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                                                                HYRJE 

 

Arsyeja pse është zgjedhur pikërisht kjo temë për hulumtim është se çdo ditë hasim lajme për 

pozitën e personave nëpër burgje dhe ankesat e tyre lidhur me kushtet në të cilat ato i vuajnë 

dënimet. Që të merren informata më të hollësishme rreth kësaj problematike është bërë vizitë me 

qëllim hulumtues në burgun e Tetovës që të shihen për së afërmi kushtet në të cilët të burgosurit  i 

vuajnë dënimet me burg. Kjo vizitë është kryer në burgun e Tetovës në periudhën kohore prej tre 

ditësh gjatë të cilave kam pasur rastin që të shohë për së afermi burgun në të cilin ishte shumë 

vëshitrë që të depërtohej edhe më e vështirë ishte që të merreshin informata rreth punës që kryenin 

nëpunësit e atyshëm, ishte pothuajse e pamundshme që të shihen dokumentet dhe regjistri ku ishin 

të shënuar të gjithë të burgosurit, veprat e kryera dhe të gjitha të dhëna personale të të burgosurve 

aktual si dhe të dhënat për recedivistët më të shpeshtë. Gjithashtu informacione të rëndësishme 

përmbante edhe regjistri në të cilin shënoheshin veprat penale më të kryera në rajonin e Tetovës, 

niveli i arsimimit i personave që kryejnë më së shpeshti vepra penale, gjinia e kryerësve të veprave 

penale, vendbanimi i kryerësve, vendet e krimit, viktimat më të shpeshta dhe të dhëna të tjera të 

cilat m’u diktuan nga një nga nëpunësit sepse nuk ishte e lejuar që unë të kem qasje direkte te 

regjistri. 

Rastësisht isha dëshmitare e rastit kur një i burgosur kishte nevojë për medikamente sepse po 

mjekohej nga varshmëria e narkotikëve dhe po kalonte një krizë nervore në atë moment dhe 

nëpunësit po bisedonin mes vete se nuk kishte qetësues për ti dhënë dhe se ndoshta dëshiron ti 

lajmërojë të afërmit që ti sjellin nga jashtë. 

Kjo shumë qartë tregon se të burgosurit nuk vuajnë dënimet e tyre në kushte njerëzore dhe perms 

kësaj teme unë do të mundohem që të jap rekomandime rreth asaj se si mund të ndryshohet kjo 

gjendje dhe pse deri më tani nuk ka pasur përmirësime të kësaj situate.  

Në kapitullin e parë do të filtet për dënimet para paraqitjes së dënimit me burgim. 

Në kapitullin e dytë do të filtete për ekzekutimin e sanksioneve , kategorizimin e insitucioneve 

korektuese dhe tretmanin gjat vujatjes së dënimit. 

Në kapitullin e tretë do të filitet për inistucioneet korektuese ne R.M. 
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Në kapitullin e katërt do të filitete për persoant e dënuar që vujanë dënimin e tyre në burgun e 

Tetovës dhe cilat janë kushtet aktuale. 
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                                      1.Dënimi me burgim, roli dhe rëndësia e tij 

 

Në strukturën e të gjitha llojeve të sanksioneve penale që njihen deri më tani në të drejtën penale 

bashkëkohore,dënimi  me burgim është lloji më i vjetër i sanksionit penala.I cili ka lindur nga 

gjakmarja dhe kompozicioni,si forma të para  të reagimit të shoqërisë ndaj veprave të ndaluara të 

individëve .Gjer në fund të shekullit XIX dënimi me burgim ka qenë i vetmi lloj i sankisonit 

penal.Përkundër faktit se tani të drejtat penale bashkëkohore njohin edhe lloje të tjera të 

sanksioneve penale,dënimi me burgim edhe sot është sanksion themelor ngase shqiptohët më së 

shpeshti ndaj kryerësve të veprave penale.Dënimi  me burgim është mjet kryesor në luftën kundër 

kriminalitetit. Ushtrimi i represionit penal ka qenë njëndër  atributet dhe funksionet e rëndësishme 

të shtetit,andaj baza juridike e dënimit konsiston në atë se në bazë të çkahit shteti ka të drejtë t’I 

dënoj kryerësit e veprave penale.1 

Shqiptimi i dënimit me burg ëshët në ritje të madhe në shumë vënde të botës modern, poashtu edhe 

në vendin tone. Edhe pse dënimi me burgim, apo privimi nga lirija sado që të jetë në qendër të 

vëmëndjes nuk ka aritur qëllimit të cilët i janë imponuar, që d.m.th se nuk është në ulje 

kriminaliteti. 

 

Qëllimet e dënimit sipas KPM janë dy më të rëndësishme: ndalimi i autorit të kryejë vepra penale 

dhe riedukimi i tij dhe ndikimi edukativ mbi të tjerat për të mos kryer vepra penale ( neni 32 i 

KPM-së).  Një ndër llojet e dënimeve të cilin e parashehë Kodi Penal i RM-së është dënimi me burg 

i cili bën pjesë në dënimet kryesore i cili mund të shqiptohet vetëm si dënim kryesorë (neni 33 i 

KPM-së). Dënimi me burg zë vend kryesorë në sistemin e sanksioneve penale sipas prof. Ragip 

Halilit në veprën Penologjia, ku gjithashtu thekson se ”burgosja dhe privimi nga liria i kryerësve të 

veprave penale dhe personave të tjerë që silleshin në mënyrë devijante, paraqitet shumë më herët se 

sa paraqitja formale e dënimit me burg. Paraqitja  e burgjeve të para nuk përputhet me sanksionimin 

e dënimeve me burgim sepse këto paraqiten më vonë.”2 

Rëndësia e të gjithë sanksioneve penale poashtu edhe e dënimit me burg qëndron në atë se mundet 

të shqiptoj vetëm gjykata në procedurë të përcaktuar me ligj,dënim i cili godet vetëm kryerësit e 
                                                           
1 I.Salihu :E drejta penale-Pjesa e përgjithshme ,Prishtinë ,2012 fq.421-425 
2R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë, 2014 
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veprave penale e cila konsiston në marjen apo kufizimin e të mirave të caktuara juridike, sic janë, 

liria, ndalimi i ushtrimit të profesinonit,veprimtarisë,detyrës,apo funksionit etj.Qëllimi i shqiptimit 

të dënimit me burgim qëndron në atë se në këtë mënyrë arihet mbrojtja e shoqërisë dhe 

qytetarëve  nga kriminaliteti. 

Sipas literaturës bashkëkohore mbi qëllimin e ndëshikimit,dënimi ka për qëllim pengimin e 

veprimeve të rezikshme shoqërore dhe riedukimin e kryerësve të veprave penale që nëtë ardhmen 

mos të kryejnë veprime të tilla.Po ashtu,dënimi ka për qëllim që të ndikojë në mënyrë edukative që 

qytetarët e tjerë mos të kryejnë vepra penale.Gjithashtu tek dënimi më burgim, siç ishte më pare 

hakmarja ndaj kryerësve të veprave penale sot pothujaj se ky qëllimi është zbutur dhe si qëllim i 

fundit,zakonisht trajtohet  riintegrimi i personave të dënuar dhe aftësimi i tyre që të kthehen në liri 

si qytetarëkorëktë dhe të kenë një jet normale ne ambient të caktuar shoqërorë. E gjithë kjo ndodh 

sespe është e pa mundur të arihet riintegrimi  dhe riedukimi i vërtetë i kryerësve të veprave nëse 

ndaj tyre, në të njejtën kohë aplikohet masa të shtërngimit dhe të frikësimit. 

Në këtë drejtim është i njohur edhe mendimi i penologut të njohur francez P.Kornil, i cili thekson 

senë pikëpamje penologjike ëshë e pamundur që qëllimi i riedukimit dhe i frikësimit të arrihet në të 

njëjtën kohë.Përkundër nëse insistohet që ndaj kryerësve të veprave penale të arrihet edhe 

përmisimi edhe frikesimi ne të njejtën kohë atëherë rezikohet që të mos arihet asnjëra nga këto 

qëllimet.3 

1.1. Zanafilla  e dënimit me burgim 

Shqipitimi i  dënimit me burgim si masë penalo-juridike e cila shqiptohet ndaj kryerësve të veprave 

penale ka një histori të gjatë,e  paraqitur që në kohën e skllaverisë por atëherë nuk ka pasur 

karakterin e sanksioneve penale.Qëndrimi nëpër burgjet në kohën antike ka shërbyer si një vend ku 

i dyshuari ose dënuari  ka pritur dënimin fizik,ekzekutimin,ose lirimin nga dënimi.Për funksionimin 

e e burgjeve tëatëhershmë  deklarohet gjithashtu edhe jurisiti i njohur Romak Ulpijani i cili thotë 

:’’se burgjet duhet shërbyer vetëm si paraburgim jo edhe për tëndëshkuar’’.Në të drejtën romake  

burgu është përdorur shepsh si masë e detyrueshmë për mos pagimin e borxhit.Megjithatë dënimi 

privimi nga lirija është përbërë në: 

-dëbim në ishuj të caktuar 

                                                           
3R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, fq.61-63 
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-dhe punë në dobi të përgjithshme. 

Në kuptim te vërtetë  si sanksion penal dënimi privimi nga lirija ëshë paraqitur për herë të parë në 

XIV,por në kuptim të vërtetë është paraqitur në shek. XVIII në KP.Francë në të cilën është kufizuar 

zbatimi i dënimit me vdekje dhe dënimet trupore,ku u  shfuqizua dënimin me burg të përjetshëm 

dhe pranoi sistemin apsolut të dënimeve të caktuara.4 

Duke shikuar historikisht ,llogaritete që burgjet të jenë paraqitur edhe para se të paraqitet dënimi me 

burgim, si lloj i dënimit. Burgjet e atëhershmë janë konsideruar si vend izolimi për kryerësve të 

veprave penale  dhe personat që janë llogaritur se kane kryer sjellje devijante. 

Burgjet janë njohur edhe nga shtete më të vjetra sic janë:Egjipti i vjetër, Mesopotamia, Asiria, 

Roma,Greqia e vjetër dhe disa shtete mesjetare.Kështu, p.sh.,të dhënat më të hershme mbi burgjet 

ne Egjipt datojnë që nga periudha e Mbretërisë së Mesme (2050-1786 para erës sonë). 

Si zakonisht burgjet e atëhershmë dallonin shumë nga burgjet e sotme , për arsyë se si burgje në ato 

kohra llogariteshin bodrumet e kalave ‘’Qubliettes’’ ose të kështjellave të vjetra ‘’Bastilles’’,me 

kushte tejet të vështira. 

Kalajat ose bodrumet e atëhershmë që llogariteshin si burgje ishin të mbushura me persona që 

llogariteshin se kanë kryer sjellje delikuente , dhe ishin të rezikshëm për shoqërinë. 

Nga kjo vërejmë edhe së burgje e atëhershmë kishin shumë dallim nga burgjet e sotme,  për arsye 

se në ato kohra burgjet shërbenin si masë preventive ndaj kryrësve të veprave penale dhe ndaj atyre 

që kryejnë sjellje delikuente, me qëllim të sigurimit të prezencës së tyre dëri në pritjen e shqiptimit 

të dënimit kryesor  ndaj tyre i cili ishtë dënim më vdekje ose dënimet trupore. 

 

Pra, burgjet e atëhershme llogariteshin si vende ku ruheshin kategorija e caktaur e delikuentëve deri 

tek shqiptimi apo ekzekutimi i tijë, prandaj në literaturë  thuhet se  gjyqëtarët e atëhershëm i 

zbraznin burgjet  kurse në shtete bashkëkohore i mbushin burgjet.  

Edhe gjatë mesjetës ishte e njejta sitauat nuk egzistonte dënim me heqje lirije si  lloj dënimi, burgjet 

e atëhershmë më shumë shërbenin si masë preventive. 

                                                           
4http://ëëë.mojrad.net/pregled_teksta.php?id=6371LScCNBSëgai6LsE5dgnVLScCNBSëgai6LsE5dgnVe qasuar 
02.04.2019 
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Gjatë shekujve XVL-XVII nëper vendet e Evropës realizohet një lëvizje e madhe e popullatës nëpër 

relacione fshat qytet, ku me këtë rast bëhet grumbullimi i madh i popullsi në qytete. Pasojat e së 

cilës vërëhen tek njërzit e pa punë , bredhësve ,  lipsëvë, alkoolist , prosituteve, etj, situate që 

parashihej edhe si rrezikë për ambientin shoqëror.Personat që bënë këto lëvizje llogariteshin si 

persona potencial që mereshin me veprime kriminale. 

Duke pasusr parasysh faktin  se egzistonin këto lloj delikuentësh  me veprime të ndryshme 

kriminale , në disa shtete  të evropës fillaun të themelohen edhe ente të vecanta  për vendosjen e e 

këtyre kategorive që ishin poashtu të dëtyruar të punojnë. 

Iinsitutucion i parë i këtij lloi logaritete  burgu  ‘’Brideëell’’ në Londër , që u themeluar në vitin 

1553 nga mbreti Eduardi  I VI, burg në të cilin në fillim ishin të vendosur  peronat e papunë, lypsit, 

dhe bredhësit.  Ku pas tyre fillau të mbushen dhe me kryrës të veprave penale dhe sjelljeve tjera 

delikuente  me këtë rast ky burg llogaritete edhe burgu më i vjetër i tipit bashkëkohor. 

Si ent tjetër përmendet edhe burgu për të mintur i Amsterdamit i cili ishte i këtij lloji, i themeluar ne 

vitin 1595 , ku më vonë u themelua edhe burgu për të femra , në të cilin burg vendoseshin prositutet 

dhe të tjëra që ishin të dhë në pas jetës së shfrenuar. 

Janë të njohura edhe burgje të tjëra të Evropës si : burgu i Bremenit 1609, burgu i Hamburgut 1622 

etj. 

Burgjet e atëhrshme nuk kishin qëllimin, karakterin e dënimit, por ishin si një masë preventive e 

cila kishte disa qellime. 

