
tij, etj). KPT-ja i tërhoqi vëmendje Shteteve Palë të Konventës mbi rreziqet e metodave të 
këtij lloji që nga viti 1997 në Raportin e 7-të të Përgjithshëm. Ajo vërejti se kjo praktikë 
tashmë ndalohet hapur në shumë Shtete Palë dhe fton Shtetet që nuk e kanë bërë ende një 
gjë të tillë që të fusin dispozita detyruese në këtë kuadër pa vonesa të mëtejshme. 
 
37.  Është thelbësore që në rast të një emergjence në fluturim ndërsa avioni është në ajër, 
shpëtimi i personit që po dëbohet nuk ndalohet. Si pasojë, duhet të bëhet e mundur që të 
hiqet menjëherë çfarëdolloj mjeti që i kufizon atij lirinë e lëvizjes deri në një urdhër 
tjetër nga ekuipazhi. 
 
 Duhet të mbahet përgjegjësi për rrezikun e shëndetit në lidhje me të ashtu-quajturën 
“sindroma e economy-class” në rastin e personave që izolohen në karriket e tyre për periudha 
të gjata1. 
 
38.  KPT-ja kishte dy çështje shqetësuese për tu diskutuar pas vizitave në disa vende; 
vënia e maskave nga ana e personelit të eskortës dhe përdorimi nga ata i gazrave çaftësues ose 
irritues për të nxjerrë të ndaluarit e imigracionit nga qelitë e tyre me qëllim që t’i transferojnë 
për në avion. 
 
 Sipas opinionit të KPT-së, masat e sigurisë asnjëherë nuk mund të shërbejnë për 
të justifikuar që personeli i eskortës të veshë maska gjatë operacioneve të dëbimit. Kjo 
praktikë është shumë e padëshërueshme pasi mund të bëjë të vështirë sigurimin se kush është 
përgjegjës në rast të akuzave për keqtrajtim. 
 
 KPT-ja ka gjithashtu rezerva të mëdha në lidhje me përdorimin e gazeve 
bllokuese ose irrituese për të vënë nën kontroll të ndaluarit e pabindur me qëllim që ti 
nxjerrin ata nga qelitë e burgimit e ti transferojnë për në avion. Përdorimi i gazeve të tilla 
në hapësira shumë të kufizuara si për shembull në qeli përbën rrezik për shëndetin e të 
ndaluarit dhe të personelit të përfshirë në këtë proces. Personeli duhet të jetë i trainuar për 
teknikat e tjera të kontrollit (për shembull teknikat e kontrollit manual ose përdorimi i 
strehëve) për të bllokuar një të ndaluar të pabindur. 
 

 
1  Shih në veçanti “Frekuenca dhe parandalimi i simptomës së trombozës së thellë në fluturime 
të gjata: një gjykim i hasur rrallë”, John Scurr et al, The Lancet, Vol. 357, 12 maj 2001. 
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39.  Gjatë operacioneve të dëbimit kanë ndodhur incidente të tilla që kanë hedhur dritë 
mbi rëndësinë e lejimit të të ndaluarve immigrant që ti nënshtrohen kontrollit mjekësor 
përpara se të vihet në zbatim vendimi për dëbimin e tyre. Kjo masë është veçanërisht e 
nevojshme kur vihet re përdorimi i forcës dhe/ose masave të veçanta tek këta të ndaluar. 
 
 Po kështu, të gjithë personat që i janë nënshtruar një operacioni të 
pasuksesshëm dëbimi duhet ti nënshtrohen një kontrolli mjekësor sapo të kthehen në 
vendin e ndalimit të tyre (qoftë në rajon policie, burg apo vend ndalimi të krijuar pocaçërisht 
për të huajt). Në këtë mënyrë do të jetë e mundur që të verifikohet gjendja shëndetësore e 
personit në fjalë dhe, nëse është e nevojshme, të bëhet një raport për të vlerësuar shkallën e 
dëmeve të shkaktuara. Një masë e tillë do të mund të mbrojë gjithashtu edhe personelin 
shoqërues kundrejt akuzave të pabazuara. 
 
40.  Gjatë vizitave të shumta të kryera nga KPT-ja ajo ka dëgjuar për raste të tilla 
akuzash ku të ndaluarve u ishte injektuar një ilaç me efekt qetësues apo sedativ me qëllim që 
të sigurohet që dëbimi i tyre të kryhet pa vështirësi. Nga ana tjetër, ajo ka vërejtur edhe në 
disa vende se udhëzimet ndalonin përdorimin e qetësuesve ose ilaçeve të tjera për të vënë nën 
kontroll të ndaluarin pa dëshirën e personit në fjalë. KPT-ja gjykon se administrimi i 
barnave tek personat që i nënshtrohen urdhrit të dëbimit duhet të kryhet gjithmonë në 
bazë të një vendimi mjekësor të marrë në bazë të çdo çështjeje specifike. Përveç në 
rrethana të qarta e e të përcaktura rreptësisht si përjashtuese, mjekimi i tillë duhet  të 
bëhet me konsensusin e personit në fjalë.  
 
41.  Operacionet ku përfshihet dëbimi i të ndaluarve të imigracionit duhet të 
paraprihen nga marrrja e masave për të ndihmuar personat në fjalë që të organizojnë 
kthimin e tyre, veçanrisht në familje, punë apo gjendjes së tyre psikologjike. Është 
thelbësore që të ndaluarit e imigracionit të njoftohen mjaftueshëm e shumë më parë mbi 
dëbimin e tyre të mundshëm në mënyrë që ata të mund të fillojnë të përshtaten me situatën 
psikologjikisht dhe të jenë në gjendje të njoftojnë personat që ata kanë nevojë që të jenë në 
dijeni për këtë e që të tërheqin mjetet e tyre personale. KPT-ja ka vëzhguar se një kërcënim i 
përhershëm që mbetet në mendjen e të ndaluarve të imigracionit për dëbimin e tyre, të cilë 
nuk kanë marrë informacion paraprak mbi datën e dëbimit mund të krijojë një situatë ankthi 
që mund të rëndohet gjatë operacionit të dëbimit e që shpesh ndodh të shndërrohet në një 
situatë të dhunshme e shqetësuese. Në këtë kuadër, KPT-ja ka vërejtur se në disa nga vendet e 
vizitura kishte edhe një shërbim psiko-social që i bashkohej njësive përgjegjëse për dëbimin të 
pajisur me psikologë dhe punonjës socialë që janë përgjegjës në veçanti për përgatitjen e të 
ndaluarve të imigracionit për dëbimin e tyre (nëpërmjet dialogut të përhershëm, kontakteve 
me familjet e tyre në vendet e destinacionit, etj.). Nuk është e nevojshme të thuhet se KPT-ja 
mirëpret këto iniciativa dhe fton ato Shtete që nuk i kanë ende shërbime të tilla që t’i 
krijojnë. 
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42.  Menaxhimi i duhur i operacioneve të dëbimit varet në një shkallë të gjerë nga 
cilësia e personelit të caktuar për të kryer këtë detyrë. Është e qartë se, personeli shoqërues 
duhet të përzgjidhet me kujdesin më të madh dhe të ketë përftuar trainime specifike me 
qëllim reduktimin e rrezikut të keqtrajtimit deri në minimum. Kjo nuk vihej në diskutim 
në Shtetet Palë të vizitura nga KPT-ja. Megjithatë në disa vende ishin organizuar trainime 
specifike (metoda dhe mjete për izolimin e të ndaluarit, menaxhimi i stresit dhe konfliktit, 
etj.). Gjithashtu, disa strategji menaxhimi kanë pasur një efekt përfitues: caktimi i detyrave të 
personelit shoqërues tek personat që kishin ardhur vullnetarisht, i kombinuar me një rotacion 
të detyrueshëm (me qëllim që të shmanget sindroma profesionale e mbilodhjes dhe rreziqet në 
lidhje me punën rutinë si dhe të sigurohet që personeli në fjalë të mbajë një distancë të caktuat 
emocionale nga aktivitetet operative në të cilat përfshihet) si dhe dhënia në bazë të kërkesave 
e mbështetjes së specializuar psikologjike për vetë personelin. 
 
43.  Rëndësia e krijimit të sistemeve të monitorimit si të brendshme ashtu edhe të 
jashtme në një fushë të tillë delikate si operacionet e dëbimit me rrugë ajrore nuk mund 
të mos theksohen. KPT-ja ka vërejtur se në shumë shtete disa sisteme specifike monitorimi 
fatkeqësisht janë krijuar vetëm pas ndeshjes me incidente veçanërisht të rënda si për shembull 
vdekja e të dëbuarve. 
 
44.  Operacionet e dëbimit duhet të dokumentohen me shumë kujdes. Krijimi iI një 
sistemi të qartë dosjesh dhe regjistrimi iI dëbimeve që duhen mbajtur për të gjitha operacionet 
e kryera nga njësitë e përfshira është një kërkesë themelore. Informacioni mbi përpjekjet për 
dështim të operacionit duhet të tërheqë një vëmendje të veçantë dhe, në veçanti, arsyet e 
dorëheqjes nga një operacion dëbimi (një vendim iI marrë nga grupi shoqërues mbi urdhërat 
menaxherialë, refuzimi nga ana e kapitenit të avionit, rezistenca e dhunshme nga ana e të 
dëbuarve, kërkesa për azil, etj.) duhet të regjistrohen në mënyrë sistematike. Informacioni iI 
regjistruar duhet të mbulojë çdo incident dhe çdo lloj përdorimi të mjeteve të kufizimit 
(prangat; pranga dore, pranga për gjunjët; përdorimi iI teknikave të vetëmbrojtjes; sjellja e të 
dëbuarit në avion; etj.). 
 
 Mjete të tjera si ato audiovizuale mund të përdoren gjithashtu dhe të vihen në 
zbatim në disa nga vendet e vizituara, në veçanti për dëbimet që pritet që të jenë 
problematike. Gjithashtu, kamerat e kontrollit mund të instalohen në vende të ndryshme (në 
korridore që çojnë në qelitë e burgut, rruga që ndiqet nga eskorta dhe i ndaluari për në mjetin 
që do të përdoret për ti transferuar deri tek avioni, etj.). 
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45.  Është gjithashtu përfituese nëse në çdo operacion dëbimi ku vështirësitë janë të 
parashikueshme të monitorohet nga një menaxher i njësisë kompetente që të jetë në gjendje të 
ndërpresë operacionin kurdo të jetë e nevojshme. Në disa nga vendet e vizituara KPT-ja ka 
konstatuar se ka pasur kontrolle në vendet e ndalimit të të ndaluarve, si në përgatitjet për 
dëbim, ashtu edhe gjatë nisjes së tyre nga anëtarë të organeve mbikqyrëse të policisë së 
brendshme. Për më tepër, në një numër të kufizuar por të pranueshëm rastesh, anëtarët e 
organeve mbikqyrëse kanë hipur fshehtazi në avion dhe kanë monitoruar të dëbuarin në fjalë 
deri në mbërritjen e tij në destinacion. KPT-ja nuk mund të bëjë më shumë sesa ti mirëpresë 
këto iniciativa që janë shumë të rralla aktualisht në Evropë. 
 
 Më tej, KPT-ja dëshiron që të vërë theksin në rolin që duhet të luajnë 
autoritetet e jashtme mbikqyrëse (duke përfshirë edhe ato gjyqësore), qoftë kombëtare 
apo ndërkombëtare në parandalimin e keqtrajtimit gjatë operacioneve të dëbimit. Këto 
autoritete duhet të kontrollojnë me kujdes të gjitha zhvillimet në këtë kuadër duke i kushtuar 
vëmendje të veçantë përdorimit të forcës dhe mjeteve të kufizimit dhe mbrojtjes së të drejtave 
themelore të personave që dëbohen me rrugë ajrore.  
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V. Vendosja e pavullnetëshme  
në institucione psikiatrike 

Pjesë nga Raporti i 8-të i Përgjithshëm [CPT/Inf (98) 12] 

 
A.  Vërejtje paraprake 
 
25.  KPT-së i kërkohet të shqyrtojë trajtimin e të gjitha kategorive të personave që u 
është hequr liria nga një autoritet publik, duke përfshirë personat me probleme të shëndetit 
mendor. Si rrjedhojë, Komiteti është një vizitor i shpeshtë i institucioneve psikiatrike të tipeve 
të ndryshme.  
 
 Isntitucionet e vizituara përfshijnë spitale psikiatrike, ku ndodhen krahas pacientëve 
vullnetarë, persona që janë shtruar jo vullnetarisht në bazë të procedurave civile për të marrë 
trajtim psikiatrik. KPT viziton gjithashtu mjedise (spitale speciale, njësi të veçanta në spitale 
civile,etj.) për persona që janë shtruar në institucione psikiatrike me urdhër në kuadrin e 
procedimeve penale. KPT u kushton vëmendje të madhe edhe mjediseve psikiatrike për të 
burgosur që preken nga një sëmundje mendore gjatë qëndrimit në burg, të ndodhura si brenda 
sistemit të burgut ashtu edhe në institucionet psikiatrike civile. 
 
26.  Kur shqyrtoi çështjen e shërbimit të kujdesit shëndetësor në burgje në Raportin e 3-
të të Përgjithshëm (krhs. CPT/Inf (93) 12, paragrafet 30 deri 77), KPT njehsoi një numër 
kriteresh të përgjithëshme të cilat kanë udhëhequr punën e tij (akses te një mjek; 
barasvlefshmëri kujdesi; miratimi dhe konfidencialiteti i pacientit; kujdes shëndetësor 
parandalues; pavarësi profesionale dhe kompetencë profesionale). Këto kritere zbatohen edhe 
për shtrimin e pavullnetshëm në institucione psikiatrike.  
 
