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Shkup, janar 2012 



 

PROGRAMI VJETOR I 

MEKANIZMIT PARANDALUES NACIONAL 

PËR VITIN 20121 

Korniza kohore: prej muajit janar-dhjetor të vitit 2012 

Realizues: këshilltarë të Seksionit për parandalimin e torturës dhe llojeve  tjera të 
trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues 

AKTIVITETE: 

RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2011 DHE PROGRAMI PËR VËZHGIMIN E 
REKOMANDIMEVE (korniza kohore: prej muajit janar-maj të vitit 2012) 

1. Hartim i raportit vjetor për vitin 2011 (janar-mars 2012) 

2. Promovimi i raportit vjetor për vitin 2011 (prill-maj 2012) 

3. Hartimi i programit për vëzhgimin e përgjigjeve të pranuara dhe implementimin e 
rekomandimeve të dhëna (në bashkëpunim me Seksionin për përkrahje informatike) 
(afati kohor-mars-qershor 2012) 

VIZITA PARANDALUESE DHE HARTIMI I RAPORTEVE TË VEÇANTA 

(korniza kohore:  prej muajit shkurt-dhjetor të vitit 2012) 

Gjithsej numri i vizitave parandaluese - 25 

1. Stacione policore: 10 vizita 

2. Institucione nëshkuese-korrektuese: 7 vizita (Seksioni për paraburgim dhe seksioni 
për persona të dënuar) 

3. Institucione psikiatrike: 3 vizita 

                                                           

1 Konform rekomandimit të Nënkomitetit për parandalimin e torturës, Seksioni për parandalimin e torturës harton 
programin e veçantë dhe planin për punë: ‘’The NPM establish a work plan/programme wich, over time, 
encompasses visits to all, or any, suspected, places of deprivation of liberty, as set out in Articles 4 and 29 of the 
Optional Protocol, which are within the jurisdiction of the State.’’CAT/OP/12/5: Guidelines on national preventive 
mechanisms, 05 Dec 2010, point 33) 

 



4.Vende të tjera të privimit: 5 vizita (vende të propozuara: IP për fëmijë me probleme 
edukative-sociale ,, 25 Maj’’-Shkup, IP Enti për rehabilitim të fëmijëve dhe të rinjve 
,,Topansko Pole’’, IP Enti për mbrojtje dhe rehabilitim-Banja Bansko, IP Enti special-
Demir Kapi dhe Qendra për pranimin e të huajve. 

VIZITA PASUESE DHE HARTIMI I RAPORTEVE - Fokusi në vëzhgimin e 
implementimit të rekomandimeve të dhëna (korniza kohore: prej muajit korrik –dhjetor të 
vitit 2012) 

Gjithsej numri i vizitave pasuese - 6 

1. Stacione policore-5 vizita 

2. Burgu – Shkup - 1 vizitë 

 

INICIATIVA PËR NDRYSHIME TË AKTEVE LIGJORE DHE NËNLIGJORE 

1.  Iniciativa për ndryshime të Procedurave standarde operative të MPB-së për ndalje 
dhe veprime me persona të ndalur (korniza kohore: muaji janar - mars i vitit 2012)  

2. Iniciativa për ndryshime të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve (korniza kohore: 
muaji tetor viti 2012) 

AKTIVITETE PROMOVUESE - EDUKATIVE (korniza kohore: prej muajit mars-dhjetor 
të vitit 2012) 

1. Takime me udhëheqës të institucioneve dhe organeve përkatëse (Ministria për 
drejtësi, Policia financiare, Policia kufitare etj.) 

2. Promovimi publik i MPN-së, vazhdimisht gjatë rrjedhës së vitit (informata në Ueb-
faqen, komunikata për publikun, pres-konferenca dhe ngj.) 

3. Prezantim i Raportit vjetor të MPN-së pranë shoqërisë civile 

 

PËRFORCIMI I KAPACITETEVE TË SEKSIONIT 

1. Pjesëmarrje në seminare dhe konferenca-sipas nevojës dhe sipas ftesës 

 

PARAKUSHTE MATERIALE - NJERËZORE PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT: 



 

1. Punësim i 1 këshilltari për parandalimin e torturës në MPN (rritja e efikasitetit të MPN-
së përmes ndarrjes së punës në dy ekipe, secili ekip i përbërë nga dy këshilltarë) 

2. Angazhim i 3 profileve profesionale (mjek, psikiatër dhe psikolog ose punëtor social) 

3. Veturë për realizimin e vizitave të rregullta parandaluese dhe të vizitave pasuese 
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