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LEGJISLACIONI LIDHUR ME MONITORIMIN DHE INSPEKTIMIN E 
INSTITUCIONEVE PENITENCIARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

ABSTRAKT

Institucionet penitenciare janë vende ku ekzekutohen sanksionet penale, ose 
masat e trajtimit të detyrueshëm, ku kryerësit të veprës penale i kufizohen 
të drejtat e caktuara vetëm deri në atë masë e cila i përgjigjet natyrës dhe 
përmbajtjes së sanksionit penal, ose masës dhe vetëm në mënyrën me të cilën 
sigurohet respektimi i dinjitetit njerëzor. Andaj, që të mos ketë tejkalime të 
kompetencave ose keqpërdorim të autorizimeve nga zyrtarët shtetërorë gjatë 
ushtrimit të detyrave zyrtare në “emër të shtetit apo për interesa të tjera të 
kundërligjshme” dhe që ankesat e personave të privuar nga liria që gjenden 
në institucionet penitenciare të trajtohen sipas ligjit dhe akteve nënligjore, 
dy procedurat -institutet e lartpërmendura, monitorimi dhe inspektimi janë të 
domosdoshme dhe shërbejnë si barometër për matjen- sundimin e së drejtës në 
një shtet demokratik dhe shprehjen e kulturës së atij populli ndaj një gjendjeje të 
caktuar – të drejtave të personave të privuar nga liria. Për më tepër, legjislacioni 
aktual përcakton që qëllimi i dënimit, ndër të tjera është edhe rehabilitimi, 
zhvillimi i duhur personal, edukimi i specializuar, të shprehë gjykimin shoqëror 
për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e 
ligjit etj. të kryerësit të veprës penale.

Fjalët kyçe: person i privuar nga liria, monitorimi, inspektimi, Gjykata 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Komiteti Evropian për Parandalimin e 
Torturës dhe Trajtimeve Çnjerëzore ose Poshtëruese (KPT), Avokati i Popullit, 
Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës (MKPT).

Procesi i monitorimit dhe inspektimit të vendeve ku mbahen personat e privuar 
nga liria, kudo qofshin ato: qendra të ndalimit (në polici), qendra të paraburgimit 
apo burgje, qendra psikiatrike, qendra të shëndetit mental, qendra të azileve, 
qendra të mbajtjes së të miturve, janë me rëndësi të veçantë për faktin se, përveç 
që parashihen në legjislacion, këto procese ndikojnë drejtpërdrejt në jetën dhe 
sigurinë e këtyre personave gjatë qëndrimit në institucionet e lartpërmendura. 
Nëse i referohemi legjislacionit vendor, vërejmë se Ligji për Ekzekutimin e 
Sanksioneve Penale (LESP) Nr. 04/L-149, i shpallur me Dekretin Nr. DL-035-
2013, i datës 16 gusht 2013 nga Presidentja e Republikës së Kosovës, përcakton 
qartë në kreun XXIV institutin e inspektimit, konkretisht përcakton krijimin 
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dhe funksionalizimin e Inspektoratit në Shërbimin Korrektues të Kosovës, 
respektivisht në nenet 242 deri ne nenin 247 rregullohen më në detaje mandati 
dhe është veprimtaria e këtij Inspektorati. Më parë edhe ish- LESP i vitit 2010 
dhe ish- Rregullorja Nr. 2004/46 për LESP i vitit 2005, përcaktonte qartë 
inspektimin e institucioneve korrektuese ndër të tjera, nëse veprimet brenda 
sistemit korrektues nga resurset njerëzore janë kryer në mënyrë efektive, në 
veçanti ato lidhur me procedurat e pranimit, zbatimin e dënimeve diciplinore, 
çështjet e sigurisë, sigurimit të shërbimeve shëndetësore dhe mjekësore dhe 
sigurimit të ndihmës edukative dhe shoqërore por kishte ngecur krijimi dhe 
funksionalizimi e inspektoratit brenda Shërbimit Korrektues të Kosovës.

Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, ka përcaktuar edhe ndërhyrjet që 
mund t’i bëj Institucioni i Avokatit të Popullit (Ombudspersoni) në sistemin 
korrektues duke përcaktuar se letrat dhe dërgesat tjera postare që i dërgohen 
Zyrës së Avokatit të Popullit të Kosovës nga personat e privuar nga liria nuk 
duhen të kontrollohen në asnjë mënyrë ( neni 58 paragrafi 8) dhe në asnjë 
mënyrë nuk mund t’i ndalohet Avokatit të Popullit, dokumentacioni, dosjet 
dhe informacionet konfidenciale nga puna e Shërbimit Korrektues të Kosovës 
( neni 232 paragrafi 8), si dhe me aktet nënligjore të nxjerra nga Ministria e 
Drejtësisë.

Kodi i Procedurës Penale, i cili ka hyrë në fuqi më 1 janar 2013, përcakton 
që Avokati i Popullit ose zëvendësi i tij mund të vizitojë të paraburgosurit 
dhe të korrespondojë me ta pa paralajmërim paraprak ose pa mbikëqyrjen 
e gjyqtarit të procedurës paraprake apo personave të tjerë të emëruar nga 
gjyqtari i tillë. Letrat e të paraburgosurit dërguar Zyrës së Avokatit të Popullit 
të Kosovës1 nuk mund të kontrollohen. Avokati i Popullit dhe zëvendësi i tij 
mund të komunikojnë gojarisht ose me shkrim në mënyrë konfidenciale me të 
paraburgosurit. Komunikimi ndërmjet të pandehurit dhe Avokatit të Popullit 
ose zëvendësit të tij mund të shikohet nga oficeri policor, por jo të dëgjohet. 
Kufizimi ose ndalimi i vizitës a i korrespodencës nuk zbatohet ndaj vizitave 
ose korrespodencës me Avokatin e Popullit.

Ligji për Avokatin e Popullit Nr. 03/L195, i shpallur me Dekretin Nr. DL-046-
2010, i datës 22 korrik 2010 nga Presidenti i Republikës së Kosovës, autorizon 
zyrtarët e Institucionit të Avokatit të Popullit në çdo kohë dhe pa paralajmërim 
mund të hyjnë dhe të inspektojnë çdo vend ku personat janë të privuar nga 
liria si dhe në institucionet tjera me liri të lëvizjes së kufizuar dhe mund të 
jenë të pranishëm në mbledhje apo seanca dëgjimore ku përfshihen personat 
e tillë. Zyrtarët e Institucionit të Avokatit të Popullit mund të mbajnë edhe 

1 Kodi i Procedurës Penale, neni 200 paragrafi 8.
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takime me personat e tillë pa praninë e zyrtareve të institucionit përkatës. Çdo 
lloj korrespodence e këtyre personave me Institucionin e Avokatit të Popullit 
nuk pengohet apo kontrollohet. Ndërmjet Institucionit të Avokatit të Popullit 
dhe autoriteteve kompetente përkatëse zhvillohen procedura të veçanta për të 
lehtësuar ushtrimin e dy procedurave të lartpërmendura, veçanërisht qasja e 
menjëhershme dhe pa paralajmërim të zyrtarëve të Institucionit të Avokatit 
të Popullit në çdo vend ku personat janë të privuar nga liria. Ngjashëm këtë 
situatë e kishte rregulluar edhe ish- Rregullorja Nr. 2006/6 Mbi Avokatin e 
Popullit në Kosovë, e datës 16 shkurt 2006.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në nenin 27 parasheh” Askush nuk i 
nënshtrohet torturës, ndëshkimit a trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues”

Nëse i referohemi dhe analizojmë legjislacionin vendor, bazë ligjore e proceseve 
– instituteve të monitorimit dhe inspektimit, është legjislacioni i lartpërmendur 
si: Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, Kodi i Procedurës Penale, 
Ligji mbi Avokatin e Popullit si dhe aktet nënligjore të nxjerra nga Ministria e 
Drejtësisë.

I gjithë legjislacioni i lartpërmendur është relativisht i ri për sistemin e 
drejtësisë penale - sistemin korrektues në Kosovë, sepse më parë nuk ka 
ekzistuar legjislacioni ku është përcaktuar qartë baza ligjore për proceset e 
lartpërmendura dhe për mekanizmat për zbatimin e këtyre proceseve.
Veçmas, nëse i referohemi kushteve dhe trajtimit të personave të privuar nga 
liria, para viteve 1990, ku në pjesën më të madhe të kontinentit evropian 
sundonte sistemi monist edhe nëse ishin të paraparë me ligj këto institute, më 
shumë ishin për “dekor juridik” sesa kishte materializim  të këtyre instituteve 
në praktikë dhe rol aktiv në sistemin penitenciar. Andaj, ky legjislacion, 
duke qenë relativisht i ri ka hasur vështirësi në zbatimin apo jetësimin e tij, 
veçanërisht krijimi dhe mandati i Avokatit të Popullit, ( Ombudspersonit) për 
herë të parë është shfaqur në legjislacionin e Republikës së Kosovës duke u 
përcaktuar me ligjet e lartpërmendura.