 Në paragrafet e mëposhtëme përshkruhen disa disa nga çështjet specifike që ndiqen 
nga KPT lidhur me personat që vendosen pa vullnetin e tyre në institucione psikiatrike1. KPT 
shpreson në këtë mënyrë t’u japë një udhëzim të qartë paraprak autoriteteve kombëtare për 
pikëpamjet e tij lidhur me trajtimin e këtyre personave; Komiteti do të mirëpriste komente për 
këtë seksion të Raportit të tij të Përgjithshëm.  
 

 
1 Lidhur me kujdesin psikiatrik për të burgosurit, duhet t’u referohemi edhe paragrafeve 41 deri 
44 të Raportit 3-të të Përgjithshëm të Komitetit. 
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B.  Parandalimi i keqtrajtimit 
 
27.  Duke patur parasysh mandatin e Komitetit, prioriteti i tij i parë kur viziton një 
institucion psikiatrik duhet të jetë të vërtetojë në se ka ndonjë udhëzim për keqtrajtim me 
dashje të pacientëve. Të tilla udhëzime gjenden rrallë. Më përgjithësisht KPT dëshiron të 
evidentojë përkushtimin për kujdes ndaj pacientëve që vihet re në shumicën dërmuese të 
personelit në shumicën e institucioneve psikiatrike që vizitohen nga delegacionet e tij. Kjo 
situatë është nganjëherë akoma më e lavdërueshme në dritën e niveleve të ulta në numër të 
personelit dhe varfërisë së burimeve në dispozicion të personelit.  
 
 Sidoqoftë, vëzhgimet në vend të KPT dhe raportet e marra nga burime të tjera 
tregojnë se në institucionet psikiatrike ndodhin herë pas here keqtrajtime me dashje të 
pacientëve. Më poshtë do të shqyrtohen një numër çështjesh që janë të lidhura ngushtë me 
parandalimin e keqtrajtimit (p.sh. mjetet e kufizimit, procedurat e ankimit; kontakti me botën 
e jashtme; mbikëqyrja nga jashtë). Sidoqoftë, në këtë fazë duhen bërë disa vërejtje lidhur me 
përzgjedhjen e personelit dhe mbikëqyrjen e personelit.  
 
28.  Të punosh me të sëmurët dhe të gjymtuarit mendorë do të jetë gjithnjë një detyrë e 
vështirë për të gjitha kategoritë e personelit në fjalë. Në lidhje me këtë duhet të vihet në dukje 
që personeli i kujdesit shëndetësor në institucionet psikiatrike ndihmohet shpesh në punën tij 
të përditëshme nga ordinancat; më tej, në disa institucione një numri të konsiderueshëm të 
personelit i caktohen detyra lidhur me sigurimin. Informacioni në dispozicion të KPT 
sugjeron që atëherë kur ndodh keqtrajtim me dashje nga personeli në institucionet psikiatrike, 
shpesh janë fajtorë ky personel ndihmës më shumë se sa personeli infermier ose mjekësor i 
kualifikuar.  
 
 Duke patur parasysh natyrën sfiduese të punës së tyre, është me rëndësi themelore 
që personeli ndihmës të përzgjidhet me kujdes dhe që të marrë si trajnimin e duhur para 
marrjes së detyrës edhe kurse gjatë punës. Më tej, gjatë kryerjes së detyrave të tij, ai duhet të 
mbikëqyret nga afër – dhe të jetë nën autoritetin e –personelit të kualifikuar të kujdesit 
shëndetësor.  
 
29.  Në disa vende, KPT ka hasur praktikën e përdorimit të disa pacientëve ose të 
burgosurve nga burgjet fqinjë si personel ndihmës në institucionet psikiatrike. Komiteti ka 
rezerva serioze lidhur me këtë përqasje, e cila duhet të shihet si një masë e mundësisë së 
fundit. Në se emërime të tilla janë të pashmangshme, aktivitetet e personave në fjalë duhet të 
mbikëqyren vazhdimisht nga personeli i kualifikuar i kujdesit shëndetësor. 
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30.  Është gjithashtu thelbësore që të ketë procedura të përshtatëshme për të mbrojtur 
disa pacientë psikiatrikë nga pacientë të tjerë që mund t’u shkaktojnë dëm atyre. Kjo kërkon 
ndër të tjera një prani të përshtatëshme personeli gjatë gjithë kohës, përfshirë natën dhe 
fundjavën. Më tej, duhen bërë rregullime specifike për pacientët veçanërisht vulnerabël, p.sh. 
të gjymtuarit mendorë dhe/ose adoleshentët me çrregullime mendore nuk duhet të vendosen 
në një vend me pacientët madhorë.  
 
31.  Kontrolli i duhur menaxherial i të gjitha kategorive të personelit mundet gjithashtu 
të kontribuojë konsiderueshëm në parandalimin e keqtrajtimit. Natyrisht, duhet të jepet 
mesazhi i qartë se keqtrajtimi fizik ose psikologjik i pacientëve nuk është i pranueshëm dhe 
do të trajtohet me rreptësi. Më në përgjithësi, drejtuesit duhet të sigurojnë që roli terapeutik i 
personelit në institucionet psikiatrike nuk dueht të konsiderohet si dytësor ndaj konsideratave 
të sigurimit.  
 
 Po kështu, rregullat dhe praktikat që mund të gjenerojnë një klimë tensioni ndërmjet 
personelit dhe pacientëve duhet të rishikohen siç duhen. Vendosja e gjobave për personelin në 
rastin e ikjes së një pacienti është pikërisht masa që mund të ketë efekt negativ mbi frymën që 
zotëron në një institucion psikiatrik. 
 
C.  Kushtet e jetesës së pacientëve dhe trajtimi 
 
32.  KPT shqyrton nga afër kushtet e jetesës së pacientëve dhe trajtimin; 
papërshtatshmëritë në këto aspekte mundet të çojnë shpejt në situata që hyjnë nën termin 
“trajtim çnjerëzor dhe poshtërues”. Qëllimi duhet të jetë të ofrohen kushte materiale të cilat të 
ndihmojnë në kurimin dhe mirëqenien e pacientëve; në terma psikiatrike, në mjedis pozitiv 
terapeutik. Kjo është me rëndësi jo vetëm për pacientët por edhe për personelin që punon në 
institucionet psikiatrike. Më tej, pacientëve duhet t’u ofrohet trajtim dhe kujdes i përshtatshëm 
si psikiatrik edhe somatik; duke patur parasysh parimin e barasvlefshmërisë së kujdesit, 
trajtimi mjekësor dhe infermierik që marrin personat e vendosur pa vullnetin e tyre në një 
institucion psikiatrik duhet të jetë i krahasueshëm me atë që gëzojnë pacientët psikiatrikë të 
vullnetshëm.  
 
33.  Cilësia e kushteve të jetesës dhe trajtimit të pacientëve varet patjetër në një masë të 
konsiderueshme nga burimet në dispozicion. KPT pranon që në kohë të vështirësive të mëdha 
ekonomike, mund të bëhen sakrifica edhe në institucionet shëndetësore. Sidoqoftë, në dritën e 
fakteve të gjetura gjatë disa vizitave, Komiteti dëshiron të theksojë se sigurimi i disa nevojave 
bazë të jetës duhet të garantohet gjithnjë në institucionet ku Shteti ka persona nën kujdesin 
dhe/ose mbikëqyrjen e tij. Këto përfshijnë ushqim, ngrohje dhe veshje të përshtatëshme si 
edhe – në institucionet shëndetësore – mjekim të përshtatshëm.  
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 Kushtet e jetesës 
 
34.  Krijimi i një mjedisi terapeutik pozitiv përfshin para së gjithash vënien në 
dispozicion të hapësirës jetike të mjaftueshme për pacient si edhe ndriçim, ngrohje dhe ajrim 
të përshtatshëm, mbajtjen e institucionit në një gjendje të kënaqëshme riparimi dhe plotësimi i 
kërkesave spitalore të higjenës.  
 
 Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet dekorimit të dhomave të pacientëve dhe 
mjediseve të argëtimit, për t’u dhënë pacientëve stimulim pamor. Vënia në dispozicion e 
komodinave pranë krevatit dhe garderobave është shumë e dëshirueshme, dhe pacientët duhet 
të lejohet të mbajnë disa sende personale (fotografi, libra, etj.). Duhet nënvizuar gjithashtu 
rëndësia e sigurimit për pacientët e një vendi me kyç ku ata të mund të mbajnë sendet e tyre; 
mos-sigurimi i kësaj mundet të ndikojë keq në ndjenjën e sigurisë dhe autonomisë së 
pacientëve.  
 
 Mjediset sanitare duhet t’u lejojnë pacientëve një farë privatësie. Më tej, nevojat e 
pacientëve të moshuar ose të gjymtuar për këto duhen marrë në konsideratë siç duhet; p.sh., 
WC që nuk u lejojnë pacientëve të ulen nuk janë të përshtatëshme për këta pacientë. Po 
kështu, duhet të jenë në dispozicion pajisjet bazë spitalore që mundësojnë personelin t’u 
ofrojë kujdes të përshtatshëm (duke përfshirë higjenën personale) pacientëve që nuk lëvizin 
nga shtrati; mungesa e pajisjeve të tilla mund të çojë në kushte të mjerueshme.  
 
 Duhet gjithashtu të vihet re se praktika e konstatuar në disa institucione psikiatrike 
që i veshin vazhdimisht pacientët me pizhama/veshje nate nuk ndihmon në forcimin e 
identitetit personal dhe vetë-respektit; individualizimi i veshjeve duhet të jetë pjesë e procesit 
terapeutik.  
 
35.  Ushqimi i pacientëve është një tjetër aspekt i kushteve të tyre të jetesës që është me 
rëndësi të veçantë për KPT. Ushqimi jo vetëm që duhet të jetë i përshtatshëm nga pikëpamja e 
sasisë dhe cilësisë, por edhe të jepet në kushte të kënaqëshme. Duhet të ekzistojnë pajisjet e 
nevojshme që mundësojnë të shërbehet ushqimi në temperaturën e duhur. Më tej, rregullimet 
për ngrënien duhet të jenë të denja; në këtë drejtim duhet theksuar se mundësimi i pacientëve 
të kryejnë veprimet e jetës së përditëshme – të tilla si ngrënia me mjetet e përshtatëshme të 
ulur në tavolinë – përfaqëson një pjesë tërësore të programeve për rehabilitimin psiko-social 
të pacientëve. Po kështu, paraqitja e ushqimit është një faktor që nuk duhet të anashkalohet.  
 
 Duhet gjithashtu të merren në konsideratë nevojat e veçanta të personave të 
gjymtuar lidhur me rregullimet për ngrënie.  
 



 55 

  

36.  KPT dëshiron gjithashtu ta bëjë të qartë mbështetjen e saj për tendencën e vënë re 
në disa vende drejt mbylljes së fjetoreve me kapacitet të madh në institucionet psikiatrike; 
mjedise të tilla janë fare pak në përputhje me normat e psikiatrisë moderne. Sigurimi i 
strukturave të fjetjes në grupe të vogla është një faktor kyç në ruajtjen/rikthimin e dinjitetit të 
pacientit dhe gjithashtu një element thelbësor për çdo politikë për rehabilitimin psikologjik 
dhe social të pacientëve. Struktura të këtij tipi lehtësojnë gjithashtu ndarjen e pacientëve në 
kategori përkatëse për qëllime terapeutike.  
 
 Po kështu, KPT favorizon përqasjen që po përdoret më shpesh për të lejuar 
pacientët që dëshirojnë të kenë akses te dhomat e tyre gjatë ditës, në vend që të detyrohen të 
qëndrojnë të mbledhur bashkë me pacientët e tjerë në zonat e përbashkëta.  
 
 trajtimi 
 
37.  Trajtimi psikiatrik duhet të bazohet në një përqasje të individualizuar, gjë që 
nënkupton hartimin e një plani trajtimi për çdo pacient. Ai duhet të përfshijë një gamë të gjerë 
aktivitetesh rehabilituese dhe terapeutike, duke përfshirë akses në terapi profesioni, terapi në 
grup, psikoterapi individuale, art, teatër, muzikë dhe sporte. Pacientët duhet të kenë akses të 
rregullt në dhoma argëtimi të pajisura përshtatshëm dhe të kenë mundësinë të bëjnë çdo ditë 
ushtrime ajrimi në qiell të hapur; është gjithashtu e dëshirueshme që atyre t’u ofrohet arsimim 
dhe punë e përshtatëshme. 
 
 KPT mjaft shpesh konstaton se këto komponentë themelorë të trajtimit rehabilitues 
psiko-social efektiv janë pak të zhvilluara ose mungojnë tërësisht dhe që trajtimi i ofruar 
pacientëve konsiston kryesisht në farmakoterapi. Kjo situatë mund të jetë rezultat i mungesës 
së personelit të kualifikuar siç duhet dhe i mjediseve të përshtatëshme ose i një filozofie 
mbetëse të bazuar mbi mbikëqyrjen e pacientëve.  
 
38.  Natyrisht, mjekimi psikofarmakologjik shpesh përbën pjesë të nevojshme të 
trajtimit që u bëhet pacientëve me çrregullime mendore. Duhet të ketë procedura që të 
sigurojnë se mjekimi i përshkruar jepet në fakt dhe se garantohet një furnizim i rregullt i 
barnave të përshtatëshme. KPT gjithashtu do të kërkojë ndonjë udhëzim për keqpërdorimin e 
mjekimit.  
 
39.  Terapia e elektrokonvulsive (ECT) është një formë e pranuar e trajtimit për 
pacientët psikiatrikë që vuajnë nga disa çrregullime të veçanta. Sidoqoftë, duhet treguar 
kujdes që ECT të jetë e integruar në planin e trajtimit të pacientit dhe që administrimi i saj 
duhet të shoqërohet me garancitë e nevojshme.  
 