Më parë heqja e lirsë konisderohej  si paraburgim  ose burg hetuhes ku i gjithë qëllimi i kësaj ishte 

prezenca e të pandehurit deri në përfundimin e cështjes penale më sakt deri tek shqiptimi i dënimit 

kryesor dhe ekzekutimi i tije. Shpesh herë mund të paraqitej  edhe si burg personal ku mbaheshin 

borxhlijtë të burgosur dri sa të kthenin borxhin ose nëse kishin ndonjë llogari ndaj shtetit. Pas 

ndryshimeve  ekonomiko- shoqërore dhe depertimin të ideve humanitare  me qëllim të luftimin të 

kriminalitetit, paraqitete  dënimi i vërtetë me heqje lirije ose me burg , si lloj sanksioni penale.5 

 

            1.1.1.Faktorët  që determinuan në paraqitjen e burgjeve të para në botë 

                                                           
5 R.Gashi: Ekzekutimi I dënimit me burgim në Shqipëri,Prishtinë 2001 fq.11-14. 
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Duke pasur parasysh faktin se sitemi i dënimeve,  gjatë kohës së vjetër dhe mesjëtës, mbështetej tek 

dënimiet trupore e fizike dhe dënime në të holla ose me gjobë.Dënime të cilat ishin në përputhje me 

botkuptimet dominuese mbi hakmarjen dhe gjakëmarjen si qëllim kryesorë të ndëshkimit.Edhe pse 

këto dënimie shqiptoheshin për luftimin e kriminalitetit,mirëpo këto dënime nuk patën sukses. 

Dënimet e tjera sic ishin dënimi me vdekje apo dënimet trupore patën kritika të shumta , sepse ishin 

dënime që shkaktonin vetëm vuajtje dhe mundime ndaj kryerësve të veprave penale , por nuk 

ndikuan pozitivisht ndaj penngimit të kriminlaitetit. 

Përshkak mundimeve të mëdha dhe torturave që shpreheshin ndaj të burgosurve dhe mos aritja e e 

qëllimeve të caktuara  ndaj këtyre dënimeve filluan edhe kritika të ashpra prej asaj kohe , dhe duke 

paraqitur ide dhe mendime tjera për gjetjen dhe aplikimin e metodave tjera më efikase për luftimin 

e kriminlaitetit. 

Por ideja qëpërmes izolimit e në vecanti  nëpërmjet angazhimit të persoanve delikuentë në punë u 

vlersua si mundësi e mirë për pengimin e kriminalitetit.Sipas prof. Ragip Halili ne veprën 

Penologjija ku thekson: 

‘’Si faktorë që kontribuan në paraqitjen e dënimit me burgim jane: 

|1.Mendimet dhe idetë humaniste e përparimtare të filozofëve dhe shkollave të ndryshme; 

2.Idetë  dhe kontributi i Revulucionit francez dhe legjislacionit i tij penale dhe ndikimi i pranisë së 

lirive dhe te drejtave të qytetarëve si dhe                                                                    

3.Shfrytëzimi i punës  së persoanve të dënuar si fuqi e lirë puntore ‘’6 

 

1. Mendimet dhe idetë humaniste e përparimtare të filozofëve dhe shkollave të ndryshmeNë 

lidhje me probelematikën e kriminalitetit, e vecanarisht me veprimet ndëshkimore , dhe nevojën e 

ndryshimit   të burgjeve  paraqiten shumë herët,në punimet  dhe veprat e filozofëve , si:T.Mor, 

H.Grocius, Xhon Huard etj.të cilët  kanë kritikuar politikën  dhe sistemin ndëshkimor dhe gjendjen 

e burgjeve  në shoqërinë  feudale e  posacërisht ekzekutimin e dënimeve me vdekje,trupore fizike 

dhe llojet e  tjera të ndëshkimeve  degradues.Ku është propozuar që lloj i këtyrë dënimve barbare 

tëzëvendësohen me dënim me burgim. Ku si qëllim të vetëm kishin realizimin e kycjes në procesin 

                                                           
6R. Halili: Penologjia- vep, e cit. Fq.98 
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e punsimit ,me qëllim të përrmismimt, dhe hakmarja mos të jetë si qëllim i vetëm i kryerësve të 

veprave penale. .I gjithë qëllimi i dënimit duhet të ndikojnë në përmisimin dhe riedukimit e tyre.7 

2.Idetë  dhe kontributi i Revulucionit francez dhe legjislacionit i tij penale dhe ndikimi i 

pranisë së lirive dhe te drejtave të qytetarëve 

Në këtë fazë shifen ndryshime në aspektin juridik dhe shoqëror të së drejtës pënale dhe sistemit 

ndëshkimor. Të rëndësishme e bënë këtë faze gjtihashtu  edhe nxjerja e shumë ligjeve të reja ku 

edhe dënimi me burgim parashihej si dënim kryesor  që më parë si dënim kryesor  shqiptohej 

dënimi me vdekje dhe dënimet trupore.Në këtë periudhë gjithashtu paraqiten parimet e njohura  

tëshkollave dhe lëvizjeve  humaniste historiko-juridike, si p.sh:parimi i ligjshmërisë ,parim i 

barazisë qytetare para ligjit  dhe parimet e tjera. Ishte fazë në të cilën reduktoheshin dënimet që 

cënonin lirt dhe të drejtat, ku dënimet cnjerëzore sic ishin dënimet  trupore , dënimi me vdekje 

zëvendësohet me dënimin me burgim.8 

3.Shfrytëzimi i punës  së persoanve të dënuar si fuqi e lirë puntore  

 

Ishte një shkak shumë i rëndësishem për paraqitjen e dënimit me burgim. Ishte periudh në të cilën 

pushteti kishte interes mos të aplikohen dënimi me vdekje dhe dënimet trupore , me qëllim që të 

egzistonte  mundësia e  shfrytëzimit të tyre në industry. Përgjat kycjes të të dënuarve në punë ato në 

një far mënyre bënin kompensimin e dëmit ndaj shoqërisë. 

Por duhet të kemi parasysh faktin se edhe pse nuk ekzekutoheshin dënimet trupore apo denimet e 

renda fizike, denimi me vdekje gjithsesi të dënuarit ishin të obliguar që të punojnë punë të rënda 

fizike dhe johumane. Gjithesi kjo dallohet si fazër e paraqitjes apo ekzekutimin të dënimit me 

burgim , dhe jo më dënimi me vdekje, apo dënime trupore.9 

 

                         1.1.2 Formacionet e para të dënimit me burgim 

                                                           
7R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë, 2014 
 
8R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë, 2014 
 
9 R.Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë, fq.99-100 
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Dënimi me heqeje të lirisë apo dënimi me burgim për herë të pare është paraqitur në Kodin Penal 

Francez të viti 1792.Kjo periudhë konsiderohet periudha e aplikimit të dënimit me burgim ndaj 

kryerësve të veprave penale dhe  llogaritet si mjet për luftimin e kriminaliteit.10 

 

Pas paraqitjes së dënimit me burgim në Kodin Penal të viti 1792 e posacërisht tek Kodi i 

Napoleonit, ky dënim gjeti përkrajhe dhe filloj të parashikohet në shumë legjislacioni  dhe 

tëparashikohet në shumë  kode të Evropës dhe SHBA-ve. 

 

Arsyeja se pse filloji të aplikohet më së shumiti dënimi me burg ishtë së ajo llogaritej si mjetmë 

efikas kundër luftimit të kriminalitetit dhe si trajtim i personave të dënuar. 

Mirëpo duhet të kemi parasyshë faktin se paraqitja e dënimeve për nga llojet dhe mënyrat e 

ekzekutimit prej atëher dhe deri më sot ka ndryshuar nuk ka ngelur i njejti. 

Rruga në të cilën ka  kaluar dënimi me burgim paraqitete në dy faza: 

 

FAZA E PARË APO PERIUDHA  EPARË: kjo fazë llogaritete si faza e parë  e transformimit të 

dënimeve me burgim , prej paraqitjes së dënimit me burgim e deri në gjysmën  e parë të shekullit 

XX. 

Fazë në të cilën dënimi me burgim është dominues, si dënime që ekzekutoheshin ishin : 

burgimi, burg i rëndë , burg shtëpiak, burg me pranga etj.11 

 

Kur flitet reth kësaj faze të paraqitjes së dënimit me burgim kemi gjithashtu parasysh edhe mënyrat 

e vrazhda të ekzekutimit të dënimit me burgim, që kanë qendë të llojllojshme dhe johumane ku i 

gjith qellimi i dënimit nuk ka qendë riedukimi i dhe riintegrimi i të dënuarve po ishte hakmarja ndaj 

kryerësve të veprave penale sepse kuhstet në të cilën të dënuarit e vuanin dënimn  ishin mjaft të 

vështira. 

                                                           
10 R.Gashi: Ekzekutimi I dënimit me burgim në Shqipëri,Prishtinë 2001 fq.15 
11 R.Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë, fq.98 
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Si burgje të atëhershme për vuajtjen e dënimit ishin bodrumet e kështjellave , kalat e ndryshme me 

kuhste tejet të vështira sepse në ato burgje nuk kishte dallim moshe, dallim i veprave, të gjith 

vunain dënimet së bashku , ku edhe përhapeshin sëmundjet ngjitëse, gjithashtu të njohura ishin edhe 

infektimet kriminale. 

Në literaturën penologjike përmendet prifti Benedictian Mabilon (1632-1707) dhe vepra e tij me 

titullin :’’Reflexion sur les prisions del orders religiux’’ ku kritikon gjendjen e burgjeve të kohës 

dhe kërkon reforma dhe angazhimin e të burgosurve në punë,përmisimin e gjendjes 

higjienike,lejimin e vizitve dhe ishte kundër izolimit absolut të të burgsoruve ne qeli.12 

FAZA E OSE PERIUDHA E DYTË si karakterisitk e njohur e kësaj faze qëndron në atë se në 

këtë periudhë janë të njohura zhvillimi dhe  idet e ndryhsme  për ndryshimin e dënimit me heqje 

lirije, ku edhe kritikohen ashpër burgjet e atëhershme dhe kërkohen ndryshime rënjësore të 

shqipitimi të dënimit me burgim.13 

Ishte një fazë ku shumë prej autorëve mendonin se dënimi me  burgim duhet të reduktohet dhe nuk 

duhet ti ketë qëllimet e mëparshme në të cilën egzistonte hakmarja dhe shpagimi i kryerësve të 

veprave penale ashtu sic është e njohur në fazën e pare. 

Në këtë fazë qëllimi i  dënimi me burgim do të ketë riedukimi dhe riintegrimin e kryerësve te 

veprave penale.14 

Këtë fazë gjithashtu e përbëjne edhe konttributete e shkollave të njohura sic janë:shkolla pozotiviste 

italiane, shkolla sociologjike dhe shkolla e mbrojtjes së re shoqërore. 

Qëllimi i këtyre shkollave ishte  braktisja e hakmarjes dhe shpagimit dhe barktisja e dënimeve prej 

të cilave nuk pati asnjë rezultat luftimi i  kriminalitetit dhe përmisimin e personave të dënuar dhe si 

qëllim kryesor ishte riedukimi dhe riscializimi i persoanve të dënuar.15 

 

1.1.2.3.Llojet e dënimeve para paraqitjes së dënimit me burg 

 

Duke pasur parasysh faktin se gjate historisë kanë egzistuar dënime të ndryshmë dhe forma e 

                                                           
12R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë fq.101-102 
13 R.Gashi: Ekzekutimi I Dënimit me burgim në Shqipëri,Prishtinë fq.16 
14 R.Halili :Penologjija E drejta e kzekutimit të sanksioneve penale,Prishtinë fq.102 
15 R.Gashi: Ekzekutimi I Dënimit me burgim në Shqipëri,Prishtinë fq.16-17 
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egzekutimit dhe qëllimi i tyre ka qenëgjithnjë  i ndryshëm.Si dënime te cilat mund të njihen për 

gjatë historisë janë:poshtërimi, ndëshkimet trupore-tortura, dënimet eleminuese, punë të rënda 

fizike. 

 

DENIMET  ELEMINUESE: 

I gjithë qëllimi i dënimeve eleminuese qëndronte në atë se ndaj kryerve të veprave penale mereshin 

aso masa ndëshkimore që ato në mënyrë fizike të eleminohen nga ambient me qëlim që të mos 

përsëriten vepra penale.Si dënime eleminuese njihen:dënimi me vdekje, dëbimi, deportimi, dhe 

relegacioni. 

 

DENIMI ME VDEKJE 

Dënimi me vdekje është një ndër dënimiet më të vjetra e cila egziston edhe sot e kësaj dite.Qëllimi i 

dënimit me vdekje ishte hakmarhja ndaj kryeresve, gjithashtu edhe opinion.Dënimi me vkedje ëhste 

ekzektuar në mënyra të vrazhda dhe mizore.Dënimi me vdekje është paraparë edhe në Kodin Ur-

Nammu, është ekzekutuar më së shumti për tradhti.Kurse në Kodin e Hamurabit ki lloj dënimi është 

paraarë për veprat penlae më të rënda.Përgjat historisë dënimi me vdekje është ekzekutuar në 

mënyra të ndryshme.Sic ishin:Prerja e kokës, pushkatimi, varja, mbytja me gurë, etj.Procedurës 

sëekzekutimit të dënimit me vdekje i kanë paraprirë vuajtje e mëdha dhe mundime fizike. 16 

 

DEBIMI 

Ki lloj dënimi egziton që në kohën primitive. Dënim i cili është paraprë në Kodin e Hamurabit , 

Ligjin e 12 tabelave etj.  

Dënim i cili shqiptohej ndaj personave që llogariteshin sit ë rezikshëm për shoqërinë , dhe me 

shqiptimin e këtij dënimi persoant e tillë i largonin ose i dëbonin për një periudhë të  gjatë kohore 

ose tërëë jetën. 