Përveç legjislacionit të lartpërmendur, bazë ligjore e funksionimit të 
mekanizmave për monitorim dhe inspektim janë edhe aktet nënligjore2 dhe 
Rregullat e brendshme të punës të Shërbimit Korrektues të Kosovës3, ku përveç 
Avokatit të Popullit përcaktohen edhe mekanizma të tjerë që janë të përfshira 
në fushën e drejtësisë penale si Kryqi i Kuq Ndërkombëtar (KKN), Organizata 
për Siguri dhe Bashkëpunim të Evropës (OSBE), UNICEF dhe UNHCR.

2 Janë të njohura si Udhëzime administrative, si: për korrespodenca, vizita, kalimin e kohës në lokale të 
veçanta, për lejimin dhe zbatimin e gjysmë lirisë, etj., të nxjerra nga Ministri i Ministrisë se Drejtësisë.
3 Rregullat e brendshme te punës, janë nxjerr dhe miratuar nga Komisari i Shërbimit Korrektues, me 1 tetor 2007.
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Për më tepër, krijimin dhe funksionimin e mekanizmave monitorues dhe 
inspektues e fuqizojnë edhe aktet juridike ndërkombëtare të njohura si standarde 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut apo standarde për administrimin e 
drejtësisë.

Disa nga aktet juridike ndërkombëtare janë të zbatueshme drejtpërdrejt në 
sistemin juridik të vendit të tonë, sipas nenit 22 të Kushtetutës ndër të tjera 
janë:

• Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut,
• Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të 

Njeriut dhe Protokollet e saj,
• Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike,
• Konventa për të Drejtat e Fëmijës dhe
• Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të Tjera 

Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese.
• Përveç, këtyre akteve ndërkombëtare të lartpërmendura në fushën e 

drejtësisë ndërkombëtare, kemi edhe të ashtuquajturin “legjislacionin 
e butë” ku hyjnë: parimet, udhëzimet, rregullat standarde dhe 
rekomandimet, ndër më të njohura janë:

• Rregullat Minimale Standarde për Trajtimin e të Burgosurve, 1977;
• Rregullat Minimale Standarde të Kombeve të Bashkuara për 

Administrimin e Drejtësisë për të Mitur, 1985, të njohura si “ Rregullat e 
PEKINIT ”;

• Rregullat Standardeve Minimale të Kombeve të Bashkuara për Masat 
Alternative (jo burgosëse), 14 dhjetor 1990, të njohura si “ Rregullat e 
TOKIOS”;

• Rregullat Evropiane të Burgjeve, sipas Rekomandimit nr. 2006/2, etj.

Nga legjislacioni i lartpërmendur si ai vendor po ashtu edhe ai ndërkombëtar, 
krijimi i mekanizmave monitorues dhe inspektues përcaktohet si një nevojë 
e domosdoshme, me qëllim që të ketë një “ sy vrojtues nga jashtë” lidhur me 
praktikat, kushtet e ofruara dhe trajtimin e personave të privuar nga liria nga 
autoritetet publike shtetërore – zyrtarët qofshin ata personel korrektues dhe 
civil ( gardian, mbikëqyrës, drejtor, mjek, pedagog, etj.) në vendet ku mbahen 
personat e privuar nga liria.

Nga akte juridike ndërkombëtare të lartpërmendura janë përcaktuar edhe 
mekanizma ndërkombëtarë për monitorimin dhe inspektimin e vendeve ku 
mbahen personat e privuar nga liria siç janë:
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• Këshilli për të Drejtat e Njeriut, (OKB);
• Komiteti Kundër Torturës, (OKB) me seli në Gjenevë,
• Raportuesi Special për Torturën, (OKB);
• Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut4,
• Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimeve Çnjerëzore 

ose Poshtëruese (KPT); vizita e parë në Kosovë e këtij mekanizmi ishte 
më 21 deri më 29 mars 2007, ndërsa vizita e dytë nga 8 deri me 15 qershor 
20105, pas vizitave të bëra nga KPT, i njëjti ka publikuar raporte me të 
gjetura të cilat i janë dorëzuar institucioneve relevante te Republikës së 
Kosovës.