 KPT është veçanërisht e shqetësuar kur has administrimin e ECT në formën e saj të 
pamodifikuar (p.sh. pa anestezik dhe relaksues muskujsh); kjo metodë tashmë nuk mund të 
konsiderohet e pranueshme në praktikën psikiatrike moderne. Veças riskut për fraktura dhe 
pasoja të tjera të papërshtatëshme mjekësore, procesi si i tillë është poshtërues si për pacientët 
edhe për personelin në fjalë. Si rrjedhojë, ECT duhet të administrohet gjithnjë në formën e saj 
të modifikuar.  
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 ECT duhet të administrohet pa u parë nga pacientë të tjerë (me preferencë në një 
dhomë që është caktuar dhe pajisur për këtë qëllim), nga personel që është trainuar 
posaçërisht për të dhënë këtë trajtim. Më tej, ECT duhet të evidentohet me hollësi në një 
regjistër të veçantë. Vetëm kështu mundet që të njehsohet qartë nga drejtuesit e spitalit dhe të 
diskutohet me personelin ndonjë praktikë e padëshirueshme.  
 
40.  Shqyrtimi i rregullt i gjëndjes së shëndetit të një pacienti dhe i çdo mjekimi të 
përshkruar është një tjetër kërkesë bazë. Kjo ndër të tjera do të mundësojë që të merren 
vendime të informuara lidhur me nxjerrjen nga spitali ose transferimin në mjedise më pak 
kufizuese.  
 
 Për çdo pacient duhet të hapet një dosje personale dhe konfidenciale. Dosja duhet të 
përmbajë informacion diagnostik (duke përfshirë rezultatet e çdo ekzaminimi special që i 
është bërë pacientit) si edhe evidencën e vazhduar të gjendjes somatike dhe mendore të 
pacientit dhe trajtimit të tij. Pacienti duhet të ketë mundësi të shohë dosjen e tij, përveçse kur 
kjo nuk është e këshillueshme nga një pikëpamje terapeutike, dhe të kërkojë që informacioni 
që ajo përmban t’i jepet familjes së tij ose një avokati. Më tej, në rast të një transferimi, dosja 
duhet t’i çohet mjekëve në institucionin pritës; në rast të daljes nga institucioni, dosja duhet t’i 
dërgohet – me miratimin e pacientit – një mjeku kurues në shoqërinë e lirë.  
 
41.  Në parim, pacientët duhet të vihen në pozitë të japin miratimin e tyre të lirë dhe të 
informuar për trajtimin. Pranimi i një pacienti në një institucion psikiatrik në mënyrë të 
pavullnetëshme nuk duhet të kuptohet sikur autorizon trajtimin pa miratimin e tij. Rrjedh që 
çdo pacienti kompetent, vullnetarisht ose jo, duhet t’i jepet mundësia të refuzojë trajtimin ose 
çdo ndërhyrje tjetër mjekësore. Çdo derogim nga ky parim themelor duhet të bazohet mbi 
ligjin dhe të lidhet vetëm me rrethana të jashtëzakonshme të përcaktuara qartë dhe rreptësisht.  
 
 Natyrisht, miratimi për trajtimin mund të cilësohet i lirë dhe i informuar vetëm në se 
bazohet në informimin gjithëpërfshirës, të saktë dhe të plotë për gjendjen e pacientit dhe 
trajtimin e propozuar; përshkrimi i ECT si “terapi gjumi” është një shembull i informacionit 
më pak se i plotë dhe i saktë për trajtimin në fjalë. Si rrjedhim, të gjithë pacientëve duhet t’u 
jepet sistematikisht informacion përkatës për gjendjen e tyre dhe trajtimin që propozohet t’u 
përshkruhet atyre. Duhet t’u jepet edhe informacion përkatës pas trajtimit (rezultate, etj.). 
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D.  Personeli 
 
42.  Burimet e pesonelit duhet të jenë të përshtatëshme lidhur me numrin, kategoritë e 
personelit (psikiatër, mjekë të përgjithshëm, infermierë, punonjës socialë, etj. ) dhe përvojën e 
trajnimin. Mungesat në burime personeli shpesh dëmtojnë seriozisht përpjekjet për të ofruar 
aktivitetete të llojit të përshkruar në paragrafin 37; më tej, ato mund të çojnë në situata me risk 
të lartë për pacientët, pavarësisht nga intencionet e mira dhe përpjekjet e vërteta të personelit 
në shërbim.  
 
43.  Në disa vende, KPT është shokuar veçanërisht nga numri i vogël i infermierëve 
psikiatrikë të kualifikuar në personelin infermierik në institucionet psikiatrike dhe nga 
mungesa e personelit të kualifikuar për të kryer aktivitete të terapisë sociale (veçanërisht, 
terapistë profesioni). Zhvillimi i trajnimit të specializuar për infermierë psikiatrie dhe një 
theks më i madh në terapinë sociale do të kishin një ndikim të konsiderueshëm mbi cilësinë e 
kujdesit. Në veçanti, ato do të çonin në lindjen e një mjedisi terapeutik të përqendruar më pak 
në barna dhe trajtime fizike.  
 
44.  Një numër vërejtjesh lidhur me çështje të personelit dhe më posaçërisht për 
personelin ndihmës janë dhënë tashmë në një pjesë të mëparëshme (krhs. paragrafet 28 deri 
31). Sidoqoftë, KPT u kushton gjithnjë vëmendje të afërt edhe qëndrimit të mjekëve dhe 
infermierëve. Veçanërisht Komiteti do të kërkojë për prova të një interesi të vërtetë në 
krijimin e një marrëdhënieje terapeutike me pacientët. Ai do të verifikojë gjithashtu në se 
neglizhohen pacientët që mund të konsiderohen si barrë ose që nuk kanë potencial 
rehabilitues.  
 
45.  Si në shërbime të tjera të kujdesit shëndetësor, është e rëndësishme që kategoritë e 
ndryshme të personelit që punojnë në një njësi psikiatrike të mblidhen rregullisht dhe të 
formojnë një ekip nën autoritetin e një mjeku me përvojë. Kjo do të lejojë të identifikohen dhe 
diskutohen problemet e përditëshme dhe të jepen udhëzime. Mungesa e kësaj mundësie mund 
të rrezikonte të krijoheshin frustracione dhe inate në personel.  
 
46.  Stimulimi dhe mbështetja e jashtme janë gjithashtu të nevojshme për të siguruar që 
personeli i institucioneve psikiatrike të mos mbetet tepër i izoluar. Lidhur me këtë, është 
shumë e dëshirueshme që këtij personeli t’i ofrohen mundësi trajnimi jashtë institucionit të 
tyre si edhe mundësi delegimi. Po kështu, duhet inkurajuar prania në institucionet psikiatrike e 
personave të pavarur (p.sh. studentë, studjues) dhe organeve të jashtme (krhs. paragrafi 55). 
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E.  Mjete kufizuese 
 
47.  Në çdo institucion psikiatrik mund të jetë i nevojshëm ndonjëherë kufizimi i 
pacientëve të axhituar dhe/ose të dhunshëm. Ky është aspekt i një shqetësimi të veçantë për 
KPT, duke patur parasysh potencialin për abuzim dhe keqtrajtim. 
 
 Kufizmi i pacientëve duhet t’i nënshtrohet një politike të përcaktuar qartë. Kjo 
politikë duhet të bëjë të qartë se përpjekjet fillestare për të kufizuar pacientët e axhituar ose të 
dhunshëm duhet të jenë, sa më shumë të jetë e mundur, jo fizike (p.sh. instruksion gojor) dhe 
që aty ku është i nevojshëm kufizimi fizik, ai në parim duhet të kufizohet në kontroll me duar.  
 
 Personeli në institucione psikiatrike duhet të trainohet si në teknikat e kontrollit jo-
fizik edhe ato me duar për pacientët e axhituar dhe të dhunshëm. Pasja e aftësive të tilla do të 
mundësojë personelin të zgjedhë përgjigjen më të përshtatëshme kur përballet me situata të 
vështira, duke ulur kështu konsiderueshëm riskun e dëmtimeve të pacientëve dhe personelit.  
 
48.  Përdorimi i instrumenteve të kufizimit fizik (rripa, këmisha force, etj.) do të 
justifikohet veçse shumë rrallë dhe duhet të jetë gjithnjë ose i urdhëruar shprehimisht nga një 
mjek ose t’i njoftohet menjëherë një mjeku për të kërkuar miratimin e tij. Në se, 
përjashtimisht, përdoren instrumente të kufizimit fizik, ato duhet të hiqen në mundësinë më të 
hershme, ato nuk duhet të përdoren kurrë, ose përdorimi i tyre nuk duhet të zgjatet kurrë, si 
një ndëshkim. 
 
 KPT ndonjëherë ka hasur pacientë psikiatrie mbi të cilët janë përdorur instrumente 
të kufizimit fizik për një periudhë ditësh; Komiteti duhet të theksojë që një gjendje e tillë nuk 
mund të ketë asnjë justifikim terapeutik dhe arrin, në pikëpamjen tij, në keqtrajtim.  
 
49.  Në këtë kontekst duhet përmendur edhe veçimi (d.m.th. izolimi në një dhomë 
vetëm) i pacientëve të dhunshëm ose përndryshe të “pakontrollueshëm”, një procedurë që ka 
një histori të gjatë në psikiatri.  
 
 Ka një tendencë të qartë në praktikën psikiatrike moderne në favor të mënjanimit të 
veçimit të pacientëve dhe KPT ka kënaqësinë të vërejë që kjo po del nga përdorimi në shumë 
vende. Për sa kohë që veçimi mbetet në përdorim, ai duhet t’i nënshtrohet një politike të 
shprehur qartë, veçanërisht: tipet e rasteve kur mund të përdoret; objektivat që synohen; afati 
dhe nevoja për rishikim të rregullt; ekzistenca e kontakteve njerëzore të përshtatëshme; nevoja 
që personeli të jetë veçanërisht i vëmendshëm.  
 
 Veçimi nuk duhet përdorur kurrë si ndëshkim. 
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50.  Çdo rast i kufizimit fizik të një pacienti (kontroll me duar, përdorimi i 
instrumenteve të kufizimit fizik, veçimi) duhet të evidencohet në një regjistër të veçantë të 
hapur për këtë qëllim (si edhe në dosjen e pacientit). Shënimi duhet të përfshijë orët kur ka 
filluar dhe mbaruar masa, rrethanat e rastit, arsyet për përdorimin e saj, emri i mjekut që e 
urdhëroi ose miratoi dhe një tregim i çdo dëmtimi që ka pësuar pacienti ose personeli.  
 
 Kjo do të lehtësonte si menaxhimin e incidenteve të tilla ashtu edhe anashkalimin e 
masës së ndodhjes së tyre.  
 
F.  Garanci në kontekstin e vendosjes së pavullnetëshme 
 
51.  Për shkak të vulnerabilitetit të tyre, të sëmurët dhe të gjymtuarit mendorë kërkojnë 
mjaft vëmendje për të parandaluar çdo formë sjelljeje – ose për të mënjanuar ndonjë 
mosveprim – kundër mirëqenies së tyre. Rrjedh që vendosja e pavullnetëshme në një 
institucion psikiatrik duhet të rrethohet gjithnjë nga garanci të përshtatëshme. Një nga më të 
rëndësishmet e këtyre garancive – miratimi i lirë dhe i informuar për trajtim – është theksuar 
tashmë (krhs. paragrafi 41). 
 
 vendimi i vendosjes fillestare 
 
52.  Procedura me të cilën vendoset vendosja e pavullnetëshme duhet të ofrojë garanci të 
pavarësisë dhe paanësisë si edhe ekspertizë objektive mjekësore.  
 
 Lidhur më veçanërisht me vendosjet e pavullnetëshme të natyrës civile, në shumë 
vende vendimi lidhur me vendosjen duhet të merret nga një autoritet gjyqësor (ose të 
konfirmohet nga një autoritet i tillë brenda një afati të shkurtër), në dritën e opinioneve 
psikiatrike. Sidoqoftë, përfshirja automatike e një autoriteti gjyqësor në vendimin fillestar nuk 
parashikohet në të gjitha vendet. Rekomandimi N° R (83) 2 i Komitetit të Ministrave për 
mbrojtjen ligjore të personave që vuajnë nga çrregullime mendore të vendosur si pacientë të 
pavullnetshëm lejon për të dy përqasjet (ndonëse përcakton garanci të veçanta në rastin kur 
vendimi i vendosjes i besohet një autoriteti jo gjyqësor). Asambleja Këshillimore megjithatë 
ka rihapur debatin për këtë temë me anë të Rekomandimit 1235 (1994) për psikiatrinë dhe të 
drejtat e njeriut, që bën thirrje që vendimet lidhur me vendosjen e pavullnetëshme të merren 
nga një gjyqtar.  
 
 Në çdo rast, një person i cili është vendosur në mënyrë të pavullnetëshme në një 
institucion psikiatrik nga një autoritet jo-gjyqësor mund të ketë të drejtën të fillojë proces me 
anë të të cilit të vendoset shpejt nga një gjykatë mbi ligjshmërinë e ndalimit të tij.  
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 Garanci gjatë vendosjes  
 
53.  Në momentin e pranimit çdo pacienti si edhe familjes së tij duhet t’i jepet një 
broshurë që paraqet rutinën e institucionit dhe të drejtat e pacientit. Çdo pacienti që nuk ka 
mundësi të kuptojë këtë broshurë duhet t’i jepet asistencë e përshtatëshme.  
 