Ky dënim fiiloi të reduktohet atërhere kur shtete që pranonin personat me këët lloj dënimi fillaun 

mos ti pranonin.17 

DEPORTIMI 

I cili ishte ishte i ngjajshëm me dëbimin. Dënim i cili shqiptohej ndaj kyrerësve të veprave me 

                                                           
16 https://hr.ëikipedia.org/ëiki/Smrtna_kazna e qasur 
17 R.Halili :Penologjija E drejta e kzekutimit të sanksioneve penale,Prishtinë fq.87 
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qëllim që të largohehishn nga ambienit.Gjatë periudhës së vuajtjes sëdënimit , kryerësit e veprave 

penale kanë pasur mundësin e gjarkullimit  në vendet e huaja, poashtu edhe të drejtën e punës , por 

vetëm se kanë qenë larg vendlindjes. 

Dënim i cili për herë të parëështë paraqitur në Portugali dhe Spanjë në shekullin XV.Ky lloj dënimi 

ekzekutohej në kushte të vështira.Ku edhe nuk ka treguar ndonjë lloj suksesi në pengimin e 

kriminalitetit.18 

 

RELEGACIONI 

Lloj i deportimit që është   aplikuar në Francë.Ki lloj dënimi më së shumti shqiptohej ndaj 

recidivistëve, ku pas mbajtjes së dënimit kryerësit dërgoheshin në vend tjetrë për një periudhë të 

caktuar kohore.Sizakonisht personat dërgoheshin në kolonitë franceze ku ato punonin dhe 

qarkullonin lirë. 

 

POSHTERIMI 

Poshtërimi si dënim nuk ka përmbajtur dhemje fizike,por si qëllim i këtij dënimi ishtë që kryerësi të 

nëncmohet,përbuzet dhe përulet në pikëpamjë morale,shoqërore dhe njerëzore.Ky lloj dënimi është 

ekzekuuar për vepra penale të imta sic ishin:sjellja  e keqe, thashethemet etj, ky lloj dënimi më së 

shumti është aplikuar ndaj grave kur është llogaritur se në shoqëri kanë pasur një sjellje jo të 

hijshme, joshëse,grinacake.Ky lloj dënimi është ekzekutuar në publik ku qëllimi i tij nuk ishte që 

ndaj kryerësve të shqiptohej dhembje fizike por vetëm poshtërim, dhe të shpiej deri tek pendimi i 

kryerësi.19 

 

NDESHKIMET TRUPORE-TORTURA 

 

Tortura apo mundimte në vete kanë përmbajtur vuajtje apo  mundime  shpirtërore me qëllim  që të 

arihet  deri tek informatat e nevojshme apo pranimin e fait me qëllim që të arihet deri tek gjykimi. 

Tortura si lloj i ndëshkimit ështe përdorur edhe ne kohë më të hershme ku dëshmia është 

                                                           
18 R.Halili :Penologjija E drejta e kzekutimit të sanksioneve penale,Prishtinë fq.87-88 
19https://zir.nsk.hr/islandora/object/unipu%3A646/datastream/PDF/vieëe qasuar 24.04.2016 
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karakterizuar me anë të torurës, mundimeve, ose ndëshkimeve trupore.më së shumti janë torturuar 

skllevërit dhe të hujait sepse fjala e tyre nuk kishte asnjë vlerë morale-pasi që qëllimi i torturës ishte 

konstatimi i të vërtetës dhe rëfimi i marë nga ana e të pandehurit i cili edhe  konsiderohej i saktë.Në 

mesjetë gjatë aplikimit të këtijë dënimit ,respektivisht të torturës ka qenë e shfaqur në mënyrë më 

brutale të mundshme.Ky lloj dënimi është aplikuar në mënyrë publike, ku konsiderohej si një 

shfaqje e dënimeve ndaj qytetarve që u jepej në dijeni se nuk duhet të sillen ne atë formë,ku deri në 

fillim të shekullit 18 dhe fillim të shekullit 19 ky lloj i dënimit filloi most ë aplikohet.Justifikimi për 

këto ndryshime gjenden ne humanizëm ku tortura publike bie në sy.Kështu që drejtësia kërkon  të 

zbatohet jo si një shfaqje publike e rëndësisië së dënimit por si një paralajmrim se kryerësi do të 

ndëshkohet.Shqipiti i torturë në publik filloi të konsiderohet si negative dhe të reduktohet,kurse 

aplikimi i dënimit me burgim,kurse puna e rëndë fizike mbetet ne fuqi.20 

 

 

PUNA E DETYRUESHME 

Organizata e Ndërkombëtare e Punës punën e detyruar e përcakton si cdo punë, ose ofrim i ndonjë 

shërbimi nga ndonjëperson  nën kërcënim apo ndëshkim dhe të cilat persona nuk kanë dhënë 

pëlqimin e tyre vullnetarisht . Si punë e detyrar  nënkuptohet  cdo punë  që personi është i detyruar 

ta kryej  nën kërcënim kundër vullnetit të tijë . 

Puna e detyruar  ka një histori të zhvilluar dhe është njohur në mënyra të ndryshme  sic janë: 

‘’robëria’’,shtërngim psikologjik ose urdhër të punës e cila është mbështtetur nga një kërcënim 

dënim.Puna e detyruar gjatë gjith historisë karakterizohet si kryerje e punëve të rënda fizike në 

kushte johumane  nënë kërcënim të vazhdueshëm dhe me mbykqirje e cila ishte pjes e dënimit me 

burgim.21 

Detyrim i personave të dënuar që të punojnë punë të rënda fizike  konsiderohej  si dënim i 

vecantë.Qëllimi i këtij dënimi ishte hakmarja dhe shkaktimi i vuajtjeve dhe mundimeve ndaj 

kryerësve të veprave penale.Si forma të dënimit me punë të rënda fizike ishin të llojllojshme:’’puna 

                                                           
20https://zir.nsk.hr/islandora/object/unipu%3A646/datastream/PDF/vieëe qasuar 24.04.2016 
21https://zir.nsk.hr/islandora/object/unipu%3A646/datastream/PDF/vieëe qasuar 24.06.2016 
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fizike në anije si lundërtar dhe veltar, puna në xeherore, puna në plantazh, puna në mihjen dhe 

thyerjen e gureve, puna në celjen e hapsirave të reja tokësore dhe puna të tjëra të rënda.’’22 

 

DENIMET PRONESORE 

Eshtë dënim i cili ka lindur që në kohën e reagimit privat.Shteti e ka përmbajtur këtë lloj dënimi 

sepse një pjesë e të hollave shkonin në favor të shtetit si ndërmjetsues mes kryerësit të veprës 

penale dhe të dëmtuarit, kurse pjesa tjetër shkonin në favor të të dëmuarit.Më vonëështë paraqitur 

edhe konfiskimi i pasurisë si dënim.Ky lloj dënimi ka gjetur përkrahje por edhe është kundërshtuar., 

sepse kundërshtuesit e këtij dënimi pohojnë se ky lloj dënimi nuk ka karakter individual sepse 

ndikon edhe tek antarët e tjerë të familjes të cilët nuk kanë kryer veprë penale.Më së shumti 

ndikonte tek personat e varfur e jo tek të psur, gjithashtu nuk kishte përmisim tek kryerësit.Kurse 

përkrahësit e këtij dënimi pohojnëse edhe dënimiet e tjera janë të njëjta nuk kane vetem karate 

individual.23 

 

1.1. Sistemet dhe llojet e dënimit me burgim 
 

                                         KUPTIMI DHE LLOJET 

 

Duke pasur parasysh faktin se burgjet apo dënimet me burgim,kanë shërbyer për zhvillimin e 

dënimeve me burgim ndaj personave të dënuar dhe mbrojtjen e shoqërisë nga kriminaliteti.Ështe 

shumë e rëndësishme fakti se sistemi i dënimit me burgim ka kaluar faza të ndryshme kohore që 

dmth se dënimi me burgim nuk ka pasur qëllimin e njejt cdo herë,ka ndryshuar në periudha të 

ndryshme kohore përvec një pike të përbashkët e cila ishte dëim për kryerësit e krimeve.Në të 

kaluarën qëllimi i dënimit ishte hakmarja ndaj kryerësve kurse sot në botën moderne ndryshon 

qëllimi i dënimit,ku si për qëllim ka riiedukimin  e personave të dënuar. 

Sistemet dhe metodat  të ekzekutimit të dënimit me burgim të cilat në mënyr 

kriminologjike,historike  janë lajmëruar prej momemntit të paraqitjes të dënimit me burgim 

e deri në ditët e sotme.Të këtilla sisteme konsiderohen: sistemi i burgur kolektiv,sistemi i 

                                                           
22 R.Halili :Penologjija E drejta ekzekutimit të sanksioneve penale,Prishtinë fq.91  
23https://zir.nsk.hr/islandora/object/unipu%3A646/datastream/PDF/vieëe qasuar 24.06.2016 
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qelisë,sistemi I heshtjes,sistemi I pikave,sistemi progresiv etj.24 

 

1.2.1.  Sistemi i burgut kolektiv 

 

 Sistemi i cii llogaritet  më i vjetri  i egzekutimit të dënimit me burgim, sepse është shprehur që në 

momentin e shqiptimin të dënimit me burgim dhe ka zgjatur deri në reformat e dënimit me burgim , 

dmth deri në shek XIX.25 

 Si veti që e bën të dallohet ky lloj sistemi dmth sistemi i burgut kolektiv  është se të dënuarit në 

këtë system ishin të izoluar vetëm nga bota e jashtme , por kjo situatë nuk ndoshtë brenda burgut , 

sepse kryeresit e veprave penale vuanin dënimin bashkarisht. 

 

Simbas këtij sistemi persoant e dënuar nuk kalasifikoheshin, ku kuptohet se të dënuarit vuanin 

dënimin bashkarisht  pa dallim se a janë recidivist, apo akuzohen për krime të rënda , nuk kishte 

dallim moshe etj. 

Gjithashtu edhe kushtet higjienike kanë qenë të mjera dhe kanë egzistuar edhe sëmundje ngjitse jo 

vetëm Brenda burgut por janë paërhapur edhe jasht burgut. 

Në këto burgje të burgosurit shpesh kanë qenë të keqtrajtuar nga ana e guardianëve. 

Disa autore këtë lloj sistemi të burgut kolektiv e kane llogaritur edhe si ‘’Universitet i vërtet i 

krimit’’.26 

 

1.2.2.  Sistemi i izolimit ose  qelisë 

Ky sistem vjenë në shprehje pas reformave të sistemit kolektiv.Sistemi i izolimit ose i qelisëështë 

sistem i parë qëështë rregulluar në mënyr normative dhe për herë të parë paraqitete në qytetin 

Filadelfia të shtetit Pensilvania të SHBA-ve,në vitin 1790.27 

                                                           
24R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë, 2014 
25 R.Gashi: Ekzekutimi I Dënimit me burgim në Shqipëri,Prishtinë fq. 
26R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë 
27 .Gashi: Ekzekutimi I Dënimit me burgim në Shqipëri,Prishtinë  
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Ku për herë të parë e praktikojnë  besimtarët e një sektre protestante, ku pjestarët e këtij sektri 

religjijoz ishin kundër dënimit me vdekje,dënimeve trupore e torturave të ndryshmë. Sipas tyre 

personat që kanë kryer vepra penale duhet të qëndrojnë në vetmi dhe të mendojnë për veprën e tyre 

dhe të pendohen.Në këtrë mënyrë personat e dënuar kanë mundësi që të përmisohen në pikpamje 

morale.Në literature penologjike përmenden dy variant të këtijë sistemi: 

sistemi klasik i qelisë dhe sistemi i heshtjes apo i Obernit (Auburn-it). 

 

1.2.3.    Sistemi i qelisë 

System i cili është regulluar juridikisht, e që starton që në vitin 1818, në shtetin Pensilvania të 

SHBA-ve.Si ent i parë i ndërtuar  sipas këtij sistemi konsiderohet burgu në Filadelfi,i njjohur si 

‘’Cherry Hill’’.i cili kishte  400 qelia-kthina (me madhësi :2,43x4,57 m),ku secila prej tyre  kishte 

edhe hapësirën e ndarë për shëtitje të të dënuarve.28 

Simbas këtij sistemi, respektivisht sistemi i qelisë personat që kanë vuajtur dënimin në këtë system 

nuk kane pasur konstakt me botën e jashtme, system i cili dallon nga burgu kolektiv sepse të 

dënuarit në këtë system nuk kanë pasur kontakt poashtu edhe me të dënuarit mbrenda. 

Persoant e dënuar kanë pasur kontat vetem me personelin e burug, dhe herë pas herë me priftërijnte 

gjat meshave.. 

Ky system ka pasur edhe përparsit e veta , porka pasur edhe vetit negative. 

positive e këtij ëshët se ndalohen trazirat mes të dënuarve 

por si negative e kësaj është se të dënuarit me qëndrime për një kohë të gjatë ne vetmi  të izoluar 

dhe pa mos pasur kontakte me të tjerët mund të kenë edhe demoralizim, cregullime të rënda 

shpirëtrore.29 

 

1.2.4.   Sistemi i heshtjes 

Sistemi i izolimit të plotë ose sistemit të qelisë,pati kritika të ashpra të cilat kritika patën ndikim jo 

veteëm në trajtimet teorike por edhe në trajtimet  praktike penitensiare.Ku edhe filluan rishqyrtimet 

dhe reformat  e metodës së izolimit të plotë që zbatohej në sistemin e qelisë. 

Kështu,në qytetin Obern (Auburn) të shtetit të Nju Jorkut,u bënë përpjekje për reformimin e 

                                                           
28 R,Gashi,vep.e.cit. fq. 21 
29R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë, 2014 fq.108 
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sistemit të qelisë.30 Përmbajtja e këtij sistemi qëndron në atë se personat që vuanin dëniimn në këtë 

system në një farë mënyre kishte regulla të ashpra ndaj të dënuarve përgjat vuajtes së dënimit, për 

arsye se të dënuari gjatë natëes qëndronin të ndarë nga njëri- tjetri , por nuk dallonte edhe gjatë ditës 

asgjë ndaj tyre sepse edhe atëherë kishin ndalm komunikimi mes veti. 

Cdo lloj komunikimi mes tyre dënohej ashpër , ndaj tyre elimininohej cdo lloj kontakti për arsyjë që 

most ë ketë infektim criminal. 

Edhe pse përgjat egzistimit të këtij sistemi , të dënuari kishin të drejtën e punës mereshin em 

mjeshtri të dnryshme punonin nëpr farma , punishte të ndryshme etj. Mirëpo cdo lëvzije e tyre ka 

qenë në heshtje sepse sic dihet karakteristik e këtij sistemi ishte heshtja. 