• Nën komisioni i KB për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimeve të tjera 
Çnjerëzore ose Degraduese,

• Nën komisioni i KB për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimeve të tjera 
Çnjerëzore ose Degraduese

Si mekanizëm është veçanërisht i ri Nën komisioni i KB për Parandalimin 
e Torturës dhe Trajtimeve të tjera Çnjerëzore ose Degraduese në nivelin 
ndërkombëtar, i cili përcaktohet sipas Protokollit Opcional (2006) të Konventës 
KB kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të Tjera Mizore, Jonjerëzore 
dhe Poshtëruese. Ky Protokoll përcakton edhe krijimit dhe funksionalizmin e 
një Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës në nivel shteti.

Vlen të theksohet se Shqipëria si një ndër vendet e para në botë pas ratifikimit 
të këtij Protokolli ka krijuar dhe ka funksionalizuar këtë lloj mekanizmi 
monitorues dhe inspektues.

Ngjashëm ka vepruar edhe Republika e Maqedonisë duke e krijuar dhe 
funksionalizuar Mekanizmin Kombëtar për Parandalimin e Torturës në nivel shteti.

Ndërsa sa i përket Republikës se Kosovës, krijimi dhe funksionalizimi i 
këtij mekanizmi është ende në nivel të diskutimeve publike, ku për herë të 
parë nevojën e krijimin të këtij mekanizmi e ka theksuar Avokati i Popullit, 
ndërsa në këtë angazhim për sensibilizimin e aktorëve të drejtësisë penale dhe 

4 Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ka nxjerr qindra vendime lidhur me trajtimin e personave të 
privuar nga liria dhe kushtet ne institucionet penitenciare, për më tepër shih Peers kundër Greqisë, kërkesa 
nr.28524/95 e datës 19 prill 2001, Kalashnikov kundër Rusisë, kërkesa nr.47095/99 , e datës 15 korrik 2002, 
Mamedova kundër Rusisë, kërkesa nr.7061/05 , e datës 23 tetor 2006, Dybeku kundër Shqipërisë, ankimi 
nr.41153/06, i datës  18 dhjetor 2007, Grori kundër Shqipërisë, ankimi nr. 25336/04, i datës 7 korrik 2009, etj.
5 www.cpt.coe.int;CPT/Inf(2009)4, me gjerësisht referojuni raporteve të publikuara CPT/Inf (2009) 4 dhe 
CPT/Inf (2011) 26, pas vitit 2010 deri në punim e këtij shkrimi nuk ka pasur më tej vizita nga KPT. Marrëveshja 
mes Misionit të Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK-ut) dhe Këshillit të Evropës për 
rregullimin teknik në lidhje me Konventën Evropiane për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit e Dënimit 
Çnjerëzor dhe Degradues, është arritur me 23 gusht 2004.
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opinionit me të gjerë janë për t’u vlerësuar lartë përpjekjet e Qendrës Kosovare 
për Rehabilitimin të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT) në Prishtinë. Çështja 
e krijimit të këtij mekanizmi është diskutuar më 26 qershor 2009 në “ Ditën 
Ndërkombëtare Kundër Torturës” si dhe më 24 shtator 2009 në kuadër të një 
diskutimi të organizuar nga (QKRMT) në Prishtinë.

Megjithatë, në maj të vitit 2011, Institucioni i Avokatit te Popullit( IAP), 
Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut (KMDLNJ) dhe 
Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve nga Tortura (QKRMT), 
kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi dhe është krijuar një “Task 
Force” që luan rolin e mekanizmi kombëtar për parandalimin e torturës 
(MKP), i cili mekanizëm ka filluar të veprojë derisa të gjendet një zgjidhje 
ligjore më e avancuar dhe në përputhje me standardet evropiane, e veçmas 
konform rekomandimeve te Këshillit të Evropës dhe të Komitetit Evropian për 
Parandalimin e Torturës.