 Më tej, si në çdo vend të heqjes së lirisë, një procedurë efektive anikimi është një 
garanci bazë kundër keqtrajtimit në institucione psikiatrike. Duhet të ekzistojnë rregullime 
specifike që u mundësojnë pacientëve të bëjnë ankime zyrtare te një organ i caktuar qartë dhe 
të komunikojnë në mënyrë konfidenciale me një organ të përshtatshëm jashtë institucionit.  
 
54.  Mbajtja e kontakteve me botën e jashtme është thelbësore jo vetëm për 
parandalimin e keqtrajtimit por edhe nga një pikëvështrim terapeutik. 
 
 Pacientët duhet të kenë mundësinë të dërgojnë dhe marrin korrespondencë, të kenë 
akses te një telefon, dhe të presin vizita nga familja dhe miqtë e tyre. Duhet gjithashtu të 
sigurohet akses konfidencial te një avokat. 
 
55.  KPT i kushton gjithashtu rëndësi të konsiderueshme vizitave të rregullta në 
institucionet psikiatrike nga organe të jashtme të pavarura (p.sh. një gjyqtar ose një komitet 
mbikëqyrës) i cili është përgjegjës për inspektimin e kujdesit ndaj pacientëve. Ky organ duhet 
të jetë i autorizuar veçanërisht të bisedojë privatisht me pacientët, të marrë direkt çdo ankim 
që ata mund të kenë dhe të bëjë çdo rekomandim të nevojshëm.  
 
 nxjerrja 
 
56.  Vendosja e pavullnetëshme në një institucion psikiatrik duhet të përfundojë në 
momentin më të parë që nuk kërkohet më nga gjendja mendore e pacientit. Si rrjedhim, 
nevoja për një vendosje të tillë duhet të rishikohet në intervale të rregullta.  
 
 Kur vendosja e pavullnetëshme është për një periudhë të specifikuar, e rinovueshme 
në dritën e evidencës psikiatrike, ky rishikim do të rrjedhë nga vetë kushtet e vendosjes. 
Sidoqoftë, vendosja e pavullnetëshme mund të jetë për një periudhë të pacaktuar, veçanërisht 
në rastin e pacientëve që janë vendosur me detyrim në një institucion psikiatrik si rrjedhojë e 
proceseve penale dhe që konsiderohen të jenë të rrezikshëm. Në se periudha e vendosjes së 
pavullnetëshme është e pacaktuar, atëherë duhet të ketë një rishikim automatik në intervale të 
rregullta të nevojës për vazhdimin e qëndrimit. 
 
 Krahas kësaj, vetë pacienti duhet të ketë mundësinë të kërkojë në intervale të 
arsyeshme që nevoja për qëndrim të shqyrtohet nga një autoritet gjyqësor. 
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57.  Një pacient, ndonëse mund të mos ketë më nevojë për vendosje të pavullnetëshme, 
mund të ketë nevojë akoma për trajtim dhe/ose një mjedis të mbrojtur në shoqërinë e lirë. 
Lidhur me këtë KPT ka konstatuar, në një numër vendesh, se pacientët, gjendja mendore e të 
cilëve nuk kërkon që ata të mbahen në një institucion psikiatrik, kanë mbetur në këto 
institucione në sajë të mungesës së një kujdesi/akomodimi të përshtatshëm në shoqërinë e lirë. 
Që personat të mbeten në heqje lirie si rezultat i mungesës së mjediseve të jashtme të 
përshtatëshme është një situatë që shkakton mjaft pyetje.  
 
G.  Vërejtje të fundit 
 
58.  Struktura organizative e shërbimeve të kujdesit shëndetësor për personat me 
çrregullime psikiatrike ndryshon nga vendi në vend dhe është sigurisht një çështje që e 
përcakton secili Shtet. Megjithatë, KPT dëshiron që të tërheqë vëmendjen në tendencën e një 
numri vendesh që të ulin numrin e vendeve në institucionet e mëdha psikiatrike dhe të 
zhvillojnë njësi të shëndetit mendor të bazuara në komunitet. Komiteti e konsideron këtë një 
zhvillim shumë të favorshëm, me kusht që këto njësi të ofrojnë një cilësi të kënaqshme të 
kujdesit shëndetësor.  
 
 Tani pranohet gjerësisht që institucionet e mëdha psikiatrike përbëjnë një risk të 
institucionalizimit si për pacientët ashtu edhe për personelin, aq më tepër kur ato janë të 
vendosura në vende të izoluara. Kjo mund të ketë efekt keqësues në trajtimin e pacientit. 
Programet e kujdesit që përfitojnë nga gama e plotë e trajtimit psikiatrik është më e lehtë të 
zbatohen në njësi të vogla pranë qendrave kryesore urbane.  
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VI. Të miturit në heqje lirie 

Pjesë nga Raporti i 9-të i Përgjithshëm [CPT/Inf (99) 12] 

 
Vërejtje paraprake 
 
20. Në disa nga raportet e tij të mëparëshme, KPT ka përcaktuar kriteret që udhëheqin 
punën e tij në një gamë vendesh ndalimi, duke përfshirë stacione policie, burgje, qendra për 
mbajtjen e të ndaluarve të imigracionit dhe institucione psikiatrike.  
 
 Komiteti zbaton kriteret e përmendura më lart, në masën që ato janë të 
përshtatëshme, lidhur me të miturit (d.m.th. persona nën moshën 18 vjeç) në heqje lirie. 
Sidoqoftë – pavarësisht nga arsyeja për të cilën mund t’ju jetë hequr liria – të miturit janë 
vetiu më vulnerabël se madhorët. Si rrjedhim, kërkohet vigjilencë e veçantë për të siguruar që 
mbrohet siç duhet mirëqenia e tyre fizike dhe mendore. Për të theksuar rëndësinë që i kushton 
parandalimit të keqtrajtimit të të miturve në heqje lirie, KPT ka zgjedhur t’i kushtojë këtë 
kapitull, të Raportit të tij të 9-të të Përgjithshëm për të përshkruar disa nga çështjet specifike 
që ndjek në këtë fushë.  
 
 Në paragrafet e mëposhtëme, Komiteti njehson një sërë garancish kundër 
keqtrajtimit të cilat ai i konsideron se duhet t’ju ofrohen të gjithë të miturve në heqje lirie, 
përpara se të përqëndrohet në kushtet që duhen arritur në qendrat e ndalimit të projektuara 
veçanërisht për të mitur. Komiteti shpreson në këtë mënyrë t’u japë një udhëzim të qartë 
autoriteteve kombëtare për pikëpamjet e tij lidhur me mënyrën në të cilën duhen mbrojtur këta 
persona. Si në vitet e mëparëshme, KPT do të mirëpriste komente mbi përmbajtjen e 
kësaj pjese të Raportit të tij të Përgjithshëm. 
 
21. Komiteti dëshiron të theksojë që në fillim se çdo standard që mund të jetë duke 
zhvilluar në këtë fushë duhet të shihet se është komplementar i atyre të parashtruar në një 
aradhë instrumentesh ndërkombëtare, duke përfshirë Konventën e Kombeve të Bashkuara për 
të Drejtat e Fëmijëve të 1989; Rregullat Standarde Minimale të Kombeve të Bashkuara për 
Administrimin e Drejtësisë për të Mitur (Rregullat e Pekinit) të 1985; Rregullat e Kombeve të 
Bashkuara për Mbrojtjen e të Miturve në Heqje Lirie të 1990 dhe Udhëzimet e Kombeve të 
Bashkuara për Parandalimin e Delinkuencës së të Miturve (Udhëzimet e Riadit). 
 
 Komiteti dëshiron gjithashtu të shprehë miratimin e tij për një nga parimet kardinale 
të mishëruar në një nga instrumentet e lartpërmendur, atë që të miturve duhet t’u hiqet liria 
veçse si një masë e fundit dhe për afatin më të shkurtër të mundshëm (krhs. Nenin 37 b. të 
Konventës për Të Drejtat e Fëmijës dhe Rregullat 13 dhe 19 të Rregullave të Pekinit).  
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Garanci kundër keqtrajtimit të të miturve 
 
22. Nga mandati i tij, prioritet i parë i KPT gjatë vizitave në vende ku u hiqet liria të 
miturve është të kërkojë të përcaktojë në se ata i nënshtrohen keqtrajtimit me dashje. 
Konstatimet e Komitetit deri tani sugjerojnë që, në shumicën e institucioneve që viziton, kjo 
ndodh relativisht rallë. 
 
23. Sidoqoftë, siç është rasti edhe me madhorët, duket se të miturit kanë më shumë 
gjasa të keqtrajtohen me dashje në stacionet e policisë se sa në vende të tjera ndalimi. Vërtet, 
në më shumë se një rast, delegacionet e KPT kanë mbledhur prova të besueshme që të miturit 
kanë qenë ndër personat që janë torturuar ose keqtrajtuar ndryshe nga punonjësit e policisë.  
 
 Në këtë kontekst, KPT ka theksuar se është gjatë periudhës menjëherë pas heqjes së 
lirisë kur rreziku i torturimit dhe keqtrajtimit është më i madh. Vijon se është thelbësore që të 
gjithë personat që u hiqet liria (duke përfshirë të miturit) të gëzojnë, që nga momenti kur ata 
detyrohen së pari të mbeten në polici, të drejtat që të njoftojnë një të afërm ose një palë të 
tretë për faktin e ndalimit të tyre, të drejtën e aksesit të një avokat dhe të drejtën e aksesit te 
një mjek.  
 
 Përtej këtyre garancive, disa juridiksione pranojnë që vulnerabiliteti i vetvetishëm i 
të miturve kërkon që të merren përkujdesje shtesë. Këto përfshijnë vendosjen e punonjësve 
nën një detyrim zyrtar që të njoftojnë një person të përshtatshëm për faktin që një i mitur është 
ndaluar (pavarësisht në se i mituri kërkon ose jo që kjo të bëhet). Mundet gjithashtu që të jetë 
parashikuar që punonjësit e policisë të mos kenë të drejtën të marrin në pyetje të miturit pa 
praninë e një personi të tillë të përshtatshëm dhe/ose të një avokati.  
 
24. Në një numër institucionesh të tjera të vizituara, delegacioneve të KPT u është thënë 
se nuk ishte e pazakontë që personeli t’u jepte nganjëherë një “pëllëmbë pedagogjike” të 
miturve që nuk sillen mirë. Komiteti konstaton që, në interes të parandalimit të keqtrajtimit, të 
gjitha format e dënimit fizik duhet të jenë të ndaluara zyrtarisht dhe të mënjanohen në 
praktikë. Personat që nuk sillen mirë duhet të trajtohen vetëm në përputhje me procedurat 
disiplinore të parashikuara.  
 
25. Përvoja e Komitetit sugjeron gjithashtu që kur ndodh keqtrajtimi i të miturve, ai 
është më shpesh një rezultat i dështimit për të mbrojtur siç duhet personat në fjalë nga 
abuzimi se sa një intencion i vullnetshëm për të shkaktuar vuajtje. Një element i rëndësishëm i 
çdo strategjie për të parandaluar abuzime të tilla është respektimi i parimit që të miturit në 
ndalim si rregull duhet të akomodohen të veçuar nga madhorët.  
 
 Shembujt e dështimit të respektimit të këtij parimi që janë vënë re nga KPT kanë 
përfshirë: të burgosur madhorë meshkuj ishin vendosur në qeli për të mitur meshkuj, shpesh 
me intencionin që ata të ruanin kontrollin në ato qeli; të mitura të akomoduara me të 
burgosura madhore; pacientë psikiatrie të mitur që rrinin në një dhomë me pacientë madhorë 
me sëmundje kronike.  
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 Komiteti pranon që mund të ketë situata të jashtëzakonshme (p.sh. fëmijë dhe 
prindër që mbahen si të ndaluar imigracioni) kur është qartë në interesin më të mirë të të 
miturve që të mos ndahen nga madhorë të caktuar. Sidoqoftë, vendosja në një dhomë e një të 
mituri dhe madhori pa lidhje farefisnore pa dyshim që sjell me vete edhe mundësinë e 
dominimit dhe të shfrytëzimit.  
 
26. Personeli i përzier në gjini është një garanci tjetër kundër keqtrajtimit në vendet e 
ndalimit, veçanërisht lidhur me të miturit. Prania e personelit mashkullor dhe femëror mund të 
ketë një efekt përmirësues lidhur si me frymën e mbikëqyrjes edhe me krijimin e një shkalle 
normaliteti në një vend dënimi. 
 
 Personeli i përzier në gjini lejon gjithashtu vendosjen e përshtatëshme të personelit 
për të kryer detyra të ndjeshme nga pikëpamja gjinore, të tilla si kontrolli. Lidhur me këtë, 
KPT dëshiron të theksojë që, pavarësisht nga mosha, personat në heqje lirie duhet të 
kontrollohen vetëm nga personeli i të njejtës gjini dhe se çdo kontroll që kërkon zhveshjen e 
të burgosurit duhet të kryhet jashtë fushëpamjes së personelit mbikëqyrës të gjinisë tjetër; këto 
parime janë të vlefshme a fortiori për të miturit.  
 
27. Së fundi, në një numër institucionesh të vizituara, delegacionet e KPT kanë vënë re 
personel mbikëqyrës që vinin në kontakt direkt me të miturit duke mbajtur dukshëm shkopinj. 
Kjo praktikë nuk ndikon në nxitjen e marrëdhënieve pozitive ndërmjet personelit dhe të 
burgosurve. Preferohet që personeli mbikëqyrës të mos mbajë fare shkopinj. Në se megjithatë 
konsiderohet e domosdoshme që ata të mbajnë, KPT rekomandon që shkopinjtë të mbahen të 
fshehur. 
 