Mu për këtë arsye edhe emërohet  si ,,SILENT SYSTEM’’  

Edhe pse mund të thuhet se kishte aritje të risocilaizmit në këtë system , mirëpo edh etek ki system 

eshtë e pranishme hakamrja dhe vuajtja ndaj të dënuarve.31Duke pasur parasysh këto vecori  të 

këtijë sistemi,në literaturën pënologjike  theksohet se sistemi i heshtjes paraqet një përmisim 

minimal të pozitës së të dënuarve.32 

 
1.2.5.Sistemi progresiv 

Sisitemi progresiv është sistemi i  njohur i cili bën përpjekje  të rëndësishme në drjetimin e 

reformave të ekzekutimn të dënimit me heqje lirij poashtu edhe regullimin e pozitës së të dënuarve. 

Sistemi progresiv zanafillën e ka prej gjysmës së shekullin XIX.33 Përgjat periudhës së paraqitjes së 

këtij sistemi vërehn përpjekjet e mëdha të shoqatave dhe organizatave  me qëllim të ndryshimit të 

isnistucioneve te më parshme , gjithashtu  edhe përpjekje të mëdha të ndryshimit të pozistës së 

personave të dënuar.Në këto drjetime është i njohur  Kongresi i Fondacionit Ndërkombëtar për të 

drejtën penale dhe entete ndëshkimore , i mbajttur në Londër 1872. 

Në këtë kongres, hartohet programi bashkëkohor për organizimin e insitucioneve korrektuese dhe 

përmisimin e kushetev të jetesës së persoanve të dënuar. Ku është paarparë edhe aftësimi i  të 

dënuarve , shkollimi i të dënuarve përgjat qëndirmin n ëent, poashtu edhe përmisimi i kushteve 

higjenike në insitucion. 

|Poashtu është paraër që edhe personeli i burgut të aftësohet në këtë drjetim me qëllim të 
                                                           
30 R.halili , vep.e cit. fq 109 
31R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë, 2014 fq.111 
32 Rexhep Gashi:Ekzekutimi I dënimit me burgim në Shqipëri ,Prishitnë,2001 fq 22 
33 Rexhep Gashi:Ekzekutimi I dënimit me burgim në Shqipëri ,Prishitnë,2001 fq 22 
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organizimit të isnitucioneve penistesiare dhe zbatimin e ekzekutimit të dënimit me burgim. 

Si karakerisitik tjetër e këtij sistemi qëndron në atë se personat e dënuar prej momentit të ardhjes ne 

isnitucion e deri në dalje kanëp pasur mundësin e ndryshimit të pozitës së tyre, element qëështë 

varur nga angazhimi i punës dhe sjelljes së tij.34Në literaturën penologjike përmenden tri variant të 

sistemit progresiv :1.sistemi progresiv anglez, 2.sistemi progresiv irlandez dhe 3.sistemi i poenave 

ose Makonakut. 

 

SISTEMI PROGRESIV ANGLEZ. 

Emërohet  në këët mënyr pasi që është paraqitur në Angli, më 1853 dhe është aplikuar për personat 

me dënime afatgjate. 

Në këtë sistem të dënuarit kalonin nëpër tri faza dhe ato janë:faza e qëndirmit në qeli apo faza e 

izolimt,faza e mbajtjes së përbashkët tdënimit të dënimit  dhe faza e lirimit me kusht.35 

FAAZA E PARË : faza e parë karaketrizohet me  mbylljen në qeli, dhe moskontaktimi me personat 

e tjetrë. Faz në të cilën të dënuarve ju është mundësuar ndryshimi i pozitës së tyre me  fitim e 

benificioneve. Këto benificione ishin: përmisimi I ushqimit, kushte higjenike , viizta nga jashte, 

furnizimi me literature etjerë.  

Arsye që edhe ndaheshin të dënuarit ne grupe dhe nëngrupe.36 

FAZA E DYTË:është faza ku të dënuarit janë më të lirë në krahasim me fazën e parë për arsyë se 

në këtë fazë të dënuarit kanë mundësi të qëndrojnë së bashku poashtu lejohet edhe komunikimi mes 

veti gjat procesit të kycjes në punë.Gjithashtu edhe shumica e autorëve mendojnë se kjo fazëështë 

faza më e rëndësishme e ekzekutimit të dënimit me burgim,sepse në këtë fazë egzistontë mundësia  

e trajtimit dhe riedukimit të personave të dënuar.Personate e dënuar duke u kycur në procesin e 

punë,duke u angazhuar në aktivitete të ndryshme  kanë mundësi të aftësohen,të fitojnë mjeshtri dhe 

zanate të caktuara.Klasifikimi në këtë fazë bëhet sipas disa kritereve, p.sh. sipas moshës,motiveve 

të kryerjes së veprës penale,peshës së veprës,lartësisë së dënimit dhe disa kritereve të tjera.Në këtë 

                                                           
34R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë 2014 fq.111-112 
35 Rexhep Gashi:Ekzekutimi I dënimit me burgim në Shqipëri ,Prishitnë,2001 fq 22 
36R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë 2014 fq.113 
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fazë personat e dënuar kanë mundësi që me sjellje dhe qëndrime të veta të ndikojnë ne përmisimin e 

pozitës së tyre.37 

FAZA E TRETË:qëndron në lëshimin me kusht.Që personat e dënuar,edhe pse lirohen para kohe 

nga burgu ,ato edhe më tej kane obligime dhe detyrime për mirësjellje dhe respektim të ligjit.Ato 

faktikisht konsiderohen sit ë dënuar dhe se në lirii janë duke u sprovuar,e po që se nuk sillen mirë,e 

nuk kryejnë obligimet ose kryejnë ndonjë krim lirmimi me kusht do te revokohet .38 

SIATEMI PROGRESIV IRLANDEZ. 

Ky system për herë te parë paraqitet në Irlandë,në vitin 1854,i cili ka mjaft ngjajshmëri me  

sistemin progresiv  anglez, por ështe më i përsosur dhe ka aritur ti zbatojë  disa risi  gjatë 

ekzekutimit të dënimit me heqje të lirisë.Dallimi esencial ndërmjet këtyre sistemeve qëndron në 

faktin se sistemi progresiv  irlandez parasheh edhe një fazë të vecantë nëpër të cilën duhet të kalojnë 

personat e dënuar gjatë mbajtjes së dënimit.Kjo fazëështë qëndrimi në paralele për të lirë, e cila 

parashihet para fazës së lirimit me kusht,gjatë së cilës  fazë  të dënuarit  përgaditen për të  

dalënëliri.Sistemi progresiv irlandez,për shkakë të përparsive që ka,shumë shpejt fitoi zbatim të 

gjërë në praktikën penitensiare,kështu që edhe sot ,me disa ndryshime  është në zbatim në shumë 

shtete.39 

 

SISTEMI I POENAVE. 

 

Ky system ështe interesant për disa risi dhe parime që janë aplikuar lidhur me tretmanin e 

personave të dënuar.Këtë system për herë të parë e aplikoi drejtori i entit ndëshkimor në ujdhesën 

Norfolk,kapiten i marinës angleze ,Aleksandar Makonak,në vitin 1840.Për këtë arsye edhe e ka 

marë emrin ‘’sistem i Makonakut’’. 

Në burgun nëshkimorë në Norfolk vuajshin dënimit krimineltë dhe personat të rezikshëm,të dënuar 

                                                           
37R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë 2014 fq 114 
 
38R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë 2014 fq 114 
39 Rexhep Gashi:Ekzekutimi I dënimit me burgim në Shqipëri ,Prishitnë,2001 fq 23 
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me dënim afatgjate të heqjes së lirisë.Para ardhjes së Makonakut si drjetor në këët ent, sitaua ishte e 

vështir poashtau edhe personeli I burgut  sllej nëmënyrë të vrazhdët ndaj të dënuarve. 

Mu për këtë arsye edhe insistonte për të gjetur metoda më të përshtatshme për nxitje dhe stimulin e 

persoamve tëdënuar , me qëllim që të angazhohen në punë të ndryshme dhe që të ketë sukses 

përmismi I tyre  para se të dalin nga burgu. 

Ku edhe parashef poena për secilin të dënuar.40 

 

1.2.5.    Sistemi i klasifikimit ose i Gjenevës 

Eshtë sistem i cili për herë të parëështë paraqitur në Gjenevë të Francës .Siatem i cili bëri përpjkeje 

për të realizuar klasifikimin e personave të dënuar në grupe dhe nëngrupe , ky sistem më shumë 

llogaritete si një lloj eksperimentimi i cilli nuk ka luajtur rol në praktikën e sistemit penitensiar. 

Sipas sistemit të klasisfikimi ose ndryshe i quajtur sistemi i Gjenevës, të dënuarit gjajtë vuajtjes së 

dënimit duhej të kalonin nëpëe tre faza::faza e qelisë,faza e mbajtjes së përbashkët të dënimit në 

bazë të klasifikimit dhe ndarjes së të dënuarve dhe faza e lëshimit  me kusht të personave të dënuar. 

Eddhe pse ki sistem nuk u afirmua , por pati ndikim  në paraqitjen e ideve për individualizimin e 

tretmanit të persoanve të dënuar.41 

 

1.2.6.   Sistemi modern ose sistemi bashkëkohor 

 

Edhe spe sitemet e më parshme penitensiare kanë bërë përpjekje të mëdhaja për të aritur një mënyrë 

universal tëzbatimi dhe ekzekutimit të dënimit me burgim,mirëpo nuk aritën që të gjenë një mënyrë 

që do të contë deri tek përmisimi dhe riiedukimi i kryerësve të veprave penale dhe pengimin e 

kriminalitetit.Vetem pas zhvillimi të shkencës së kriminologjisë dhe kërkimeve empirike 

kriminologjike të dukurisë së kriminalitetit paraqiten kushte më të volitshme për luftimin  e 

kriminalitetit.Shkollat juridike penale dhe kriminologjike  kanëkontribuar vecmas për studimin e 

arsyeve të kriminalitetit dhe trjatimin e qëllimit të sanksioneve penelae.42 

                                                           
40R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë 2014 fq.116-117. 
41 Rexhep Gashi:Ekzekutimi I dënimit me burgim në Shqipëri ,Prishitnë,2001 fq 24 
42R. Halili: Penologjia- E drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale, Prishtinë 2014 fq.120-121 
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 Qellimi iSistemi bashkëkohorë i ekzekutimit të dënimit me heqje lirije ose me burgim, në krahasim 

me sistemin e me pareshëm dallon shumë,për arsye se tek sistemet e vejtra ka qenë më në interes 

më së shumti hakmarja,vujatjet,mundimet tek kryerësit e veprave penale.Por sot qëllimi i sistemit të 

ekzekutmit të dënimit me burgim apo me heqje lirije anon më së shmti në riedukimi dhe 

risocializimin e personave të dënuar.Sistem i cili ka aritur  që të keijojë kushte të mbajtjes së 

dënimit me burgim shumë të afërta me kushtet e jetesës dhe të punës së personave në liri. 

Gjithashtu edhe në sistemin modern mund të dallohen disa faza nëpër të cilat kalojnë persoant e 

dënuar gjatë mbajtjes së dënimit me heqje lirije sic janë:faza e observimit  dhe studimit të 

personave  të dënuar,faza e klasifikimit të gjerë  dhe  e idnividualizimit tretmanit të personave të 

dënuar  dhe faza e tretë që përfshin lëshimin me kushtë dhe ndihmën postpenale  të personave të.Në 

këtë sistmen nuk është e pranishmë faza e qelisë,por izolimi zbatohet vetëm si masë disiplinore ndaj 

të dënuarve.Sistemi modern sot gjendet në një process permanent të përsosjes së mëtejme të tijë,ku 

gjithnjëë më tepër po gjenë zbatimin disa risi dhe metodave të reja që janë  në funssion të 

risocializimit të plotë të personave të dënuar dhe pengimin të kriminalitetit.43 

 

 

      1.3.    PSIKOLOGJIA E BURGUT 

Duke pasur parasysh se me shqipitim e dënimit me burgim personave të dënuar u kufizohen ose u 

merel lirt dhe të drejtat e caktaura që janë edhe të garantuara me kushtetutë dhe akte 

ndërkombëtare,por përsëri duhet të kemi parasysh se qëllimi i dënimit me burgim daj të dënuarve 

nuk paraqët hakmarje për veprën e kryer por risocializim të tyre.Kjo do të thotë se të dënuarit gjat 

vuajtjes së dënmit me burgim do t’ju nënshtorehn trajtimeve të ndryshmë në burg që të kuptojnë se 

është gabim që të kryhen vepra penale dhe se duhet të aftësohen me ndonjë zanat që kur të kthehen 

në liri  t’ju shërbejë si profesion dhe të largohen nga rrugët kriminale. 

 

  1.3.1. Qëllimi i burgut 

Qëllimi i shqiptimit të dënimit me burgim si sanksion penal shërben për qëllime të 

caktuara.Egzistojnë mendime të ndryshmë prë qëllimin e sanksioneve penale, e vecanarisht të 
                                                           
43 Rexhep Gashi:Ekzekutimi I dënimit me burgim në Shqipëri ,Prishitnë,2001 fq.24-25 
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dënimit me burgim.’’sipas prof. Ejup Sahiti tek vepra Psikologjija e burgut ceket :’’se sanksioni 

paraqet dënimin (shpagimin) e kriminalitetit për veprën penale të krye;se ai bën zbrapsjen eindividit 

të dënuar nga kryerja e krimeve të tjera pasi të jetë liruar nga burgu (prevencioni individual),si dhe 

ti ndalojë ata që kanë prirje për të kryer vepër penale.Një mendim tjetër është se njerëzit burgosën  

me qëllim që të reformohen ose të rehabilitohen.’’44 

Duke pasur parasysh objektin e psikologjisë gjyqësore ku theksohet se në procesin e zbatimit të 

dënimit me burgim është e nevojshme të bëhete edhe shikimi nga ana e psikologut , për arsye se 

ndihmon për të vlersuar personalitetin e të burgosurve dhe ndërmarjen e masave dhe veprimeve në 

drjetim të risocailaizmimit dhe të riaftësimit të tyre.45 

 

  1.3.2. Të drejtat e njeriut 

Të drejtat dhe liritë e njeriut dhe të qytetarit llogarite si kritere apo kushte themelore që shërbejnë 

për ngritjen e statusit dhe rolit të njëriut në shoqëri. 