Nëse ju referohemi akteve juridike ndërkombëtare, Rregullave	Evropiane	të	
Burgjeve	(2006/2), përcaktojnë që të gjitha burgjet duhet të jenë subjekte të 
inspektimit të rregullt qeveritar dhe të monitorimit të pavarur si dhe burgjet 
duhet të inspektohen rregullisht nga një agjenci qeveritare në mënyrë që të 
vlerësohet nëse ato administrohen në përputhje me legjislacionin e brendshëm 
dhe ndërkombëtar dhe me parashikimet e këtyre rregullave, po ashtu edhe 
gjatë monitorimit të pavarur që duhet bërë kushteve të ndalimit dhe të trajtimit 
të të burgosurve, që duhet monitoruar nga një organ ose nga disa organe të 
pavarura, gjetjet e të cilëve do të bëhen publike.

Protokolli Opcional i Konventës kundër Torturës dhe Dënimeve a Trajtimeve 
të	 tjera	Mizore,	Çnjerëzore	 ose	Degraduese	 (2002), përcakton që qëllimi i 
këtij protokolli është të krijojë një sistem të vizitave të rregullta në vendet 
ku mbahen personat e privuar nga liria të ndërmarrë nga organet e pavarura 
kombëtare dhe ndërkombëtare, me qëllim të parandalimit të torturës dhe 
formave të tjera të trajtimit ose dënimit mizor, çnjerëzor apo degradues dhe 
që çdo shtet palë do të themelojë, krijojë ose mbajë në nivel vendi një ose disa 
organe vizituese për parandalimin e torturës dhe formave tjera të trajtimit ose 
dënimit mizor, çnjerëzor apo degradues.

Konventa	Ndërkombëtare	për	të	Drejtat	Civile	dhe	Politike	(1966), përcakton 
që shtetet palë të garantojnë se çdo personi të cilit i shkelen të drejtat dhe liritë 
e njohura nga ky pakt, do të ketë të drejtën në mjete juridike efektive edhe nëse 
shkelja është bërë nga persona që veprojnë në cilësi zyrtare. Të garantojnë se 
autoriteti kompetent gjyqësor, administrativ ose ligjdhënës ose çdo autoritetet 
tjetër kompetent në bazë të legjislacionit të shtetit do të përcaktojë të drejtat e 
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këtij personi që shfrytëzon mjetet juridike si dhe të zhvillojnë mundësitë për 
mjete juridike gjyqësore.

Tërësia	e	Parimeve	Për	Mbrojtjen	e	të	Gjithë	Personave	në	Çfarëdo	Forme	
të	 Paraburgimit	 ose	 Burgosjes, përcakton që personi i paraburgosur ose i 
burgosur apo avokati i tij, do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë ose ankesë, në 
lidhje me trajtimin e të burgosurit, veçanërisht në raste të torturës ose formave 
të tjera të trajtimit ose dënimit mizor, çnjerëzor apo degradues, te autoritetet 
përgjegjëse për administrimin e burgut ose te autoritetet më të larta dhe në rast 
se është e nevojshme te autoritetet përkatëse të cilëve u janë dhënë fuqi për 
rishikim ose për mjete të posaçme juridike”.

Rregullat	Standarde	Minimale	për	Trajtimin	e	të	Burgosurve, përcaktojnë se 
i burgosuri duhet të ketë të drejtën, në çdo ditë pune, t’i parashtrojë kërkesa dhe 
ankesa drejtorit të institucionit ose nëpunësit që është autorizuar ta përfaqësojë 
atë dhe qe kërkesat mund t’i parashtrohen edhe inspektorit të burgjeve gjatë 
një inspektimi. I burgosuri mund të bisedoj me inspektorin ose me çdo nëpunës 
tjetër të ngarkuar me inspektimin pa praninë e drejtorit ose të anëtarëve të 
tjerë të personelit të institucionit. Inspektorë të kualifikuar dhe me përvojë, 
të caktuar nga një organ kompetent, duhet të kryejnë inspektime të rregullta 
në burgjet dhe shërbimet në to. Ata duhet   të kujdesen në mënyrë të veçantë 
që këto institucione të administrohen në përputhje me ligjet dhe rregullat në 
fuqi dhe me qëllim që të arrihen objektivat e shërbimeve penitenciare dhe 
korrektuese.