Qendrat e ndalimit për të mitur 
 
 1. hyrje 
 
28. Në pikëpamjen e KPT të gjithë të miturit në heqje lirie që janë akuzuar ose dënuar 
për vepra penale duhet të mbahen në qendra të planifikuara posaçërisht për persona të kësaj 
moshe, duke ofruar regjime të hartuara për nevojat e tyre dhe me personel të trainuar që të 
merren me të rinjtë.  
 
 Për më tepër, kujdesi i të miturve në mbikëqyrje kërkon përpjekje të veçanta për të 
ulur gjasat e keqpërshtatjeve sociale afatgjata. Kjo kërkon një përqasje shumëdisiplinore, që 
tërheq aftësitë e një game profesionistësh (duke përfshirë mësues, trainues dhe psikologë), në 
mënyrë që t’i përgjigjet më mirë nevojave të të miturve brenda një mjedisi të sigurtë arsimor 
dhe social-terapeutik.  
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 2. kushtet materiale të ndalimit 
 
29. Një qendër e mbajtjes së të miturve e planifikuar mirë do të ofrojë kushte pozitive 
dhe të personalizuara për mbajtjen e personave të rinj në heqje lirie. Krahas qenies me 
përmasa të përshtatëshme, të ndriçuara dhe ajrosura mirë, zonat për fjetjen dhe jetesën e të 
miturve duhet të jenë të mobiluara siç duhet, të dekoruara mirë dhe të ofrojnë stimujt e 
përshtatshëm pamorë. Përveçse kur ka arsye detyruese sigurimi për të kundërtën, të miturit 
duhet të lejohen të mbajnë një sasi të arsyeshme sendesh personale.  
 
30. KPT do të shtonte që, në disa institucione, ai ka vënë re një tendencë për të 
neglizhuar nevojat e higjenës personale të të ndaluarave femra, përfshirë të miturat. Për këto 
të ndaluara, aksesi i menjëhershëm në mjedise sanitare dhe të larjes si edhe dhënia e mjeteve 
higjenike, të tilla si peceta higjenike, është me rëndësi të veçantë. Mungesa për të dhënë 
nevoja të tilla bazë mund të arrijë, në vetvete, në trajtim çnjerëzor.  
 
 3. aktivitetet e regjimit 
 
31. Ndonëse mungesa e aktivitetit të qëllimshëm është e dëmshme për çdo të burgosur, 
ajo është veçanërisht kështu për të miturit, të cilët kanë një nevojë të veçantë për aktivitet fizik 
dhe stimulim intelektual. Të miturve në heqje lirie duhet t’u ofrohet një program i plotë 
arsimi, sporti, trajnimi profesional, rikrijimi dhe aktivitetesh të tjera të qëllimshme. Edukimi 
fizik duhet të përbëjë një pjesë të rëndësishme të atij programi.  
 
 
 Është veçanërisht e rëndësishme që gratë e vajzat e reja në heqje lirie të gëzojnë 
akses në aktivitete të tilla në barazi me meshkujt në të njejtën gjendje. Mjaft shpesh KPT ka 
hasur që të miturave u ofroheshin aktivitete të cilat konsiderohen stereotip “të përshtatëshme” 
për to (të tilla si qepje ose artizanat), ndërkohë që të miturve meshkuj u ofroheshin trainime 
me një natyrë shumë më profesionale. Lidhur me këtë, KPT dëshiron të shprehë miratimin e 
tij për parimin e shprehur në Rregullin 26.4 të Rregullave të Pekinit, në mënyrë që të bëhet 
çdo përpjekje për të siguruar që të miturat femra në heqje lirie “në asnjë mënyrë të mos marrin 
më pak kujdes, mbrojtje, ndihmë, trajtim dhe trainim se sa meshkujt. Duhet të sigurohet 
trajtim i drejtë i tyre”. 
 
32. Regjimet në një numër qendrash ndalimi për të mitur të vizituara nga Komiteti kanë 
përfshirë skema nxitjeje të përgjithësuara, të cilat u lejojnë të miturve të arrijnë privilegje 
shtesë në këmbim të demonstrimit të sjelljes së miratuar.  
 
 Nuk është për Komitetin që të shprehë një opinion lidhur me vlerën social-
edukative të këtyre skemave. Sidoqoftë, ai i kushton vëmendje të veçantë përmbajtjes së 
regjimit të nivelit bazë, që u ofrohet të miturve që u nënshtrohen këtyre skemave, dhe faktit në 
se mënyra në të cilën ata mund të përparojnë (ose regresojnë) brenda një skeme të caktuar 
përfshin garanci të nevojshme kundër vendim-marrjes arbitrare nga personeli.  
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 4. çështje personeli 
 
33. Mbikëqyrja dhe kujdesi për të miturit në heqje lirie është një detyrë veçanërisht 
sfiduese. Personeli që kërkohet të përmbushë këtë detyrë duhet të përzgjidhet me kujdes për 
maturinë personale dhe aftësinë për të përballuar sfidat e të punuarit me këtë grup moshe dhe 
të garantimit të mirëqenies së tij. Më në veçanti, ata duhet të jenë të angazhuar të punojnë me 
të rinj dhe të jenë të aftë të udhëheqin dhe të motivojnë të miturit që kanë në ngarkim. I gjithë 
ky personel, duke përfshirë ata me detyra thjesht mbikëqyrëse, duhet të marrë trainim 
profesional, si gjatë fillimit ashtu edhe vazhdimisht gjatë punës, dhe të përfitojë nga një 
mbështetje dhe mbikëqyrje e jashtme e përshtatëshme në ushtrimin e detyrave të tyre.  
 
 Për më tepër, drejtuesit e këtyre qendrave duhet t’u besohen personave me aftësi 
udhëheqëse të përparuara, të cilët kanë kapacitetin t’i përgjigjen në mënyrë efektive kërkesave 
komplekse dhe konkuruese që u bëhen, si nga të miturit edhe nga personeli. 
 
 5. kontakt me botën e jashtme 
 
34. KPT i kushton një rëndësi të konsiderueshme mbajtjes së kontakteve të mira me 
botën e jashtme nga të gjithë personat në heqje lirie. Parimi udhëheqës duhet të jetë të nxiten 
kontaktet me botën e jashtme; çdo kufizim i kontakteve të tilla duhet të bazohet përjashtimisht 
në shqetësime sigurimi të një natyre të konsiderueshme ose konsiderata lidhur me burimet në 
dispozicion.  
 
 Promovimi aktiv i këtyre kontakteve mund të jetë veçanërisht me përfitim për të 
miturit në heqje lirie, shumë prej të cilëve mund të kenë probleme sjelljeje lidhur me privimet 
emocionale ose mungesa të aftësive sociale.  
 
 KPT dëshiron gjithashtu të theksojë që kontakti i një të mituri me botën e jashtme 
nuk duhet të kufizohet ose mohohet kurrë si një masë disiplinore. 
 
 6. disiplina 
 
35. Vendet ku të miturit mbahen në heqje lirie pothuajse papërjashtim parashikojnë 
sanksione disiplinore që zbatohen ndaj atyre që nuk sillen mirë.  
 
 Lidhur me këtë KPT është veçanërisht i shqetësuar për vendosjen e të miturve në 
kushte që i ngjajnë izolimit të vetmuar, një masë që mund të kompromentojë integritetin e 
tyre fizik dhe/ose mendor. Komiteti konsideron që marrja e kësaj mase duhet të konsiderohet 
si shumë e jashtëzakonshme. Në se të miturit mbahen të veçuar nga të tjerët, kjo duhet të jetë 
për afatin më të shkurtër të mundshëm dhe, në të gjitha rastet, atyre duhet t’u garantohet 
kontakt i përshtatshëm njerëzor, t’u jepet akses në materiale leximi dhe t’u ofrohet të paktën 
një orë ushtrim ajrimi në qiel të hapur çdo ditë.  
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 Të gjitha procedurat disiplinore që zbatohen për të mitur duhet të shoqërohen nga 
garanci zyrtare dhe të regjistrohen siç duhet. Në veçanti, të miturit duhet të kenë të drejtën të 
dëgjohen mbi temën e shkeljes që ata pretendohet se kanë kryer, dhe të ankohen te një organ 
më i lartë ndaj sanksioneve të vëna; hollësitë e plota të këtyre sanksioneve duhet të 
regjistrohen në një regjistër të mbajtur në çdo institucion ku të rinjtë mbahen në heqje lirie.  
 
 7. procedura ankimi dhe inspektimi 
 
36. Procedura efektive ankimi dhe inspektimi janë garanci bazë kundër keqtrajtimit në 
institucionet për të miturit. 
 
 Të miturit duhet t’i kenë të hapura rrugët e ankimit, si brenda ashtu edhe jashtë 
institucioneve të sistemit administrativ dhe të kenë të drejtë të kontaktojnë në mënyrë 
konfidenciale me një autoritet të përshtatshëm.  
 
 KPT i kushton gjithashtu rëndësi të veçantë vizitave të rregullta në të gjitha 
institucionet për të mitur nga një organ i pavarur (për shembull, një komitet vizitues ose një 
gjyqtar) me autoritet që të pranojë ankesa nga të miturit – dhe në se është e nevojshme, të 
marrë masa për to – dhe të inspektojë akomodimin dhe mjediset.  
 
 8. çështje mjekësore 
 
37. Kur shqyrtohet çështja e shërbimeve të kujdesit shëndetësor në burgje në Raportin e 
tij të 3-të të Përgjithshëm (krhs. CPT/Inf (93) 12, paragrafet 30 deri 77), KPT njehsoi një 
numër kriteresh të përgjithëshme të cilat kanë udhëhequr punën e tij (aksesi te mjeku; 
barasvlefshmëria e kujdesit; pavarësia profesionale dhe kompetenca profesionale). Këto 
kritere zbatohen me po aq forcë në qendrat për ndalimin e të miturve.  
 
38.  Natyrisht, KPT i kushton vëmendje të veçantë nevojave mjekësore specifike të të 
miturve në heqje lirie.  
 
 Është veçanërisht e rëndësishme që shërbimi i kujdesit shëndetësor që i ofrohet të 
miturve të përbëjë një pjesë të integruar të një programi kujdesi shumë-disiplinor (mediko-
psiko-social). Kjo nënkupton ndër të tjera që duhet të ketë një koordinim ndërmjet punës së 
ekipit të kujdesit shëndetësor në një institucion (mjekëve, infermierëve, psikologëve, etj.) dhe 
asaj të profesionistëve të tjerë (duke përfshirë punonjësit socialë dhe mësuesit) të cilët kanë 
kontakt të rregullt me të miturit. Qëllimi duhet të jetë që të sigurohet që kujdesi shëndetësor i 
të miturve në heqje lirie të jetë pjesë e pashkëputur e një rrjeti dhe terapie mbështetëse. 
 
 Është gjithashtu e dëshirueshme që përmbajtja e një programi të një qendre ndalimi 
të përcaktohet me shkrim dhe të vihet në dispozicion të të gjithë anëtarëve të personelit që 
mund të kërkohen të marrin pjesë në të.  
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39. Të gjithë të miturit në heqje lirie duhet të intervistohen dhe të ekzaminohen siç 
duhet nga një mjek sa më parë pas pranimit të tyre në qendrën e ndalimit; përveçse në 
rrethana të jashtëzakonshme, intervista/ekzaminimi duhet të bëhet në ditën e pranimit. 
Sidoqoftë, pika e parë e kontaktit për një të mitur të porsa arritur mund të jetë një infermier/e 
plotësisht i/e kualifikuar që i raporton një mjeku.  
 
 Në se kryhet siç duhet, ky ekzaminim mjekësor në pranim duhet t’i mundësojë 
shërbimit të kujdesit shëndetësor në institucion të njehsojë të rinjtë me probleme shëndetësore 
potenciale (p.sh. varësia nga droga, tendenca vetëvrasëse). Njehsimi i këtyre problemeve në 
një fazë mjaft të herëshme do të lehtësojë marrjen e veprimeve parandaluese brenda kuadrit të 
programit të kujdesit mediko-psiko-social të institucionit.  
 
40. Më tej, është aksiomatike që të gjithë të miturit në heqje lirie duhet të kenë akses 
konfidencial te një mjek në çdo kohë, pavarësisht nga regjimi (duke përfshirë izolimin e 
vetmuar) të cilit mund t’i nënshtrohen. Duhet garantuar aksesi i përshtatshëm në një gamë 
kujdesi mjekësor të specializuar, duke përfshirë atë dentar. 
 
41. Detyra e shërbimit të kujdesit shëndetësor në çdo vend ndalimi nuk duhet të 
kufizohet në kurimin e pacientëve të sëmurë; ai duhet gjithashtu të besohet me përgjegjësinë 
për mjekësi sociale dhe parandaluese. Lidhur me këtë, KPT dëshiron të ndriçojë dy aspekte të 
shqetësimit të veçantë për të miturit në heqje lirie, dhe pikërisht, ushqimin dhe dhënien e 
edukatës shëndetësore.  
 
 Kujdesi shëndetësor duhet të luajë një rol aktiv në monitorimin e cilësisë së 
ushqimit që u jepet të burgosurve. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për të miturit, të cilët 
mund të mos kenë arritur potencialin e rritjes së tyre të plotë. Në raste të tilla, pasojat e 
ushqimit të papërshtatshëm mund të bëhen të dukshme më shpejt – dhe më serioze – se sa për 
ata që kanë arritur maturi të plotë fizike.  
 