Lirit dhe të drejtat e njeriut garantohen me Kushtettutë , si akt më i lartë juuridik. 

garantimi i lirive dhe të drejtave të njeriut dhe të qytetaritn shprehen në insitucionete e qeverisë, 

organiztata joqëveritare, të cilat meren të ilat meren me menjanimin e diskiminimeve të 

mundshme.46 

 

Edhe pse shprehja e të  drjetave llogaritete si nocion moder, por faktikisht ajo është e vjetër edhe sa 

vet njërzimi. Të drejtat e njrriutu dhe qytetrait sot mbrohen me Kushtetut , gjithaahtu edhe me 

formën e Kartës së të Drejtave ,që nuk mund ti mohoj asnjë qeveri. 

Gjithashtu edhe janë formuar gjykata të pavaurra ku qytetarëve u janë shkelur tëdrejtat , mund të 

kërkojnë përmismimin e tyre.47 

                                                           
44 E.Sahit , vep.e cit. fq 141 
45 Ejup Sahiti:Psikologjia e Burgut , prishtinë,2007 fq.141 
46http://telegrafi.com/te-drejtat-dhe-lirite-e-njeriut/e qasuar 11.07.2013 

47Ejup Sahiti:Psikologjia e Burgut , Prishtinë,2007 fq.142-143 
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        1.3.3. Kuptimi psikologjik i burgut 

Për të luftuar kriminalitetin, nuk është  e mjaftueshme që të njiihet vetëm psikologjia e krimit në 

momentin e kryerjes së krimit, por është shumë e rëndësishme  njohjo e vetive psigjike të 

mevonshme, si tek kryerësi ashtu edhe tek persoant tjerë që jane të angazhuar në sqarimin e rasitit. 

Edhe pse në fillim psikologjija  e burgut është marë vetëm me gjenden psikike të persoanve të 

dënuar me burgim, por sot ajo ka një interesim më tëgjërë e cila merret edhe me studimin e 

ndodhive psigjike të personave të privuar nga liria që gjenden në pritje të dënimit, poashtau edhe të 

atyre që kalojnë një kohu të gjatë në burg..48 

Eshtë  e rëndësishme , që gjatë  periudhës së  shqipitim të dnëimit më burgim të shikohen rethanat e 

më parshmë, që nënkupton të gjithë ato rethana që kanë shpier deri tëk kryerje e veprës penale me 

qëllim që të shqiptohet dënimi adekuat dhe tremanti adekuat ndaj kryerësit të veprës penale me 

qëllim të përmisimit të tijë. 

Poashtu vlen të përmenden edhe mardhëniet mes të burgosurve dhe personelit të burgut sepse 

mardhëniet mes tyre shfaqin  edhe ambient mbrenda burgut.Nëse mardhëniet mes të burgosurve dhe 

personelit është në mënyr adekuate atëherë edhe jeta në burgë bëhet më e lehtë dhe tretmanet ndaj 

të burgosurve kryhen me sukses,gjithashtu edhe tensioned mes të burgosurve dhe personelit 

zvoglohen.Që të krijohet një raport i këtillë në burg duhet që edhe personeli të sillet në mënyr të 

sjellshme me të burgosurit pa mos pasur maltretime dhe sjellje jo humane ndaj të burgosurve.49 

1.3.4  Kufizimii lirisë 

 

Liria e personit është një ndër të drejtat themelore të njriut,ku përfshinë të drejtën për të mos u 

hequr dhe kufizuar liria,përvec rasteve që jane të parashikuara me ligj,të drejtën për tqë mos iu 

nënshtruar torturës,dënimit apo trajtimit mizorë,cnjerzorë ose poshtërues etj. 

 

Në të drejtën penale thuhet kufizimi ui lirisë logaritet si ‘’dënim’’ose ‘’lloj i dënimit’’.Me futjen e 

sistemit progresiv me rastin e ekzekutimit të këtij dënimi,ku egzekutimi I tij fillon në institucion të 

                                                           
48 Ejup Sahiti:Psikologjia e Burgut , Prishtinë,2007 fq.145 
49 Ejup Sahiti:Psikologjia e Burgut , Prishtinë,2007 fq.149 
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tipit të mbyllur  dhe përfundon me lirimin me kusht ose me probacion. 

Në të drejtën e procedurës penale për heqje lirie ka interesim nëse kemi të bëjmë me heqje 

preventive të lirisë (arrest,ndalim,paraburgim). 

Mund të thuhet se heqja e lirisë  ka të bëjë me marrjen e lirisë personale ndërmjet burgimit,kurse 

heqja preventive e lirisë nuk është dënim por masë e cila shërben për sigurim të pranisë së të 

pandehurit në procedurë penale dhe për pengimin e rikryerjes së veprës penale.Me rastin e studimit 

të cilësive dhe dukurive psikike tek personat e privuar lirie,përfshirë edhe studimin e njenjave dhe 

të gjendjes së vetëdijes duhet pasur parasysh se ndërmjet personave të tillëegzistojnë dallime  për të 

cilat thuhet se janë parasegjithash të natyrës objektive ,kurse të tjerat kryesisht psikologjike.50 

1.1.Mënyra e ekzekutimit të dënimit më burgim 

 

 Mënyra se si ekzekutoht  dënimi me burgim, nga ana e organave që janë të autorizuara  të 

ekzekutojnë dënimi  me burgim paraqet një system të ndërlikuar dhe kompleks.Fakti se kjo lloj 

mase duhet të kryhet me efikasitet të lartë, sepse ëshët e drejtuar kundër personave që llogariten si 

të rezikshëm ndaj shoqërisë e bënë që gjatë ekzekutimit të dënimit të ketë organizim special. 

Ky lloj  organizimii ekzekutimit të dënimit me burgim identifikohet si ‘’ sistemi penitensiar’’. 

Me sistemin penitensiar nënkuptojmë insititucione të specializuara shtëtërore (insittucione 

ndëshkuese korektuese),kadre të specializuara (presoneli i burgut), organe mbykqyrëse , 

insititucione gjyqësosre, personat që vuajnë dënimin në këto institutcione dhe sistemi normativ me 

të cilin rregullohen mardhëniet me pjesmarësit në këtë funksion.51 

Me problematiken e kriminalitetit, kryerësit e tyre si kryerës individual ose grupor dhe me tentimn 

për ndalimin e mos kryerjes së veprave penale shoqëria me to meret cdo herë, nuk mund të 

mburiemi me atë se kanë aritur ndonjë sukses shum të madhë. 

Mirëpo qëllimi kryesor i kësaj teme ëshët dhe përqëndrimi i sajm më i saktëështë ndaj mënyrës apo 

kushteve se si kryhet spo si realizohet dënimi me burgim . 

Dënimi me burgim apo dënimi me heqje lirije  i kushtohet një rëndësi të madhe, sepse në zhvillimin 

e shoqërisë së sotme dhe në luftën kundër kriminalitetit dhe kryerësve të sajë ajo ëshët më e 

rëndësishme dhe realizohen rezultate të ndryshme.Por edhe nga ana tjetër shoqëria ende nuk ka 

                                                           
50 Ejup Sahiti:Psikologjia e Burgut , prishtinë,2007 fq.147-148 
51 Lupco Arnaudovski: Zatvorenicko Opshtestvo, Shkup, 2000 fq 33 
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gjetur ndonjë metodë tjetër më efikase kundër kriminalitetit.Dënimi me burgim si sanksion penal 

dhe mënyra se si realizohet klasifikohet si e domësdoshme për mbrojtjen e shoqërisënga 

kriminaliteti të sigruojë një shkallë të lartë të jetesës dhe punë, një shkall të liris dhe të dr.të 

njerzive. 

Kriminaliteti ështe i përhapur në masë tëmadhe , ku shohim një numër të madh të atyre qëkryejnë 

vepra penale gjithashtu vërejjmë një numër të madh të atyre që paraqiten si viktima. 

Dënimi me burgim egziston për gjatë gjithëhistorisë  e cila është e shprehur me forma të ndryshme 

e cila shpesh mmund të jetë më e reptë ose më e butë, e formuar dhe e riformuar, duke shtuar ose 

hequr elementet repressive duke ndryshuar menyrën dhe kushtete me të cilën  ajo ekzekutohet, 

efekete qe dalin prej saj shpesh janë edhe të kritikuara por ky dënim ende egziston.52 

Gjatë gjithtë historisë së ndëshkimit hasiim mendimi të ndrishmë të ndëshkiimit ku në kohën e sodit 

nuk dominon më hakmarja ndaj personave të dënuar por riedukimi dhe riintegrimi i tyre në shoqëri. 

Pretendohet që personat që kryejnë vepra penale janë ata që në njëfar mënyre nuk janë të adaptuar 

me kushtet e jetësës dhe punës nëshoqëri  dhe gjatë qëndrimit nëpër entë ata duhet që të mësohen, të 

edukohen që normat të shoqërisë përsëri ti respektojnë dhe të udhëhiqen me to. 

Duke pasur parasysh sistemin modern, personi i dënuar nuk dënohet sepse ka gabuar por do ti 

nënshtrohet punës riedukative që në të ardhmen mos të përsëris të njëjtat . 

Kontribut të madh kanë dhënë edhe mendimet e shkollave kriminologjike, shoqatat ndërkombëtare 

të cilat kanëtrajtuar  problematikën e kriminalitetit dhe ekzekutimit të dënimeve me burgim. 

Kontribut të madh vecanarisht kanë dhënë Rregullat standard minimale të OKB-së për trajtimin e  

personave të burgosur,Konventa  Evropiane  mbi ndalimin e torturës, Rregullat Evropiane të burgut 

etj.Ku tek të gjitha është theksuar se qëllimi i dënimit më burgim është vetem riedukimi, 

risocializmi dhe riintegrimi i të dënuarve. 

Me riintegrim ose risocializim nënkuptohet kthimin e të dënuarit në shoqërinë, aftësimin e tij që të 

jetojë në harmoni me norma shoqërore që të kontriboj në sigurimin e egzistencës për jetë dhe 

punë.D.m.th përshtatja e jetesës dhe punës në një ambient.Gjatë qëndrimit në insititucion 

korrektues, personeli si për detyrë ka qëkryerësin  ta socializoj dhe riintegroj në shoqëri që nëtë 

ardhmen të sillet në mënyr të drëjtë,duke ju përshattur rregullave dhe normave të ambientit të 

caktuar. 

                                                           
52 Lupco Arnaudovski : Zatvorenicko Opshtestvo , Shkup 2000 fq 7 
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Me termin përmirësim nënkuptohet shkalla e përmisimit të personit tëdënuar ,gjendjen në të cilën 

ka aritur me qëllim që të ketë kujdes që në të ardhmen tu përmbahet normave ligjore dhe morale të 

shoqërisë.Shpesh herë mundë të ndodhë që në shikim të parë personi mundë të lënë një pasqyr që 

ka ndryshime, por në realitet ai ështëi njejti d.m.th nukështë aritur qëllimi i risocializimit. 

Me nocionin riedukim, risocializim dhe riintegrim kuptohet se kryerësit si personalitete ka pësuar 

transformim në sjelljet, bindjet me veprën të cilën e ka kryer ku gjatë qëndrimit nëpër entë në bazë 

të tretmaneve adekuate duht të ketë ndryshuar esencialisht, ku në të ardhemn do të sillet në pajtim 

me ligjin.53 

Kështu arihen edhe qëllimet e caktuara me nene 37 të Ligjit mbi ekzekutimin e sanksioneve të RM-

së ku është theksuar se qëllimi i zbatimit të dënimit me burgim ëshët aftësimi i personave të gjykuar 

që të kycen në shoqëri me gjasa më të mira për jetë të pavarur në pajtim me ligjin54 

 

 1.2. Trajtimi i persoanve të dënuar 

 

Që në momentin ku risocilaizimi tek kryerësit e veprave penale u bo një elementnt shumë i 

rëndësishëm, ku edhe shumë shpejtë mori edhe emrin ‘’tretman’’. 

Tretmani ka për qëllim ‘’shërimin’’e kryerësve të verpave penale në rrugë të insitutcioneve, 

mjeteve metodave sa më efikase për shërimin dhe adoptimin e tyre në pëersëri në shoqëri. 

Egziston edhe një mendim më igjërë redh termit tretman  qe nuk i nënkupton vetem 

metodat,veprimet dhe proceset qe janë të determinuara vetëm kundër kryërësit e veprave penale por 

edhe veprimie tjera që ndërmenern kundër ndalimit të kriminaliteteti dhe efektit të tij. 

Termi tretman sipas penologjisë nënkupton ato metod, veprime, procese, mjete kudër kryerësve  me 

qellim të risocializimit të tyre gjat ekzekutimit të dënimit dhe tretmanit postpenal që ka përqëllim 

kycjen në liri me vese positive pas përfundimit të dënimit. 

Tretmani është i determinuara në ndryshimin e kushteve të jetesës dhe ambientiti tëmëparshëm , por 

gjithashtu edhe ndryshimin e karakterit të kryerësve. 

Trajtimi si një system i metodave dhe proceduarave të drejtuara drejt risocializimit të kryerësve 

                                                           
53 Ragip Halili : Penologjia , Prishtin 2014 fq.146 
54 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale , ‘’ Gazeta Zyrtare e RM-Së’’ nr. 2/2006, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 
33/15 
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nënkupton metoda të anës OBJEKTIVE dhe SUBJEKTIVE 

Metodat të anës objective në penologji nënkuptohen si ndihmë, që shprehet nëdy mënyra. 