Konventa Evropiane për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Dënimit 
Çnjerëzor	ose	Degradues, përcakton që të themelohet Komiteti Evropian për 
Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Dënimit Çnjerëzor apo Degradues “ 
Komiteti”. Komiteti, përmes vizitave do të kontrollojë trajtimin e personave të 
privuar nga liria, me qëllim që nëse është e nevojshme të forcojë mbrojtjen e 
personave të tillë nga tortura dhe trajtimin ose dënimin çnjerëzor apo degradues. 
Çdo shtet palë në përputhje me këtë Konventë, do të lejojë vizita në çdo vend, 
brenda juridiksionit, ku mbahen personat e privuar prej autoritetit publik”.

Udhëzimet e Kombeve të Bashkuara për Parandalimin e Delikuencës së 
të Miturve të njohura si “ Udhëzimet e Riadit”, përcaktojnë se “ duhet marr 
parasysh themelimi i një zyre të Ombudsmanit apo të ndonjë organi të pavarur, 
i cili do të siguronte përkrahjen e statusit, të drejtave dhe interesave të të rinjve 
dhe referimin e duhur për shërbimet që janë në dispozicion. Ombudsmani apo 
ndonjë organ tjetër i caktuar po ashtu do të mbikëqyrnin implementimin e 
Udhëzimeve të Riadit, të Rregullave të Pekinit dhe Rregullave për Mbrojtjen 
e të Miturve të Privuar nga Liria. Ombudsmani apo ndonjë organ tjetër në 
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intervale të rregullta kohore, do ta publikonin një raport për progresin që është 
bërë dhe për vështirësitë të cilat janë hasur gjatë implementimit të dokumenteve 
ligjore dhe duhet krijohen shërbime për mbrojtjen e fëmijëve”.

Rregullat	e	KB	për	Mbrojtjen	e	të	Miturve	të	Privuar	nga	Liria, përcaktojnë 
“Inspektorët e kualifikuar ose një autoritet tjetër ekuivalent, i themeluar në 
mënyrë të rregullt, që nuk i takon administratës së objektit, duhet të autorizohet 
për të kryer inspektime të rregullta dhe për të ndërmarr inspektime të 
paparalajmëruara sipas nismës së vet. Këta duhet të gëzojnë garanci të plotë të 
pavarësisë në ushtrimin e funksionit të kësaj detyre. Inspektorët duhet të kenë 
qasje të pakufizuar në të gjithë personat e punësuar ose që punojnë në objektin 
ku të miturve u është hequr liria ose mund t’u hiqet liria, në të gjitha të dhënat 
e objekteve të tilla. Duhet bërë përpjekje për hapjen e një zyre të pavarur ( 
Ombudspersoni) për të pranuar dhe hetuar ankesa të cilat i bëjnë të miturit e 
privuar nga liria dhe për të ndihmuar në arritjen e zgjidhjeve të drejta”.

Legjislacioni ndërkombëtar dhe ai vendor obligon ligjërisht krijimin dhe 
funksioninim e sistemit të monitorimit, inspektimit dhe mbikëqyrjes së 
institucioneve penitenciare. Krijimi, funksionimi dhe avancimi i këtyre 
mekanizmave është përgjegjësi e institucioneve publike shtetërore. Ekzistimi 
dhe funksionimi i mekanizmave të lartpërmendur është preventiv dhe mbrojtje 
si për respektimin e të drejtave të njeriut, për trajtimin e ankesave të burgosurve 
ashtu është edhe mbrojtje për personelin e burgjeve i cili mund të bjerë pre e 
akuzave të pabaza.

Nëpërmjet inspektimit dhe monitorimit te institucioneve penitenciare (qendra 
të ndalimit në polici, qendra të paraburgimit apo burgje, qendra psikiatrike, 
qendra të shëndetit mental, qendra të azileve, qendra të mbajtjes së të miturve), 
realizohen qëllimet e vizitave të rregullta, të cilat janë shumë me rëndësi për 
trajtimin human të personave të privuar nga liria dhe për menaxhimin më efikas 
të sistemit penitenciar brenda sistemit juridik të shtetit.

Burgjet për nga natyra janë institucione të mbyllura dhe si të tilla duhet t’i 
nënshtrohen inspektimeve dhe monitorimeve të rregullta dhe ad hoc. Krijimi 
i procedurave dhe i mekanizmave të përshtatshëm dhe efektiv për të hetuar 
ankesat lidhur me shkeljet e të drejtave të njeriut brenda në institucionet 
penitenciare janë të domosdoshme.