 Është gjithashtu e pranuar gjerësisht që të miturit në heqje lirie kanë një tendencë të 
angazhohen në sjellje që ndërmerr rreziqe, veçanërisht lidhur me drogat (duke përfshirë 
alkolin) dhe seksin. Si rrjedhim, dhënia e edukatës shëndetësore për të rinjtë përkatës është 
një element i rëndësishëm i programit parandalues të kujdesit shëndetësor. Një program i tillë 
duhet, në veçanti, të ofrojë informacion për rreziqet nga abuzimi me drogën dhe sëmundjet e 
transmetueshme.  
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VII. Gra të privuara nga liria 

Pjesë nga raporti i 10-të i përgjithshëm [CPT/Inf (2000) 13] 

 
Vërejtje paraprake  
 
21. Në disa prej raporteve të përgjithshme parardhës, KPT-ja ka përcaktuar kritere që 
udhëheqin punën e tij në vende të ndryshme ndalimi, sidomos në komisariatet e policisë, 
institucionet e vuajtjes së dënimit, qëndrat e ndalimit për të huajt, institucionet psikiatrike dhe 
qëndrat e ndalimit të fëmijve.  
 
 Sigurisht, Komiteti zbaton kriteret e përmendura më lart si ndaj grave po ashtu dhe 
ndaj burrave të privuar nga liria. Megjithatë, në të gjithë Shtetet anëtare të Këshillit të 
Europës, gratë përbëjnë një përqindje relativisht të kufizuar midis personave të privuar nga 
liria. Nga ky fakt, Shteteve mund t’u kushtojë shtrenjtë, parashikimi i infrastrukturave të 
ndryshme për gratë e ndaluara; rrjedh se ato shpeshherë vendosen në një numër të vogël 
institucionesh (dhe rrezikojnë të strehohen larg familjeve të tyre dhe fëmijve në ngarkim), në 
vende fillimisht të konceptuara për të ndaluar të seksit mashkull. Në këto kushte, duhet të 
tregohet kujdes në mënyrë të veçantë që gratë e privuara nga liria të kenë një mjedis të sigurt 
dhe të denjë.  
 
 Për të treguar rëndësinë që KPT-ja i përkushton parandalimit të keqtrajtimeve të 
grave të privuara nga liria, ai ka zgjedhur t’ia përkushtojë këtë kre të Raportit të 10-të të tij të 
Përgjithshëm disa aspekteve të veçanta që ai u kushton një vëmendje në këtë fushë. Komiteti 
shpreson kështu t’u bëjë të qartë autoriteteve shtetërore pikpamjet e tij lidhur me trajtimin e 
grave të privuara nga liria. Po ashtu si dhe vitet paraardhëse, KPT-ja dëshiron të marrë 
komente mbi këtë kre thelbësor të raportit të tij të përgjithshëm. 
 
22. Menjëherë duhet vënë në dukje që shqetësimet që KPT-ja ekspozon lidhur me çështjet 
e identifikuara në këtë kre janë të vlefshme cilado qoftë natyra e vendit të ndalimit. Nga 
eksperienca e KPT-së, gjatë periudhës që vijon menjëherë privimin nga liria, rreziku i prekjes së 
integritetit fizik dhe/ose psokologjik të grave të privuara nga liria është më i madh. Kështu që, 
duhet treguar një kujdes i veçantë që kriteret e parashikuar në seksionet pasardhës, të 
respektohen gjatë kësaj faze.  
  

Komiteti bën kujdes të nënvizojë gjithashtu se normat që ai mund të zhvillojë në 
këtë fushë duhet të konsiderohen si plotësuese të atyre që figurojnë në instrumenta të tjerë 
ndërkombëtarë, sidomos në Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut, në Konventën e 
Kombeve të Bashkuara lidhur me të drejtat e fëmijës, në Konventën e Kombeve të Bashkuara 
për mbrojtjen e të gjitha personave që i nënshtrohen çdo lloj forme ndalimi ose burgimi.  
 



70  

  

Përzierja e personelit  
 
23. Ashtu siç e ka nënvizuar KPT-ja në raportin e 9-të të përgjithshëm të tij, një 
personnel i përzier përbën një garanci të rëndësishme kundër keqtrajtimeve në vendet e 
ndalimit. Prezenca e një personeli mashkullor dhe femëror mund të ketë pasoja të mira si nga 
ana etike ashtu dhe nga ana e favorizimit të normalitetit në vendet e ndalimit.  
 
 Një personnel i përzierë bën të mundur gjithashtu një drejtim të përshtatshëm të 
personelit kur kryhen detyra delikate, si kontrollet për shembull. Në lidhje me këtë, KPT-ja do 
të nënvizojë që personat e privuar nga liria duhet të kontrollohen vetëm nga personat e të 
njëjtit seks dhe se çdo kontroll që kërkon zhveshjen e të ndaluarit, duhet të bëhet jashtë 
vështrimit të rojeve me seks të kundërt.  
 
Zona ndalimi më vehte për gratë e privuara nga liria  
 
24. Detyrimi i marrjes në ngarkim të personave të privuar nga liria që i takon Shtetit 
përfshin përgjegjësinë për t’i mbrojtur kundër atyre që duan t’i dëmtojnë. KPT-ja disa herë ka 
hasur pretendime lidhur me rrahjen e një gruaje nga një grua tjetër. Megjithatë, pretendimet 
për keqtrajtime të grave të ndaluara nga burra (dhe veçanërisht kërcënimi seksual, përfshirë 
dhe fyerjet me nënkuptim seksual) janë më të shpeshta, sidomos kur një Shtet nuk parashikon 
të rregullojë zona ndalimi të veçanta, të rezervuara vetëm për gratë e privuara nga liria, dhe në 
të cilat kontrolli sigurohet në mënyrë mbizotëruese nga personeli femëror.  
 
 Parimisht, gratë e privuara nga do të ishte mirë të strehoheshin në zona materialisht 
të ndara nga ambjentet e zëna nga burrat e ndaluar në të njëjtin institucion. Pasur parasysh 
këtë, disa Shtete kanë marrë masa me qëllim që çiftet (secili nga anëtarët e çiftit duke qënë i 
privuar nga liria) të vendosen së bashku, dhe/ose të lejojnë pak përzierje gjatë pjesëmarrjes në 
veprimtari të ndryshme në burg. KPT-ja përgëzohet për masat progresiste, por me kusht që të 
ndaluarit t’i pranojnë ato dhe që të zgjidhen me kujdes dhe të kontrollohen në mënyrë të 
përshtatshme.  
 
Barazia në ushtrimin e veprimtarive  
 
25. Është e rëndësishme që gratë që privohen nga liria të kenë mundësi për të ushtruar 
veprimtari motivuese (punë, formim, studime, sport, etj.) po ashtu si dhe meshkujt. Ashtu si KPT-ja 
e ka përmëndur në raportin e saj të fundit të përgjithshëm, delegacionet e Komitetit takojnë 
shpeshherë gra të ndaluara të cilave u propozohen aktivitete të cilësuara si «të përshtatshme» për to 
(si punimet me qëndisje ose artizanale), ndërsa të ndaluarve meshkuj u propozohen aktivitete me 
një qëllim shumë më të qartë për formim profesional.  
 
 Sipas mendimit të KPT-së, një përqasje e tillë vetëm forcon imazhin e vjetëruar të 
rolit të gruas në shoqëri. Përveç kësaj, në disa rrethana, fakti i refuzimit të grave për të 
ushtruar aktivitete në kushte barazie mund të cilësohet si trajtim poshtërues.  
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Marrje në ngarkim para dhe pas lindjes  
 
26. Duhen bërë të gjitha përpjekjet për të përballuar nevojat ushqimore të grave 
shtatëzënë të ndaluara; ato duhet të kenë një regjim ushqimor të pasur me proteina, ne fruta 
dhe zarzavate të freskëta.  
 
27. Është e qartë që bebet nuk duhet të lindin në burg dhe, në Shtetet anëtare të Këshillit 
të Europës, praktika e përgjithshme është transferimi, kur vjen koha, të grave shtatëzëna në 
spitalet jashtë burgut.  
 
 Megjithatë, herë pas here, KPT-ja është gjendur përballë rasteve ku gratë shtatëzëna 
ishin të prangosura ose të lidhura në një krevat ose ndonjë mobilje tjetër gjatë një kontrolli 
gjinekologjik dhe/ose gjatë lindjes. Një metode e tillë është krejtësisht e papranueshme dhe 
mund të njehsohet me një trajtim çnjerëzor dhe poshtërues. Mjete të tjera që mund t’i 
përgjigjen kërkesave të sigurisë mund dhe duhet të zbatohen. 
 
28. Shumë gra në burg paraqesin mbështetjen kryesore për fëmijët e tyre ose për 
persona të tjerë mirëqënien e të cilëve mund të rrezikohet nga burgosja e tyre1.  
 
 Një çështje tepër delikate në këtë kontekst ka të bëjë me lejimin e bebeve dhe 
fëmijëve në moshë të vogël në burg me nënën e tyre dhe, në rast se kjo gjë është e mundur, 
duhet ditur se për sa kohë. Kjo është një çështje të cilës është e vështirë t’i japësh përgjigje, 
pasur parasysh që, nga njëra anë, burgjet nuk përbëjnë një mjedis të përshtatshëm për bebe 
dhe fëmijë të vegjël dhe se, nga ana tjetër, ndarja me forcë e nënava nga fëmijët e tyre me 
moshë të vogël është krejt e padëshirueshme.  
 
29. Sipas mendimit të KPT-së, në të gjitha rastet, parimi drejtues duhet të jetë mirëqënia 
e fëmijës. Kjo sjell kryesisht se çdo kujdesje para dhe pas lindjes që sigurohet në burg duhet 
të jetë e të njëjtit nivel me atë që sigurohet në botën e jashtme. Kur bebet dhe fëmijët e vegjël 
jetojnë në vendin e ndalimit, ata duhet të jenë nën kontrollin e specialistëve të asitencës 
shoqërore dhe të zhvillimit të fëmijve. Qëllimi që duhet arritur është krijimi i një mjedisi të 
përqëndruar tek fëmija, ku duhet të përjashtohen shenjat evidente të burgimit, si uniformat 
dhe tringëllima e mbajtëses së çelsave. 
 
 Pra duhen marrë masa që zhvillimi njohës i bebeve që ndodhen në burg të 
zhvillohet normalisht. Ata duhet të kenë mundësi të ushtrojnë lojra dhe ushtrime të 
përshtatshme brenda burgut dhe, çdo herë që është e mundur, ata duhet të dalin nga 
institucioni dhe të shohin jetën e zakonshme jashtë mureve të burgut.  
 
 Lehtësimi i strehimit të fëmijës në familjen e jashtme mund të lejojë ndarjen e peshës 
së edukimit të fëmijës (për shembull nga babai i fëmijës). Në rast se kjo gjë nuk është e mundur, 
duhet të parashikohet mundësia për ta dërguar në çerdhe. Masa të tilla do t’i lejojnë grave të 
burgosura të merren më tepër me punë dhe veprimtari të tjera të propozuara brenda burgut.  

 
1 Shih gjithashtu Rekomandimin 1469 (2000) të Asamblesë Këshillimore të Këshillit të Europës 
lidhur me nënat dhe bebet në burg.  
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Çështje të higjenës dhe të shëndetit  
 
30. Komiteti dëshiron gjithashtu të tërheqë vëmendjen lidhur me problemet e higjenës 
dhe të shëndetit të grave të privuara nga liria e tyre, nevojat e të cilave ndryshojnë shumë nga 
ato të burrave.  
 
31. Nevojat e veçanta të higjienës së grave duhet të marrin një përgjigje të 
përshtatshme. Veçanërisht, ato duhet të kenë mundësi, në kohën e duhur, të shkojnë në 
ambjente sanitare dhe banja, dhe të mund të ndërrohen në rast menstruacionesh dhe të 
disponojnë produkte të nevojshme higjenike, si peceta higjienike ose tampona. Mos 
parashikimi i këtyre nevojave themelore mund të përbëjë një trajtim poshtërues.  
 
32. Është po aq e rëndësishme që mjekimet shëndetsore të siguruara për personat e 
privuar nga liria të jenë të të njëjtit nivel me ato që parashikohen për të sëmurët që jetojnë në 
komunitetit e jashtëm.  
 
 Përsa i përket grave të privuara nga liria, që parimi i ekuvalencës së mjekimeve të 
respektohet, duhet që mjekimet të bëhen nga mjekë dhe infermiere me të njëjtin formim 
shëndetsor në çështjet e shëndetit specifike për gratë, përfshirë këtu dhe gjinekologjinë. 
Përveç kësaj, kur mjekime parandaluese specifike për gratë ekzistojnë në komunitetin e 
jashtëm, si diagnostikimi i kancerit të gjirit ose i qafës së uterusit, këto duhet t’i propozohen 
dhe grave të privuara nga liria.  
 
 Ekuivalenca e mjekimeve kërkon gjithashtu që e drejta e një gruaje për integritetin e 
saj trupor të respektohet në vendet e ndalimit si dhe në komunitetin e jashtëm. Si rrjedhim, 
atje ku gratë e lira kanë mundësi të përdorin atë që quhet «pilula e së nesërmes» dhe/ose 
forma të tjera për të ndërprerë shtatëzaninë në stade më të përparuara të saj, këto mjete duhet 
t’u ofrohen në të njëjtat kushte dhe grave të privuara nga liria.  
 
33.  Parimisht, të ndaluarat që kanë filluar një mjekim përpara burgimit të tyre duhet të 
kenë mundësi ta vazhdojnë atë. Në lidhje me këtë, përpjekje duhet të bëhen për t’u kujdesur 
për një furnizim të përshtatshëm, të vendeve të ndalimit, me ilaçet specifike të nevojshme për 
gratë.  
 