Mënyra e parë e kësaj ndihem shpreht si: metoda, proceduara që ndikojnë në ndryshimin e e 

kushetve të jetesës të kryerësve që kanë shty deri tek veprimet kriminale,zgjedhjen e problemeve 

sociale që kryerësi nuk ka mundër që ti regulloj vetë këtto problem mirëpo që janë të rëndësishme 

për jetën e tij të ardhme. Eleminimin e këtyre kushteve që kanë sjellur deri tek shprehjet kriminale. 

Mënyra e dytë e kësjan ndihme shprehet si: ku kjo chon që kryeresi vet tëndryushoj  jetesën e me 

parshme nëpërmjet edukimit angazhimit, dhe shprehis së punës ,ndryshimin e veseve të tij që në të 

ardhmen mos të vijë në kundërshtim me sistemin normative. 

 

Metodat subjective, veprimet dhe proceset kanë për qëllim rehabilitimin , dhe riintegrimin e 

personave te dënuar.Janë të detërminuara ndaj  personalitete te delikuentit dhe sjellesve të tyre 

delikuente. 

Nga e gjithë kjo mundntë kuptojme se tretmani nënkupton një system shumë të ndërlikuar 

tëmetodave , veprimeve  dhe proceseve me të cilat ndikohet në ndryshimin e delikuentëve dhe 

bindjeve të tyre të jetesës55. 

Për realizimin e tretmanit dhe aritjet e ekzekutimit të dënimit me burgim ndaj personave të dënuar, 

duhet të plotësihen disa kushte. Sic janë individualizmi i tremanit, me studimin dhe observimin e 

persoanve të dënuar, me klasifikimin e personave tëdërnuar , klasifikimin dhe kategorizimin e 

insituvioneve  ndëshkimore- përsmisuese dhe me aplikimin e metodave dhe mjeteve të përshtashme  

për aritjen e procesit të riedukimit dhe risocializimit56. 

 

1.2.1 Klasifikimi i insitucioneve korektuese 

 

Me qëllim të aritjes së sukseshme të individualizimit të tretmanit dhe ekzekutimit të suksesshëm të 

dënimit me burgim, gjithashtu është edhe  klasifikimi dhe kategorizimi i isntitucioneve korrektuese. 

Me klasifikimin dhe kategorizimin e institucioneve korrektuese nënkuptohet realizimi i 

insitucioneve të llojllojshme, me qëllim të zbatimit të tretmanit dhe përshtatjes më të sukseshme për 

                                                           
55 Lupco Arnaudoski: Zatvorenicko Opshtestvo, Skopje fq.228-231 
56  Ragip Halili : Penologjia, Prishtin fq 150 
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riedukim dhe riintegrimin e përsonave të dënuar. 

Klasifikim  dhe kategorizim i insittucioneve nënkuptohet ndarja e insititucioneve në lloje të 

ndryshme sizakonisht janë të regulluara me ligj dhe dispozita të tjera të secilit shtet. 

Klasifikimi i institucioneve korektuese është system i kohës modern, nuk i përket kohës kur 

ekzekutimi i dënimit kishite si qëllim hakmarjen e kryerësve  ku edhe egzistnin burgje kolektive  

ose burgje të tipit të mbyllur.ku nuk u kanë kushtuar kujdes riedukimit dhe riintegrimit. 

Kjo lloj ndarje apo klasifikimi i insittucioneve korektuese në penologjin modern është shumë me 

rëndësi,rrugë që ka qenë e gjatë dhe e vështire  ku me depërtimin e shkollave të ndryshme  juridike-

penale dhe kriminiologjike, më së shumti ju nënshtrohen njohjes së gjithanshme të personalitetti të 

delikuentit dhe të të të dënuarit.57 

Nga e gjithë kjo nënkuptojmë se kategorizimi i institucioneve korrektuese nënkupton krijimin e 

insitucioneve të vecanta dhe të specilaziuara ndëshkimore korektuese , të tipeve dhe llojeve të 

ndryshme  të regulluara ndaj kategorive të ndryshme të personave të dënuar dhe karakteristikave të 

tyre dhe tretmanit më adekuat : duke aritur qellimin e  kushteve të jetesës dhe puna në ente 

ndëshkuese përmisuese  e gjithashtu e gjithë këto shprehi të ngelin edhe në jetën e tyre sitë lirë.58 

 

           Organizimi  dhe kategorizimi i insitucionve bëhet sipas disa kritereve: 

* kategorizimi horizontal  i enteve ndëshkuese përmisuese  i cili bazohet  në kriteret objective të 

cilat janë të parapara në ligj  

* kategrizimi  vertical  icili ka për qëllim kriterin subjektiv  dhe individualizimi i tretmanit të 

personave të dënuar. 

Përvec këtyre dy kritereve  horizontale ( objective) dhe vertikale ( subjective) egzistojnë edhe 

kritere tjera sic janë:  organizimi dhe kategorizmimi  të insitiucioneve penitensiare  sipas: 

* personave të dënuar 

*sipas lartësisë së dënimit 

*sipas moshës dhe gjinisë 

*sipas shkallës së sigurisë etj. 

 

                                                           
57 Ragip Halili : Penologjia , Prishtin 2014 fq. 161-162 
58  Lupco Arnaudoski : Zatvorenicko Opshtestvo , Shkup fq.217 
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Sipas kategorisë së personave tëdënuar  entet ndahen në: 

        *enetë të tipit të përgjtihsëm  

*ente të specializuaara. 

Ku në entete ndëshkuese përmisuese  të tipit të përgjithsëm  vujnë dënimi të gjithë personat e 

dënuar. Kurse në entet e spcializuara   vendosen kategoritë  e caktuara të personave të duanara. 

Ente të tilla janë : ente për të mitur, ente për recidivistë, ente për personat e dënuar të rijë madhor, 

ente për personat ë sëmurë , entë për femra etj.59 

Sipas rajonit entet ndahen : në komunale, rajonale, republikane, dhe federale. 

Sipas shakllës së sigurisë mundëtëjenë : të tipit të mbyllur, të tipit gjysëm të hapur, dhe ente të 

hapuar.   Ndarja në ente dhe nëburgje.60 

 Entet ndëshkuese përmisuese të tipit të mbyllur,  të sigurisë së lartë jnë entë në të silën është 

prezentë siguria e lart. Tek këto entë sizakonisht e vuajnë dënimin personat agresivë, të rezikshëm 

dhe recidivistë.61  

Institucionet e llojit të mbyllur kanë sigurimin fizik dhe material, sic janëshërbimi  për sigurimin, 

muret me rrethojë  mjete teknike dhe masa të tjera për sigurim me të cilat pengohet arratisja e 

persoanve të dënuar.62 LIGJI PER ZBATIMIN E SANKSIONEVE neni 20 (2) 

Insutucionet e llojit gjysëm  të hapur kanë shërbim për sigurim, i cili e siguronn  disiplinën  dhe e 

kontrollon lëvizjen e personave të dënuar.63 Neni 20 (3) 

Ente ndëshkuese përmisuese të tipit të hapur: paraqitete si një isnsitucion i vecantë 

ku regjimi i mbajtjes së dënimit në këtë tip të institucionit është shumë liberal  ku mundësohet 

qarkullimi, levizjen, dhe kontaktet mes personave të dënuar të jentë të rëgullt dhe pa kufizime të 

mëdhaja.Sizakonihst nëpër këto insitucine vendosen ato persona që më parë kanë qenë të vendosue 

në institucione të tipit të mbyllur ose gjysëm të hapur ku procesi i riedukimit apo riintegrimt ka 

rezultuar me rezultate positive. Tek këto intitucione më së shumit vëndohen personat e dënuar me 

burigm afatshkurtë, personat e dënuar për delikte të lehta dhe krime të lehta.64 

 

                                                           
59  Mitasin Beqiri : Organizimi dhe gjendja e institutcioneve penitensiare ne RM Tetovë 2007 fq.47 
60 Ragip Haliili : Penologjia ,Prishtin 2014 fq.162 
61 Mitasin Beqiri: Organizmi dhe gjendja e inistucioenve penitensiare ne RM Tetove 2007 fq.48 
62 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale , ‘’ Gazeta Zyrtare e RM-Së’’ nr. 2/2006, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 
33/15  neni 20 (2) 
63 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale , ‘’ Gazeta Zyrtare e RM-Së’’ nr. 2/2006, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 
33/15neni 20 (3) 
64 Ragip Halili: Penologjia ,Prishtin 2014 fq.168  
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1.2.2. Ndarja dhe kategorizimi i  personave të dënuar. 

 

Klasifikimit të personave të dënuar rëndësi të madhe fiiloi ti përkushtohet  në fund të shekulit XIX 

dhe në fillim të sshek XX, duke ju falemenderuar  përparimit të shkenvace sociale dhe psikologjike 

, gjithashtu është një kohë ku kryereësit e veprave penale nuk shikohen si persona qe me vetëdëshir 

kanë kryer vepra penale, por kanë qenë të ndikuar nga disa factor personal dhe factor  tjerë që 

smund ti rezistojnë. Gjithashtu edhe psikologët konsideronin  se shkelja e ligjt nuk është dëshira e 

vetëm një personipor mund të vijë nga problem të shumta dhe vështirsitë sic mund të jenë 

sëmundjet. 

Në të njejtën kohë edhe shkenca shoqërore kondiseron se kryerja e veprave penale nga ana e 

kryerësit nuk varet vetëm nga dëshira e tyre por paraqitete edhe arsye të tjera sic mund të jenë: 

kushtet e jetesës, përplasjet  e kulturave , ndikimi i persoanliteteve , përkatësia e klasave etje.Për 

këtë arsye kryerësi i veprave penale duhët më së pari të shikohet si një person i sëmurë, se sa një 

idivid që shoqëria duhet të hakmeret. 

Të gjtihë këto arsye sollën një revulucion tek mënyra e ekzekutimit të dënimit me burgim ku edhe 

filloi ndryshimin e saj nga karakteri retributive në karakterin të rehabilitimit, risocializimit. 

Një ndër arsyet mëtëforta  të aritjes së tretmanit ishte edhe klasifikimi ipersonave të dënuar, ku pa 

mos klasifikimin e personave të dënuar nuk mundej që të arihet qëllimi i tretmanit. 

Mirëpo duke shikuar historikisht klasifikimi i personave tëdënuar nuk filloj që të aplikohet në fillim 

të shekullti XX ka qenë e njohur më parë edhe në disa shtete ka qenëshumë  e zhvilluar. Është e 

njohur se në shekullin e mesëm burgjet kanë shërbyerpër të mledhur, lipsarët, pijanecët, bixhozxhit, 

rugacët gjithashtu edhe ato që kanë pritur të dalin para gjykatësit, për arsye se edhe persoant që 

kanë qenë në paraburgim edhe ata që kanë vuajtur dënimin kanë qenë në një burg të përbashkët. 

Në këto lloje burgjesh ku jeta dhe kushtete e të dënuarve që vuanin dënimim bahskarisht ishin 

mizore, ku edhe kushtete higjenike ishin shumë të vështira për kete arsye edhe mbisunduan 

sëmundje ngjitse ku një numër i madh prej tyre vdisnin.. 

Situat që ishte e pranishme në shumë burgje të Evropës gjithashtu edhe në Angli, system i cili ishte 

mjaft i kritikuar ku edhe kërkoheshin reformat e sistemeve penitensiare gjithashtu edhe procesduar 



    34 
 

ndaj të burgosurve të jenë më humane.65  

 

                            1.2.3  Klasifikimi i persoave të dënuar në ish- Jugosllavin 

Me ligjin mbi ekzekutimin e dënimit 16.02.1929 dhe me ndryshimete 09.10.1931 u sollën kriteret e 

klasifikimit të burgjeve në Jugoslavi. 

- e para ishte kohëzgjatja e dënimit. Ku sipas këtij kriteri burgjet ishin të ndara në burgje dhe enet- 

ndëshkuese korrektuese , ku nëpër brgje kanë vuajtur dënimin me kohëzgjatje deri 1 vjet kurse 

nëpër ente më shumë së1 vit. 

-e dyta ishte gjinija, 

- e treat ishte mosha , ku të miturit mbaheshish ndaras  nga të riturit, 

- e latërta e kaluara kriminale etë dënuarve, 

- gjendja shëndetësore e të dënuarve , 

- lloi idënimit. 

Sic shihet apo sic dihet ndëshikii i dënimit nuk është mbajturi sipas kritereve ku edhe nuk është 

mundur të sigurohet tretmane dhe metoda bashkëkohore të risocializimit  

Më së shumti i është vënë re klasifikimit të brendshëm të ente ndëshkuese korrektuese.  

Mirëpo qëllimi kryesor i këtij klasifikimi ishte mbajtja e rendit dhe e dispilinës në burg edhe pse në 

ato kohë ishin të pranishme regullat se njëent duhet që të posedj pedagog, socilog, persona tjerë 

professional por përsëri nuk posedonin. 

Ligji i atëhershëm në mënyrë të plotë e ka pranuar ligjin irlandez gjatë ekzekutimit të dënimit me 

burg, ku gjatë vuajtjes së dënimit kryerësit e v.p. gjatë periudhës së qëndrimti në burg është dashur 

të kalojnë në 4 shkallë: 

* shkalla e parë  qelia 

* shkalla e dytë   burg i përbashkët 

*  shkalla e tretë  hapsira për të lirët  

* shkalla e katërt lirimi me kusht 

Në të njëjtën kohë në klafisikimin intern egzistonin edhe tre grupe tjera të ndara njëra prej tjetrës. 

--Shkalla e parënë ligj parashihej ‘’ në kohën që qendrojnë në vetmi edhe në pushim qëndrojnë të 

ndarë nga të tjerët ose gjatë ritualeve fetare  edhe në shkollë. Që nënkuptohet se personat që 

                                                           
65 Dr.Dragomir Davidovic,Olgica Matic,Branko Vukadinovic I Branimir V:Kategorizacija Kazenono* Popravni Domova I 
klasifikacija osudjeni lica u Jugoslavij , Beograd 1970  fq.17-26 
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qëndrojnë në vetmi u ndalohet cdo lloj kontakti me tëtjerët., porces i cili zgjat prej 3 muja deri në 1 

vitë. 

-- Pas mbarimit të shkallës së parë të burgosurit kalojnë në shkallën e dytë e ashtuquajtur burgu  

ipërbashkët. 