Si inspektimet ashtu edhe monitorimet janë procedura që duhet të jenë të 
inkorporuara në sistemet juridike të shtetit si dhe duhet krijuar mekanizmat për 
t’i funksionalizuar këto procedura, siç mund të jenë njësi të inspektimit që mund 
të jenë autoritete publike qeveritare, organizata të pavarura të monitorimit, 
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organizata, borde, trupa të ndryshëm të pavarura si edhe organizata joqeveritare.

Dy procedurat e lartpërmendura inspektimet dhe monitorimet në institucionet 
penitenciare mund të jenë të natyrës: parandaluese dhe reaguese.

Mekanizmat që monitorojnë dhe inspektojnë që janë të natyrës parandaluese, 
kanë për qëllim që nëpërmjet monitorimeve periodike dhe ad hoc bërë 
institucioneve penitenciare të ndikojnë në përmirësimin e mëtejshëm të 
kushteve dhe të drejtave të personave të privuar nga liria.

Mekanizma të natyrës reaguese zakonisht janë ato organizma që kanë për 
qëllim që në kuadër të konkluzioneve të nxjerra të veprojnë duke pasuar me 
procedura të mëtejshme në kuadër të sistemit juridik të shtetit.

Në Republikën e Kosovës, mekanizmi reagues i cili fushë veprimtari e ka 
inspektimin e burgjeve është krijuar Inspektorati për Shërbimin Korrektues, i 
cili është krijuar me vendim të Ministrit te Drejtësisë 6.

Me krijimin e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës dhe 
inspektoratit sipas Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, krijohen 
premisa për funksionalizimin e një sistemi efektiv të avancimit, respektimit, 
mbrojtjes dhe sigurimit të drejtave të personit të privuar nga liria në sistemin 
penitenciar në Republikën e Kosovës.

Ndërsa sa i përket monitorimeve në institucionet penitenciare situata është 
ndryshe, më e avancuar, kemi një numër të madh të institucioneve, organizatave 
joqeveritare dhe ndërkombëtare që në kuadër të fushë veprimtarisë së tyre 
kanë edhe monitorimet në burgje si p.sh. Kryqi i Kuq Ndërkombëtar (KKN), 
Human Right Watch, Amnesty International, Institucioni i Avokatit të Popullit 
(Avokati i Popullit), Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut 
(KMDLNJ), Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim të Evropës (OSBE)7, 
Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës (QKRMT).

Përfundim

Duke qene se fusha e ekzekutimit te sanksioneve penale është mjafte e gjerë 
dhe komplekse, zyrtaret e zbatimit te ligjit ne veprimet e tyre përveç qe duhet 
të jetë profesionale, humane duhet të jenë edhe ligjshme. Profesionalizmi, 

6  www.md-ks.org - faqja elektronike zyrtare e Ministrisë se Drejtësisë.
7 www.osce.org/sq/kosovo  OSBE- kushtet në qendrat e paraburgimit në Kosovë, dhjetor 2010.
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humanizmi dhe ligjshmëria janë thelbësore ne arritjen e objektivave gjate 
ekzekutimit te sanksioneve penale. Andaj, administrimi i sistemit të drejtësisë 
penale - ekzekutimi i sanksioneve penale kërkon që, përveç krijimit dhe 
ekzistimit të  instituteve të lartpërmendura dhe përmbushjes së standardeve 
ndërkombëtare gjatë ekzekutimit të sanksioneve penale apo masave te tjera, 
legjislacioni dhe institutet e lartpërmendura si monitorimi dhe inspektimi të 
mos jenë një dekor i bukur në mozaikun e ligjeve, por të njëjtat të jenë të 
prekshme për sistemin e drejtësisë penale, respektivisht për personat e privuar 
nga liria dhe të gjejnë zbatim praktik në sundimin e shtetit të së drejtës. Me 
funksionalizimin e instituteve të lartpërmendura, krijimin e mekanizmave 
adekuat, shihen qartazi avancime të evoluimit të sistemit të drejtësisë penale 
të vendit tonë ndaj realitetit shoqëror, njohurive të reja dhe trendëve të 
demokratizimit dhe humanizmit të politikës penale të shtetit.
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