 Me sa ka të bëjë me pilulën kontraceptive, duhet kujtuar që ky ilaç mund të jepet për 
arsye mjeksore të ndryshme nga ajo e parandalimit të shtatëzanisë (për shembull për të lehtësuar 
dhimbjet e menstruacioneve). Fakti që burgimi i një gruaje mund – në vetëvehte – të zvogëlojë 
mundësitë e konceptimit nuk është një arsye e mjaftueshme për të refuzuar këtë trajtim.  
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VIII. Trajnimi i personelit të ekzekutimit të ligjit 

Pjesë nga Raporti i 2-të i Përgjithshëm [CPT/Inf (92) 3] 

 
59.  Së fundi, KPT dëshiron të theksojë rëndësinë e madhe që ai i kushton trajnimit të 
personelit të ekzekutimit të ligjit1 (që duhet të përfshijë edukimin me çështjet e të drejtave të 
njeriut - krhs. gjithashtu Nenin 10 të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Torturës 
dhe Trajtimeve ose Ndëshkimeve të tjera Mizore, Poshtëruese ose Çnjerëzore). Argumentohet 
se nuk ka garanci më të mirë kundër keqtrajtimit të një personi në heqje lirie se sa një 
punonjës policie ose burgu i trainuar siç duhet. Punonjësit e aftësuar do të kenë mundësi t’i 
kryejnë detyrat e tyre me sukses pa përdorur keqtrajtim dhe duke iu përmbajtur garancive 
themelore për të ndaluarit dhe të burgosurit.  
 
60.  Lidhur me këtë, KPT beson se aftësia për komunikim ndërpersonal duhet të jetë një 
faktor madhor në procesin e rekrutimit të personelit për zbatimin e ligjit dhe se, gjatë 
trajnimit, duhet t’i vihet theks i konsiderueshëm zhvillimit të aftësive për komunikim 
ndërpersonal, të bazuara mbi respektin për dinjitetin njerëzor. Zotërimi i aftësive të tilla 
shpesh do t’i mundësojë një punonjësi burgu të shtensionojë një situatë e cila përndryshe 
mund të kthehej në dhunë, dhe më në përgjithësi, do të çojë në uljen e tensioneve dhe në 
ngritjen e cilësisë së jetës në institucionet policore dhe të burgut për të mirën e të gjithë të 
interesuarve.2 
 
 

 
1 Shprehja "personel për ekzekutimin e ligjit" në këtë raport përfshin si punonjësit e policisë 
edhe të burgut.  
2 KPT inkurajon gjithashtu autoritetet kombëtare të kërkojnë që të integrojnë konceptet e të 
drejtave të njeriut në trainimin praktik profesional për përballimin e situatave me rrezik të lartë të tilla si 
kapja dhe pyetja e të kriminelëve të dyshuar; kjo do të jetë më efektive se kurse të veçanta për të drejtat e 
njeriut. 
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IX. Lufta kundër Mosndëshkimit 

Pjesë nga Raporti i Përgjithshëm i 14-të [KPT/Inf (2004) 28] 

25.  Synimi kryesor i KPT-së është “parandalimi” i torturës dhe trajtimit çnjerëzor ose 
poshtërues ose ndëshkimit; KPT-ja është më shumë e përqëndruar në të ardhmen sesa në të 
shkuarën. Megjithatë, përcaktimi i efikasitetit të një mase të marrë kur hasemi me një 
keqtrajtim është pjesë përbërëse e mandatit parandalues të Komitetit duke marrë parasysh 
pasojat që do të ketë një masë e tillë për qëndrimet në të ardhmen. 
 
 Besueshmëria e ndalimit të torturës dhe e formave të tjera të keqtrajtimit dëmtohet 
sa herë që zyrtarët që janë përgjegjës për shkelje të tilla nuk japin llogari për veprimet e tyre. 
Nëse shfaqja e një informacioni që tregon ushtrimin e një keqtrajtimi nuk vijon me një 
përgjigje të menjëhershme dhe efektive, atëherë personat që kujdesen për personat e 
keqtrajtuar të cilëve i është hequr liria do të krijojnë menjëherë besimin – dhe me arsye të 
forta – se ata mund të veprojnë kështu me siguri se nuk do të dënohen. Të gjitha përpjekjet për 
të nxitur parimet e të drejtave të njeriut nëpërmjet politikave të rrepta të rekrutimit dhe 
trainimit profesional do të sabotohen në këtë mënyrë. Duke dështuar në marrjen e masave të 
duhura, personat e përfshirë – kolegët, drejtuesit e lartë, autoritetet hetuese – do të 
kontribuojnë përfundimisht në shkatërrimin e vlerave që përbëjnë tamam themelet e një 
shoqërie demokratike. 
 
 Nga ana tjetër, kur zyrtarët që urdhërojnë, autorizojnë, justifikojnë ose ushtrojnë 
torturë dhe keqtrajtim, sillen përpara drejtësisë për veprimet e tyre ose neglizhencën e tyre, 
nënkuptohet një mesazh i qartë se një sjellje e tillë nuk do të tolerohet.  Përveç faktit të vlerës 
së vetë mjaft kufizuese, ky mesazh do të risigurojë publikun e gjerë se askush nuk është mbi 
ligjin, as edhe ata që janë përgjegjës për ruajtjen e tij. Vënia në dijeni e faktit se personat 
përgjgjës për keqtrajtimin janë vënë përpara drejtësisë do të ketë një efekt përfitues edhe për 
viktimat. 
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26.  Lufta kundër mosndëshkimit duhet të fillojë që në vendndodhje, si në institucionin e 
përfshirë (rajon policie, shërbimi i burgjeve, autoritetet ushtarake, etj.). Mjaft shpesh kjo çon 
në vullnetin e mirë për të qenë së bashku e për të ndihmuar njëri tjetrin kur bëhen akuza për 
keqtrajtime e deri në mbulimin e akteve joligjore të kryera nga kolegët e punës. Këtu kërkohet 
ndërmarrja e masave pozitive nëpërmjet trainimit dhe, për shembull për të nxitur një kulturë 
të tillë aty ku konsiderohet si joprofesionale – dhe e pasigurt nga pikëpamja e karrierës së 
personit të përfshirë – për të punuar dhe shoqëruar me kolegët që kanë ushtruar keqtrajtim kur 
konsiderohet si korrekte dhe shpërblyese nga ana profesionale fakti që një person i caktuar i 
përket një grupi që tërhiqet ndaj akteve të tilla. 
 
 Duhet të krijohet një atmosferë e tillë ku gjëja më e mirë për tu bërë është që të 
raportohet keqtrajtimi i kryer nga kolegët; duhet të bëhet e qartë se faji për keqtrajtimin 
shtrihet përtej personave që e kanë kryer atë, deri tek ata që janë në dijeni ose që duhet të jenë 
në dijeni që një keqtrajtim do të ndodhë të cilët nuk marrin masa për të vepruar për 
parandalimin ose raportimin për një akt të tillë. Kjo nënkupton ekzistencën e një linje të qartë 
raportimi si dhe miratimin e masave mbrojtëse ndaj mosndëshkimit. 
 
27. Në shumë Shtete të vizituara nga KPT-ja, tortura dhe akte të tilla si keqtrajtimi në 
kryerjen e një detyre, detyrimi me forcë për të marrë një deklaratë, abuzimi me pushtetin, etj., 
përbëjnë shkelje specifike penale që ndiqen penalisht si ex officio. KPT-ja mirëpret 
ekzistencën e dispozitave ligjore të këtij lloji. 
 
 Gjithsesi, KPT-ja ka konstatuar se në disa vende autoritetet gjyqësore kanë një liri 
të konsiderueshme për të vepruar në lidhje me fillimin e një hetimi paraprak kur marrin një 
informacion në lidhje me keqtrajtimin e mundshëm të personave që u është hequr liria. Sipas 
këndvështrimit të Komitetit, edhe në mungesë të një ankese formale, këto autoritete duhet të 
kenë një detyrim ligjor për të ndërmarrë hetime kurdo kur marrin informacion të 
besueshëm nga çfarëdolloj burimi se mund të ketë ndodhur keqtrajtim i personave që u është 
hequr liria. Në këtë kuadër, kuadri ligjor përsa i përket përgjegjshmërisë do të forcohet nëse 
nëpunësit publikë (oficerët e policisë, drejtorët e burgjeve, etj.) kërkohen formalisht që të 
njoftojnë autoritetet përkatëse menjëherë kurdo kur ata marrin ndonjë informacion tregues për 
keqtrajtim. 
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28.  Ekzistenca e një kuadri ligjor efikas nuk është në vetvete i mjaftueshëm për të 
garantuar ndërmarrjen e hapave të duhura përsa i përket çështjeve në të cilat hasen keqtrajtime 
të mundshme. I duhet kushtuar vëmendje e veçantë sensibilizimit të autoriteteve përkatëse 
për detyrimet e tyre mjaft të rëndësishme të cilat ata kanë për detyrë që t’i zbatojnë.  
 
 Kur personat që janë ndaluar nga njësitë e zbatimit të ligjit sillen përpara organeve 
të akuzës e atyre gjyqësore, jepet një mundësi mjaft e vlefshme për ta për të treguar nëse janë 
keqtrajtuar apo jo. Më tej, edhe në mungesë të një ankimi të shprehur, këto autoritete do të 
jenë në pozicionin që të ndërmarrin hapa në kohën e duhur nëse ka tregues të tjerë (për 
shembull, plagë të dukshme; paraqitja e përgjithshme e një personi apo qëndrimi i tij) të faktit 
që mund të ketë ndodhur një keqtrajtim. 
 
 Megjithatë, gjatë vizitave që ka kryer KPT-ja, ka takuar shpesh persona që akuzojnë 
se ata kanë parashtruar ankim për keqtrajtim tek prokurorët dhe/ose tek gjyqtarët, por 
bashkëfolësit e tyre kanë treguar pak interes për çështjen e tyre, madje edhe kur kanë treguar 
plagë të shkaktuara në pjesë të dukshme të trupit. Ekzistenca e rasteve të tilla është 
mbështetur nga konstatimet e KPT-së në disa raste. Duke marrë një shembull, Komiteti kohët 
e fundit ka shqyrtuar një dosje për një çështje gjyqësore ku, përveç regjistrimeve për akuza 
për keqtrajtim, vërejti edhe plagë e enjtje në fytyrë, këmbë e kurriz të personit të përfshirë. 
Panvarësisht nga fakti se informacioni i regjistruar në dosje mund të thuhej se përbënte prova 
prima facie të keqtrajtimit, autoritetet përkatëse nuk ngritën hetime dhe nuk ishin në gjendje 
të jepnin një shpjegim të arsyeshëm për mosveprimin e tyre. 
  
 Gjithashtu nuk është e zakontë për personat që të akuzojnë se janë frikësuar për t’u 
ankuar rreth një keqtrajtimi për shkak të prezencës në seancën gjyqësore të prokurorit ose 
gjyqtarit bashkë me po ata nëpunës të zbatimit të ligjit që i kanë marrë ata në pyetje ose që i 
kanë dekurajuar për të ndërmarrë një hap të tillë me motivin që nuk do të ishte në interesin e 
tyre bërja e një ankimi të tillë. 
 
 Është thelbësore që organet e akuzës e ato gjyqësore të ndërmarrin masa të forta kur 
shfaqet ndonjë informacion që tregon keqtrajtim. Po kështu, ata duhet të drejtojnë procedimet 
e tyre në mënyrë të tillë që personat e përfshirë të kenë një mundësi të vërtetë për të bërë 
deklarata rreth mënyrës sesi janë trajtuar. 
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29.  Kryerja e një vlerësimi të duhur mbi akuzat për keqtrajtime shpesh nuk do të 
bëhet në mënyrë të drejtpërdrejtë. Disa lloj keqtrajtimesh (si për shembull asfiksimi ose 
elektroshoku) nuk lënë shenja të dukshme ose nuk do të lënë shenja nëse kryhen me 
profesionalizëm e me masë. Po kështu, nuk kanë të ngjarë që të lenë shenja mjaft të 
identifikueshme as trajtime të tilla si lënia e personit në këmbë, të gjunjëzuar ose kruspull për 
orë të tëra ose duke privuar personat nga të fjeturit. Madje edhe goditjet në trup mund të lenë 
vetëm shenja të lehta fizike, të vështira për t’u vënë re e që zhduken shpejt. Rrjedhimisht, kur 
akuzat për forma të tilla keqtrajtimi vihen re nga autoritetet e akuzës e ato gjyqësore, ata duhet 
të jenë veçanërisht të kujdesshëm që të mos i japin rëndësi mungesës së shenjave fizike. E 
njëjta gjë zbatohet a fortiori kur akuza për keqtrajtim është në mënyrë dominuese e një natyre 
fizike (poshtërim seksual, kërcënime për jetën ose integritetin fizik të personit të ndaluar 
dhe/ose familjen e tij, etj.). Vlerësimi i duhur mbi vërtetësinë e akuzave për keqtrajtim mund 
të kërkojë marrjen e provave nga të gjithë personat e përfshirë dhe organizimin në kohën e 
duhur të hetimeve në vendndodhje dhe/ose kontrolleve të specializuara mjekësore. 
 
 Në rastet kur kriminelë të dyshuar që sillen përpara autoriteteve të akuzës apo atyre 
gjyqësore bëjnë akuza për keqtrajtime ndaj tyre, këto akuza duhet të regjistrohen me shkrim e 
duhet të jepet menjëherë urdhri për një kontroll nga mjekësia ligjore (duke përfshirë, nëse 
duhet, kontrolli nga një psikiatër i mjekësisë ligjore) dhe duhen marrë masat përkatëse për të 
siguruar që akuzat të hetohen siç duhet. Një mënyrë e tillë duhet të ndiqet edhe nëse personi i 
përfshirë nuk ka dëmtime të dukshme të jashtme. Edhe në mungesë të një akuze të shprehur 
për një keqtrajtim duhet të kërkohet një mjek ligjor për të bërë kontrollin e duhur kurdo ku ka 
motive të tjera për të besuar se një person mund të ketë qenë viktimë e një keqtrajtimi. 
 