-- Shkalla e tretë përfshinëpjesën ku kruerësit kalonin nëtëashtuquajturën  reparti i personave të 

lirë.Lirimime kusht 

Kështu që të gjithi i kalonini këto faza. 

Ky klasifikim intern nuk ka mbaruar me kaq,ishte vetëm hap i parë , klasifikimi i mëtejshëm vijon 

në shkalllën e dytë i ashtuquajtur   burgu kolektiv.Re gull e cila nuk ka qenëë regulluar me  ligj , 

por me shkrime të tjëra që  kanë mbetur në fuqi edhe pas sjelljes së Ligjit mbi ekzekutimit e 

dënimit. 

Të burgosurt që kanë qenë shkallë të dytë d.m.th.burgu i përbashkët  ka qenë i ndarë në dy klasa 

1. Persona të burgosur për herëtëparë  deri 3 muaj. 

2. Recidivistë. 

Recidivistëtë kan qenë të ndarë në tre grupe: 

1  recidivistë që nuk mundë të konsiderohshin të dështuar 

2  recidivistë që kanë kryer vepra penale nga lakmia 

3  recidiivistë të tjerë 

 

Ky klasifikim i  brendshëm i këture dy burgjeve Sremskoj mitrovici – Lepoglavi ( mund të thuhet 

se ky klasifikim ka qenë i pranishëm edhe në burgjet e tjera ) i gjithë sistemi mundë të thuehet se ka 

pasur dy karakteristika  

1. Ligjin irlandez  mbi ekzekutimin e dënimeve dhe klasifikimi intern i të burgosurve.66 

   

Duke pasur parasysh faktin se të gjtihë metoda që ndërmeren kundër kryerësve është në dobi të tyrë, 

ashtu sic është edhe rasti me klasifikimin e kryërësve , ku sipas disa autorëvë kjo paraqet një cështje  

penologjike shumë të rëndësishme dhe të praktikës penitënsiare. 

Klasifikimi i persoanve të dënuar gjithashtu parashihet si kusht për sisocializim dhe riedukim. 

Klasifikimet e më parme të personave të dënuar ka qenë e orientuar nga nevojat kriminale-politike 
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dhe etiologjike, kurse sot më së shumti janë të orientuara në gjetjen e metodave dhe mjeteve më të 

përshtatshme për rehabilitimin dhe riiintegrimin e të dënuarve. 

Klasifikimi i kryeresve si tem ka qenë shumë e diskutueshme  në shumë tubime dhe kongrese, 

shoqatave dhe organizatave profesionale ndërkombëtare që merëshin me luftimin dhe pengimin e 

kriminalitetit dhe përmirsimin e kryerësve.67  

Në kongrese të Komisionit ndërkombëtar për të drejtat penale dhe për entëtë ndëshkimore,ku edhe 

është bërë fjalë për klasifikimin e personave të dënuar. 

Në Kongresin e V-të këtij Komisioni qëështë mbajtur në Paris 1895 ku si kriter I klasifikimi të të 

dënuarve eshtë cekur të meërët parasysh edhë sjellaj e mirë  dhe disiplina e tyre në punë. Nëpërmjet 

Kongresit VII 1905  qëështë mbajtur në Budimpeshta , ku si kritere për klasifikimin  e personave të 

dënuar u mor edhë disa veti dhe cilësi morale të të dënuarve  me qellim të ndarjes së personave 

tëprishur moralisht dhe ndarjen ka mersonat e mitur.Më pas IX Kongresi I mabjtur në Londër ddhe 

Kongresi I fundit I mbajtur në Hagë në 1950.68   

Sipas gjtih kësaj mundë të thueht se klasifikimi I persoanve të dënuar nënkupton  ndarjen dhe 

grupimin e personave të dënuar në grupe dhe nëngrupe ,sipas moshës ,gjinisë, recidivizimit, 

gjendjes psigjike, dhe shpirtëroe, gjendjes shëndëtëssore etj.69   

Sot njihen  dy sisteme kryesorë të  klasifikimi të personavë të dënuar. Sic jnë : 

* kalsifikimi i jashtëm ekstern : ku sipas disa autorve quhet edhe klasifikimi horizontal, ndarja  e 

persoanve të dënuar bëhet sipas disa kritereve objekive, ku meret parasysh mosha, gjinia, lloj i 

dënimit dhe lartësia e dënimit, lloj i veprës dhe fakti i përsëritjes së v.p. klasifikim i cili bëhet në 

bazë të parimeve jurdikie penale sipas ligjeve positive. Pra ky  klasifikim bëhët para se të vijë  

perosni i dënuar n ëent. 

* klasifikimi i brendshëm intern : ndryshe quhet edhe klasifikim vertical i cili bazohet në vetitë, 

cilësitë dhe karakterisitkat subjktive , individuale dhe të brendshme të secilit persoan të dënuar. 

Këto veti vërtetohen në bazë observimit shkencor dhe empiric. Dallimi midis  klasifikimi të jashtëm 

dhe të brendshëm është se klasifikimi i jashtëm bëhet  vetëm në bazë të ligjit  dhe vendimeve të 

gjykatave, kurse ai intern bëhet nga vetë personeli  i insitucionit ndëshkimor-përmisues. 

Disa nga autorë mendojnë se perosnat e dënuar duhet qëtë  radhiten në persona me veti të njejta  

                                                           
67 Ragip Halili:Penologjija , Prishtin 2014 fq 156 
68 Lupco Arnaudovski  dhe Violeta Caceva :Zatvorenicko Opshtestvo ,Skopje 2000 fq.207 
69 Ragip Halili:Penologjija , Prishtin 2014 fq 157 
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dhe  grupe me veti të ngjajshme. Sipas ksaj duhet të krijohen grupe homogjene  ku mendohet se 

mundë me lehtë te punohet  dhe të aplikohen metoda të ngjajshme  të riedukimit dhe riintegrimti  

dhe më lehtë punohet me personat që kanë veti të ngjajshme  fizike, psikike dhe morale.Kurse grupi 

heterogjen  është më vështir të punohet  dhe të arihet sukes i riedukimit dhe riintegrimit , grup ku 

jantë të pranishëm  mosmarveshjet që ndalojnë procesin e riedukimit.70 

                  

                     1.3. Tretmani i të dënuarve gjatë vuajtjes së dënimit 

 

Duke u bazuar në atë se aritja e qëllimit te risocializimit dhe riintegrimt të personave të dënuar gjatë 

qëndrimit nëpër insittucinoe korrektuesë dhe ente edukuese përmisuesë, duhet qe të aplikone mjete 

dhe metoda të ndryshme ndaj delikuentëve. Duke pasur parasyshë realzimiin e këtij programi apo 

tretmani duhet që tëmlidhen  apo gjenden metoda sa më efikase ,  apo rruge sa më efikase për 

realizimin  e tretmanit më të suksesshëm ndaj delikuentëve. 

Ndodh që mos të dallohen kuptimi i mjeteve dhe metodave  për risocializmin e të dënuarve  dhe 

metodave të trajtimit të të dënuarve nëpr ent. 

Me  e metodate trajtimit nënkuptojmë ato veorime dhe masa  ku personeli i isnittucinot i ndërmer 

ndaj të dënuarve , kurse me metodat e riintegrimit kuptojmë zgjedhje e veprimeve , masave dhe 

mjeteve me qëllim të aritjes së riintegrimit dhe riedukimit të persoanve të dënuar. 

Nga e gjithë kjo nënkuptojmë se metodat janë një process i paramenduar dhe i organizuar me qëllim 

të aritjes së rezulateve sa më të mira të riintegrimit dhe riiedukimit.71 

Si metoda që aplikohen për për riedukimin dhe përmisimin e të dënuarve janë: 

 ‘’ 1.puna e personave të dënuar 

2.puna idnividuale nga ana e personelit të insitucionit me personat e dënaur. 

3.puna grupore  e personelit të institucionit me personat e dënuar. 

4.vetorganizmi i personave të dënuar\ 

5.arsimi dhe shkollimi i të dënuarve 

6.aftësia profesionel e të dënuarve  

                                                           
70 Ragip Halili:Penologjija , Prishtin 2014  
71 Ragip Halili:Penologjija , Prishtin 2014 fq 171-172 
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7. Organize i jetës kluturore zbavitse e të dënuarve.’’72 

 

1.Puna e personave të dënuar 

 

Angazhimi i persoanve të dënuar në punë gjatëgjatë procesit të riintegrimit konsiderohet një ndër 

faktorët më të rëndësishëm.Poroces i cili ka kaluar nnë faza të ndryshme e cila nuk ka pasur cdo her 

qëllimin e njet për arijte të riintegrimit. 

Faza e parëe punës:  nëpër burgje dhe entë ndëshukese përmisuese sic ështëe njohur më parë ka 

pasur karaktern shumë më të ndryshëm se sot, më parë puna qëështë shprehur nëpër burgjet ka 

pasur karaktër tëhakmarjes  dhe të shpagimit ndaj të dënuarve. Perosnat e dënuar punoni  punë 

tërënda fizike ku edhe toruroheshin me qëllim të ndëshkimit. Si puna më të përmendura ishin: puna 

nëpër anije, xeherore, ndërtim në rugët publike etj, 

Faza e dytë :fazënë të cilën qëllimi i punës e ndëron përmbajtjen , ku më nuk ka pasur karakter të 

hakmarjes apo vuajtjes dhe mundimevë . pork a pasur karakterin ë përmisimit të të dënuarve. 

Përsësi edhe në këtë fazë nuk kemi ndryhsimin e qëllimit të punës së personave të dënuar. 

Fzaa e tretë:është një fazë me rëndësi e karakterit të punës për aryse së në këtë fazë karakteri i 

punë ndryshon totalisht  ku ajo fillon të mar tjrajtën e mjeteve apo metodave të rëndësishme për 

risocializimin apo riintegrimin e të dënuarve. Është fazë me rëndësi sepse  kryerësit këtu duhet qëtë 

binden dhe të krijojnë shprehi për të punuar në të ardhmen ë tyrë në liri,puna për to duhet që të ngel 

si shprehi dhe ndryshim i sjelljeve të tyre, ku nëpërmjet punës jeta e tyre do të jete e pavarur dhe 

dinjitoze në shoqëri.  Në këtë fazë puna llogaritete si një terapi adekuate për ndryshimin e polto të 

tyre.I gjithë procesi i punës së të dënuarve nëpër burgje apo insitucione ndëshkuese duhet të jëti i 

njejta si puna në liri.73 

 

2.Puna idnividuale nga ana e personelit të insitucionit me personat e dënaur. 

Përvec punës së personave të dënuar si metodë tjettër për realizmin e tretmanit tësukseshëm  

konsiderohetangazhimi  dhe puna e perosnelit dhe shërbimeve të ndryshme të insitucionit 

ndëshkimor-përmisus me të dënuarit. Ku përmendet puna individualee edukatorit, puna në grup me 

                                                           
72  Vep.e cituar: Ragip Halili:Penologjija , Prishtin 2014 fq 
73 Ragip Halili:Penologjija , Prishtin 2014 fq 
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të dënuarit si dhe forma të tjera.74 

     * përgaditja dhe aftësia personale e personelit të insitucionit korektues. 

sisitemet bashkëkohore  që kanë për qëllim riedukimin e personave të dënuar , është e paraparë që 

edhe personeli i tij të ketë kualitet professional që do të zbatohet edhë procesi i redukimit dhe 

përmisimit i suskseshëm. Në enete e mëdha penitensiare  dhe modern  nëse personeli nuk ka 

kuandër të specilaizuar automatikisht nuk mundet që të arihen  rezultatet e kënaqshme. 

Kujdes të posacëm kësaj cështje ikanëkushtuar  tubimet dhe kongreset e organizatave dhe 

asocioneve ndërkombëtare që meren me pengimin e kriminalitetit dhe trajtimin e të dënuarve.. 

Regullat strandarde minimale mbi trajtimin e tëdënaurve  kanë përcaktuar kushte  dhe parime që 

duhet ti plotësoj personelei me qëllim të arritjes së sukseshme të  të riedukimit të të dënuarve. 

Sidomos kërkohet që personeli tëketëaftësi  elemetare profesionale dhe  praktike nga fusha e 

pedagogjisë, socilogjisë, psikologjisë, kriminologji penologji e fusha tjera, sepse nëse personeli nuk 

ështe i arsimuar  dhe nëse nuk ka njohuri profesionale atëher nuk janë në gjendje të kryejnë  

funkisonin e vet.75 

 

*Puna individuale e edukatorit me persoant e dënuar 

Puna individuale e edukatorëve në insitutcion me personat e dënuar konsiderohet një mjet dhe 

metodë e rëndësishme për aritje të riiedukimit. Kjo lloj metode e përcjell personin e dënuar që në 

momentin e pranimit nëent deri sat ë lëshohet nga vuajtja e dënimit, ku me anë të kësaj metode 

bëhët njoja e plotë e e personalitete të të dënuarit, sjellja në ent, këshillat, arsimimi, orinetimin 

professional.Është një metodë nëpërmjet së cilës i dënuari udhëhiqët drejt rieduimit dhe 

riintegrimit. 

si metoda të edukatorit me personat e dënuar janë: 

 

METODA E BINDJES: ëshët një metodë e edukatorëve dhe puntorvë tjerë penitensiar ku duhet 

persoant e dënuar ti bandit për qëndrimet, veprimet dhe sjelljet e tyre  negative dhe ti ndryshojnë 

ato Në drejtim tjëtër. Që të binden personat ë dënuar duhet të bëjshë nje përpjekje permanente dhe 

biseda të përdisthsm me qëllim të ndryshimit të bindjeve të tyre. 
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METODA E KRIJMIT TE SHPREHIVE. Metodë nga ana e personelit që do ti shty persoant e 

dënuar të ndërojn e veset e tyre të më parshme që kanë chuar ato deri tek sjelljet kriminale, në 

adoptimin e shprehive të reja ku si shprehi do të jetë puna, higjena personale e tyre, shprehi për 

mirësjellje etj. E gjithë kjo mund të vij me mbykqirjen e edukatorëve dhe personelit penitensiar. 