30.  Gjithashtu është e rëndësishme që të mos vihen barriera midis personave që bëjnë 
akuza për keqtrajtim (të cilët mund të jenë liruar pa u sjellë përpara një prokurori ose gjyqtari) 
dhe doktorëve që bëjnë raportet e karakterit ligjor që njihen nga autoritetet e akuzës apo ato 
gjyqësore. Për shembull, mundësia për të pasur një doktor nuk duhet t’i nënshtrohet 
autorizimit paraprak nga një autoritet hetimor. 
 
31.  KPT-ja ka pasur mundësinë në një sërë raportesh të vizitave të bëra që të vlerësojë 
aktivitetet e autoriteteve që kanë pasur kompetencën për të kryer hetime zyrtare dhe për të 
paraqitur akuzat penale ose disiplinore në çështjet ku përfshihen pretendime për keqtrajtim. 
Gjatë kësaj detyre Komiteti merr në konsideratë precedentin e Gjykatës Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut si dhe standartet që janë në përmbajtje të një sërë instrumentesh 
ndërkombëtare. Tashmë është një parim i konsoliduar mirë fakti që hetimet efektive që janë 
në gjendje të çojnë në identifikimin dhe ndëshkimin e personave përgjegjës për kryerjen e 
keqtrajtimit janë gjithashtu thelbësore për t’i dhënë një kuptim praktik ndalimit të torturës dhe 
trajtimit e ndëshkimit çnjerëzor e poshtërues. 
 
 Pajtueshmëria me këtë parim nënkupton që autoritetet përgjegjëse për hetimet duhet 
të kenë në dispozicion të gjitha burimet e nevojshme, si njerëzore ashtu edhe materiale. Më 
tej, hetimet duhet të përmbushin disa kritere bazë. 
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32.  Në mënyrë që një hetim mbi një keqtrajtim të mundshëm të jetë efikas është 
thelbësore që personat përgjegjës për kryerjen e tij të jenë të pavarur nga personat e përfshirë 
në ngjarje. Në disa juridiksione, të gjitha ankimet për keqtrajtime kundër policisë ose 
nëpunësve të tjerë publik duhet t’i paraqiten një prokurori, dhe ky i fundit – jo policia – është 
ai që vendos nëse duhet ndërmarrë hetime paraprake për ankimet e bëra apo jo; KPT-ja 
mirëpret një metodë të tillë pune. Megjithatë, është e pazakontë që gjatë ushtrimit të 
përditshëm të përgjegjësive në kuadrin operativ të një hetimi, ky hetim t’i shërbejë nëpunësve 
të zbatimit të ligjit. Përfshirja e prokurorit atëherë kufizohet në udhëzime për këta nëpunës 
mbi kryerjen e hetimeve, në njohjen e marrjes së rezultateve të hetimeve dhe marrjen e 
vendimit nëse duhet ngritur akuza për pretendimet mbi një keqtrajtim të mundshëm. E 
rëndësishme është që të sigurohet që nëpunësit në fjalë të mos i përkasin të njëjtit shërbim me 
ata që janë subjekti i hetimit. Do të ishte e preferueshme që personat të cilëve u është besuar 
kryerja e punës operative të hetimit, të jenë tërësisht të pavarur nga organi i përfshirë në 
hetim. Gjithashtu, autoritetet e akuzës duhet të kryejnë një hetim të ngushtë e efektiv mbi 
kryerjen e detyrës operative të hetimit për një keqtrajtim të mundshëm nga nëpunësit publikë. 
Ata duhet të marrin udhëzime të qarta mbi mënyrën sesi pritet që ata të kryejnë hetime të tilla. 
 
33.  Një hetim për një keqtrajtim të mundshëm nga nëpunësit publikë duhet të jetë në 
përputhje me kriterin e tërësisë. Hetimi duhet të jetë në gjendje që të çojë në përcaktimin nëse 
është përdorur forcë apo metoda të tjera të pajustifikueshme sipas rrethanave dhe në 
identifikimin dhe, nëse duhet, ndëshkimin e personave në fjalë. Ky nuk është detyrim për të 
marrë një rezultat por për mjetet e përdorura për nxjerrjen e rezultatit. Ai kërkon që të merren 
të gjitha hapat e duhura për të siguruar prova në lidhje me incidentin, duke përfshirë ndërmjet 
të tjerash, identifikimin dhe marrjen në pyetje të viktimave të pretenduara, të dyshuarve dhe 
dëshmimtarëve (për shembull, policët në detyrë, të ndaluar të tjerë) për të gjetur instrumentet 
që mund të jenë përdorur në keqtrajtim dhe për të mbledhur prova për mjekësinë ligjore. Aty 
ku është e zbatueshme, duhet bërë një autopsi që të japë të dhëna të plota e të sakta të plagëve 
dhe një analizë objektive e konstatimeve klinike ku përfshihet edhe shkaku i vdekjes. 
 
 Hetimi gjithashtu duhet të kryhet në një mëyrë të kuptueshme. KPT-ja është 
ndeshur me çështje në të cilat, panvarësisht nga shumë incidente të pretenduara dhe fakte në 
lidhje me keqtrajtime të mundshme, qëllimi i hetimeve ishte kufizuar pa arsye dhe nuk ishin 
marrë parasysh episode të rëndësishme dhe rrethana që tregonin se ishin ushtruar keqtrajtime.  
34. Në këtë kontekst, KPT-ja dëshiron që të bëjë të qartë se ka dyshime të forta në lidhje me 
praktikën e kryer nga nëpunësit e zbatimit të ligjit ose oficerët e burgjeve që është vërejtur në 
shumë vende, të cilët vënë maska ose kapuçë kur bëjnë arrestime, gjatë marrjeve në pyetje ose 
kur merren me shqetësimet që lindin në burgje; kjo gjë mjaft qartë do të pengojë identifikimin 
e të dyshuarve të mundshëm nëse dhe kur lindin pretendime për keqtrajtim. Kjo praktikë 
duhet të kontrollohet rreptësisht dhe të përdoret vetëm në çështje të jashtëzakonshme ku të 
justifikohen bindshëm; në kushtet e burgimit rrallë, nëse ndodh, do të jetë e justifikueshme.  
 
 Po kështu, praktika e konstatuar në disa vende si lidhja e syve e personave të 
ndaluar duhet të ndalohet patjetër pasi mund të pengojë rëndë fillimin e ndjekjes penale 
kundër atyre që torturojnë ose keqtrajtojnë, pasi kështu ka ndodhur në shumë raste të njohura 
nga KPT-ja. 
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35.  Në mënyrë që hetimi të jete efektiv, ai duhet të kryhet në një mënyrë të 
menjëhershme dhe të shpenzueshme në mënyrë të arsyeshme. KPT-ja ka konstatuar raste kur 
aktivitete të nevojshme hetimi janë vonuar në mënyrë të pajustifikueshme ose kur autoriteteve 
të akuzës apo atyre gjyqësore u mungonte vullneti i duhur për të vënë në përdorim mjetet 
ligjore që janë në dispozicionin e tyre për të reaguar ndaj akuzave ose ndonjë informacioni 
tjetër tregues për keqtrajtim. Hetimet në fjalë u ndërprenë me afat të papërcaktuar ose u 
ndërprenë dhe nëpunësit e zbatimit të ligjit të përfshirë në keqtrajtim ia dolën që t’i 
shmangeshin përgjegjësive penale që të gjithë. Me fjalë të tjera, përgjigjia ndaj provave të 
kërkuara për faj të rëndë kishte rezultuar në ndërmarrjen e një “hetimi” të pavlerë për emrin 
që mbart. 
 
36.  Në lidhje me kriterin e sipërpërmendur gjithashtu për një hetim efektiv, duhet të 
ketë një element të nevojshëm përsa i përket mbikqyrjes publike mbi hetimin ose rezultatet e 
tij për të siguruar përgjegjshmërinë në praktikë si dhe në teori. Shkalla e mbikqyrjes së 
kërkuar shumë mirë mund të ndryshojë nga një çështje në tjetrën. Në çështje veçanërisht të 
rënda, mbikqyrja publike duhet të bëhet në mënyrën e duhur. Në të gjitha rastet, viktima (ose, 
në varësi të çështjes, i afërmi i viktimës) mund të përfshihet në procedurën që në masën e 
duhur duhet të mbrojë interesat e tij ose të saj legjitime.  
 
37.  Procedimet disiplinore japin një lloj tjetër forme zhdëmtimi kundrejt keqtrajtimit 
dhe mund të ndodhë në paralel me procedimet penale. Fajësia disiplinore e nëpunësve të 
përfshirë duhet të shqyrtohet në mënyrë sistematike panvarësisht nga fakti nëse faji në fjalë 
konstatohet se përbën një vepër penale. KPT-ja ka rekomanduar një sërë garancish 
proceduriale që duhen ndjekur në këtë kuadër; për shembull, panelet e gjykimit për 
procedimet disiplinore të policisë duhet të përfshijnë të paktën një anëtar të pavarur. 
 
38.  Hetimet mbi vepra të mundshme disiplinore nga nëpunësit publik mund të kryhen 
nga një departament i veçantë i brendshëm hetimor brenda strukturave të organeve të 
përfshira. Gjithsesi, KPT-ja nxit fort krijimin e një organi të pavarur hetimor të specializuar. 
Një organ i tillë duhet të ketë kompetencën që të drejtojë fillimin e procedimeve disiplinore. 
 
 Panvarësisht nga struktura formale e organit hetimor, KPT-ja konsideron se 
funksionet e saj duhet të propogandohen në mënyrën e duhur. Përveç mundësisë që personat 
të paraqesin ankesa të drejtpërdrejta  në këtë strukturë, duhet të jetë e detyrueshme që 
autoritetet publike si policia të regjistrojnë gjitha përfaqësimet që mund të përbëjnë një 
ankesë; në këtë pikë, format e duhura duhet të paraqiten për të vënë në dijeni marrjen e një 
ankese dhe për të konfirmuar faktin që çështja do të hapet. 
 
 Nëse në një çështje të caktuar konstatohet se sjellja e nëpunësve në fjalë mund të 
konsiderohet si penale, organi hetimor gjithmonë duhet të verifikojë drejtpërdrejtë – pa 
vonesë – autoritetet kompetente të akuzës. 
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39. I duhet kushtuar një kujdes i veçantë sigurimit të faktit që personat që mund të kenë 
qenë viktimë e një keqtrajtimi nga nëpunësit publikë të mos dekurajohen për të paraqitur një 
ankesë për keqtrajtimin në fjalë. Për shembull, efektet negative të mundshme të një mundësie 
që nëpunës të tillë të nisin procedime për shpifje kundër një personi që i akuzon ata 
padrejtësisht për keqtrajtim duhet të mbahet gjithmonë nën shqyrtim. Ekuilibri midis 
krahasimit të interesave legjitimë duhet të vendoset në mënyrë të barabartë. Gjithashtu duhet 
t’u referohemi në këtë kuadër disa çështjeve të përmendura në paragrafin 28. 
 
40. Çdo prove keqtrajtimi e kryer nga nëpunësit publik që del gjatë proceseve civile 
gjithashtu duhet t’i nënshtrohet analizës të detajuar. Për shembull, në çështjet në të cilat ka 
pasur pretendime të suksesshme për dëme të shkaktuara në vendbanimet jashtë ambienteve të 
gjykatës me motive ku përfshihen edhe dhuna e shkaktuar nga policët, KPT-ja ka 
rekomanduar që të bëhet një analizë e pavarur. Një analizë e tillë duhet bërë me qëllim për të 
identifikuar nëse, duke pasur parasysh natyrën dhe shkallën e ashpërsisë së akuzave kundër 
policëve në fjalë, duhet konsideruar (rikonsideruar) çështja e hapjes së procedimeve penale 
dhe/ose disiplinore.  
 
41.  Është e qartë që panvarësisht sesa efektiv mund të jetë hetimi, do të ketë pak vlera 
nëse sanksionet e imponuara për keqtrajtimin e ushtruar do të jenë të pamjaftueshme. Në 
rastet kur është vërtetuar keqtrajtimi, imponimi i një dënimi të duhur duhet të vijojë pas kësaj. 
Kjo do të ketë një efekt mjaft të fortë bindës. Në të kundërt, imponimi i dënimeve të lehta 
vetëm mund të vënë në rrezik klimën e mosndëshkimit. 
 
 Sigurisht që autoritetet gjyqësore janë të pavarura e si rrjedhojë të lira për të 
vendosur, brenda parametrave të përcaktuara me ligj, dënimin në çdo çështje të dhënë. 
Gjithsesi nëpërmjet këtyre parametrave qëllimi i legjislatorit duhet të jetë i qartë: sistemi i 
drejtësisë penale duhet të përcaktojë një qëndrim të vendosur në lidhje me torturën dhe format 
e tjera të keqtrajtimit. Po kështu, sanksionet e imponuara në vijim të përcaktimit të fajësisë 
disiplinore duhet të shqyrtohen në bazë të shkallës së ashpërsisë së çështjes. 
 
42.  Së fundi, askush nuk duhet të mbetet me ndonjë dyshim në lidhje me angazhimin e 
autoriteteve Shtetërore për të luftuar mosndëshkimin. Kjo do të forcojë hapat që ndërmerren 
në këtë kuadër në të gjitha nivelet e tjera. Kur është e nevojshme këto autoritete nuk duhet të 
ngurrojnë që të dërgojnë nëpërmjet një deklarate formale në nivelet më të larta politike 
mesazhin e qartë që nuk duhet të ekzistojë “tolerancë zero” në lidhje me torturën dhe format e 
tjera të keqtrajtimit. 
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