 

METODA E NXITJES:ështën një aktivitet i cili është i paramenduar shumë mirë nga ana e 

personelit ku do të zgjoj motive, dëshira vullnet tek tëdënuart  për  përmirsim. Si metoda për nxitje 

nga ana e personelit  janë : premitmet, lavdatat , dhurata  etj. 

 

METODA E PREMITMIT DHURATAVE DHE SHPËRBLIMEVE NË MËNYR PUBLIKE. 

ku i përkushtohet një kujdes të madh për arsye se ajo nxiht të dënuarit  në punë të dobishme, mirëpo 

duhet patur shum kujdes mos vjen deri tëk xhelozija e të dënuarve . 

 

METODA E SHTËRNGIMIT DHE E NDËSHKIMIT: 

ështe nje metodë që ndërmeet në ato momente kur metodat e më parme që janë aplikuar  nuk kanë 

psur efekt pozitiv , kun ë mënyra të hapura nuk respektojnë regullat dhe normat ligjore e  

posacërisht rendin shtëpiak në insitucion .Këto lloje  masa të shtërngimti apo ndëshikimit që meren 

kundër të dënuarve  nuk përcillen me vuajtje psigjike , apo fizike por duhet të ketë qëllim që 

personi i dënuar të hek dor ngasjelljet negative.76 

 

PUNA E PUNTORËVE  SOCIALË ME PERSONAT E DËNUAR 

Puna e punëtorve social ka gjithashtu rëndësi të madhe sepse ato janë persona që do tu ndihmjë të 

dënuarve gjatë qëndrimit të tyre në ent të tejkalojnë gjendjen e krijuar e krijuar me faktin e kryerjes 

së krimit dhe privimi nga liria.Puntori social ofron ndihmë të dënuarve  që të tejkalojnë vështirsitë  

gjatë qëndrimit në insittucion posacësrisht u ndihmojnëne rëgullimin e mardhënieve familjare 

martesore etjr.77 

 

PUNA E PPSIKOLOGUT ME PERSONAT E DËNUAR 

                                                           
76 Ragip Halili:Penologjija , Prishtin 2014 fq 
77 Ragip Halili:Penologjija , Prishtin 2014 fq 
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psikologët si ekspertëtë e tjerë, lujanë një rol tërëndësishëm  për tretmanine të dënuarve. Njohuritë 

dhe angazhimet e tyre  profesionalendihmojnë që të dënuarit tu përshaten jetës dhe punës ne 

insitucionin korektues.  Si punë ose veprime më të shpeshta që indërmer psikologu janë zbaitmi i 

teste të ndryshme,intervista biseda dhe konsultimeve të ndryshme me personate e dënuar.78 

 

PUNA E MJEKUT DHE PUNËTROVE SHËNDETËSOSR ME PERSOANTE E DËNUAR. 

 

mjekët dhe puntorët shëndetësor si  persona specialit që kujdesen për shëndetit e të dënuarve ato 

gjithashtu lujanë një rol të rëndësishëm tek tretmani individual dhe kolektiv i të dënuarve.  

Nga praktika penitesiare thekoshet se persoanat e dënaur më së shumit ju besojnë mjekut dhe 

psikiatrit dhe rëhfehen për jeten e tyre problem qe ipreukupojnë , nga e gjithë kjo del se mejkët dhe 

punëtorët shëndetësor përvec se kujdesen për shëndetin e tyre aro gjithashtu kanë një ndikim 

tëmadh pozitiv  të tretmanit sepse kanjë një besimim me të madh tek to.79 

 

PUNA E INSTRUKTOREVE ME PERSONAT E DENUAR 

nëpër isnitucione korrektuese dhe educative me qëllim që të arihet procesi i rieduimit dhe 

riintegrimit tëtëdënuarve  në këtë process janë të kycur edhe instruktorët si ekseprt të profileve të 

ndryshme. Janë persoan ekspert të degëve tëndryshme  ku dhe detyra e tyre është  ti mësojnë dhe 

aftësojnë personat e dënaur në procese të ndryshme të punës teknologji dhe mjeshtri të caktuara. 

Instruktorët janë ata që duhet të cojnë të dënuarit të kycen në peocesin e punës, të fitojnë shprehi 

pune, t mësojnë mjeshtri me një fjalë të përsosen ato.80 

 

 

METODA E TRETMANIT GRUPOR ME PERSONAT E DENUAR 

 

Është një metodë që mundë të zbatohet  në dy forma sic janë 

METODA E KËSHILLIMEVE GRUPORE: ëshët një metodë relativisht e re e cila sizakonisht me 

një grup personash që mund të përbëhet prej 5 deri 10 persoant ku zakonisht debatet dhe bisedat 

bëhen në locale të përshtatshme për metodën grupore.Sziakonisht është një metod që bëhet nëpër 

                                                           
78 Ragip Halili:Penologjija , Prishtin 2014 fq 
79 Ragip Halili:Penologjija , Prishtin 2014 fq 
80 Ragip Halili:Penologjija , Prishtin 2014 fq 
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tryeza të rumbullakta, ku secili pjesmarës e shen njëri tjetrin  e gjithë debate zhvillohet në prani 

tëedukatorit.  Si tema që mundë të zhvillohen në këto tryeza të rumbullakta janë nga më të 

ndryshmet, ose e je psi ide edukatori ose nga vetë të dënuarit, ku si tema mund të jenë librat e 

lexuara, filmat e shikuara etj.Me qëllim të mbajtjes së kësaj metode dhe arijtes së saj duhet që kjo të 

mabhet me ne mënyr vullnetare jo e të jetëë imponuar. 

 

METODA E PSIKOTERAPISË GRUPORE 

është një metodë qëështë përdorur në istitucionet për trajtimin dhe rehabilitimin e personave të 

mitur.Mendohet si një metodë më e thell dhe me e kompletuar në krahasim me metoden e 

keshillimeve grupore. 

Sizakonisht kjo lloje metode aplikote tek ata qe vërehen  deformime apo devijime të natyrës psikike 

të cilëve u nevojitete tretman dhe terapi më serioze , terapi e cila mundë të udhëhiqet vetem nga 

psikologët, psikiatrët, dhe punëtorët social i cili është ekespert dhe ka njohuri të gjëra  në lidhje më 

këto problem.81 

 

 

1.1.Historiku dhe baza juridike e organizimit të insitucionineve penitensiare në 

Republikën e Maqedonisë. 

 

Në Maqedoni si dhe në krahinat tjera  për një kohë sundonin ligjet zakonore që ishin nën 

ndikmimin e ligjit  bizantin dhe romak , ku edhe më vonë edhe nën ndikimin e  Ligjith të Car 

Dushanit  qëështë sjellur ne vitin 1349. 

Ku shumë shpejt Maqedonia ra nën ndikimin e skllavërisë Turke   1371, e cila ngeli  nën sklavëri 

deri në fillimin e luftrave balkanike 1912. 

Kështu në këto krahina për një kohë mbisunodi sistemi i drejtësisë Turke. 

Ky system i drjetësisëturke  realizohej nëpërmjet: 

*  e dr. e sheriatit , e drejta e  shtetit, e drejta e kanonike. 

Si burgje në ato kohra ishin më së shumti kështjellat 82 

                                                           
81 Ragip Halili:Penologjija , Prishtin 2014 fq 
82 Lupco Arnaudovski  dhe Violeta Caceva :Zatvorenicko Opshtestvo ,Skopje fq.365 
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Hisorija e insitucioneve  penitensiare e Republikës së Maqedonisë  ka kaluar nëpër disa faza: 

1. Para formimit të  mbretërisë Sërbëve, Kroatëve , dhe Sllovenëve të 1918.  Ku të gjithë 

insitucionet kanë pasur organizmimin e vet të sistemeve penitensiare. 

Ku një gjendje e tillë e insitucioneve penitensiare vazhdon  prej 1929  deri në nxjerejn e Kodit penal 

, i cili hyri në fuqi  me 1 janarë  1930 deri më 1941, kod i cili aplikohej në tërë tëritorin e mretërisë 

deri në shkatërimin e sajë. 

Gjithashtu duhet të kemi parasyshë se gjendja e insitucioneve penitensiare në ato kohra dallonte 

shumë prej insitucioneve penitensiare të ditëve te sotme, ku atëherëkriteret  e risocializmit dhe 

riedukimit ishin shumë të ulta. 

 Pas Luftës së DytëBotërore  filloi gjithashtu edhe ndërtimi i ri i Legjislaturës penale. 

kuështë sjellë  Ligji mbi llojet e dënimeve  I shpallur në Fletoren Zyrtare të  RFPJ-së nr.48, Ligji 

mbi ekzekutimin e dënimeve me heqje lirije , ligj I cili regullonte edhe sistemin penitensiar. 

Edhe pse në këto dispozita më së shunmti është kushtuar kujdes ekzekutimit të sanksioneve penale  

por jo dhe insitucioneve penitensiare. 

Si inistucione  penitensiare të para paraqiten paraqiten  insititucioni penitensiar  Idrizovo- Shkup  

dhe insitucioni pentitensiar në Manastir. 

 

Duke analizuar momentet më tërëndësishme  historike, nëpër të cilaat ka kaluar popullata 

maqedonase , ekzekutimi i sanksioneve mund të ndahet në disa faza: 

* periudha deri më aporovimin  e ligjit penal 1930 

* periudha prej 1930 deri në fillimin e LDB 

* periudha  pas Luftës  Nacional Clirimtare deri 1974 

* periudha prej 1974 deri 1992 ekzekutimi I sanksioneve penale kalon  nga kompetencat  federative  

në ato republikane  socialiste.83 

  

 

1.2.ORGANZIMI DHE KATEGORIZIMI I INSITUCINEVE PENITENSIARE NE 

REPUBLIKËN E MAQEDONISE 

                                                           
83 Mitasin Beqiri:Organizmi dhe gjenda e insitucioneve penitensiare ne RM. Tetovë,2007 fq.27-29 
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Në Republikën e Maqedonisë sikurse edhe në vedet tjera sistemi penitnsiar  është regulluar me 

dispozita juridike penitensiare, me ligjin mbi ekzekutimin e sankisoneve penale bëhet  rregullimi I 

kësajcështje. 

 

Sipas dispozirave  pozitve në lidhje me organizmiin e inistucioneve penitensiare të R.M mund të 

konstatohen se ato ndahen: 

 * Ente ndëshkuese përmisuese 

* Ente edukuese përmisuese  dhe  

* Burgje 

 

Si ente ndëshkuese përmisuese  janë 

- enti ndëshkuese përmisues i tipti të  mbyllur në Idrizovo me repart të hapur në Veles 

- enti ndëshkues përmisues  i llojit të hpur në Strugë 

 

Ente edukuese përmisuese janë: 

- Enti edukues përmisues Tetovë, 

 

Burgjet I ndajmë në : 

* burgjet e qarkut 

* burgjet komunale 

* burgjet për të mitur 

 

 

Brugje të qarkut: 

1. Burgu i Manastirit me repart të hapur në Prilep 

2. Burgru i Shtipit me repart të hapur në Strumicë 

3. Burgu  i Shkupit me repasrt të hapur në Kriva palankë. 

 

Burgje komunale janë: 

 

* Burgu i Tetovës 
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* Burgu i Gjevgjelisë 

* Burgu për të mitur 

* Burgu i Ohrit84 

 

 

Në Maqedoni egzistojnë mëshumëburgje , ose ndryshe të quajtuara ente ndëshkuese përmisuese. 

Sipas madhësis sëinsitucioneve  mëi madhi është : burgu mëi madhëështe ai i Idzvovës , i cili ka 

kapacitete të  mbaj personaa të burgosur deri më 1.094 persona. 

Pastaj sipas kapaciteteit vjen ajo e Shtipit  i cili mund të ketë deri 210 persona. 

Burgu i Shkupit me kapacitete prej 128 persoana. 

Burgu iKumanovës  me kapacitete  prej 178 persona, dhe për 48 persona në paraburgim. 

Prilep në kapacitet prej 85 persona, kurse paraburgim me kapcitete prej  16 persoan. 

Në Strugë si tip ihapur kapacitete prej 60 persoan. 

Tetovë me kapacitete prej 48 persona , kurs enë paraburgim me 24 persoan. 

Ne Bitola me kapcitete prej 60 persoan, kurse 22 për paraburgim. 

Strumicë në kapacitete prej 62 persoan. 

Gjevgjeli në kapacitete prej 43 persoan dhe 12 në paraburgim. 

Tipi i hapur në Kriva Palanka në kapcitet prej 23 persoan. 

Burg për të mitur në Ohrid në kapcitete prej 35  dhe 18 në paraburgim 

Kurse në Tetovë me kapacitet prej 43 prsoan 

Megjthatë ne vitin 2014 jane burgosur 2.976 persona kurse në paraburgim kanë qenë 401 persoan.85 

 

 

 

 Enti ndëshkues përmisuses  i Idrizovës me repart të hapur ne Veles. 

 

Eshtë një insitucion penitensiar që paraqet një tip të mbyllur. Ent i cili gjendet në dalje të Shkupit 

për  Veles, në vendin e quajtur Idrizovë. 

                                                           
84 Mitasin Beqiri:Organizmi dhe gjenda e insitucioneve penitensiare ne RM. Tetovë,2007 fq 
85https://mk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80  e qasur  08:10 PM 
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Njëent qëështë krijuar në vitin 1906 në kohën e sundimit turk. 

Enti iIdrizovës  është një ent që ka sigurim objektiv dhe subjektiv. Rethohet me muretëlarta  prej 5 

metrash, ku sipër asaj vazhdon edhe  teli I cili ështeme gjemba  në lartësi prej 1 m. 

Poashtu disponin mjete sinjalizuese dhe kamera të vëzhgimit .Gjuthashtu posedojnë edhe vendroje 

të vendosura në distancë të caktuar me shërbim prej 12 orësh. 

‘’  Enti I idrizovës përbëhet  prej 7  reparteve: 

* reparti i pranimit  

* reparti i mbyllur 

* reparti gjysëm I hapur 

*reparti i të varurve nga mjetet narkotike 

*repasrti i të sëmurëve kronik. 

* reparti i hapur 

*reparti I grave ( kapaciteti i të cilit është deri 65 perspna) 

  STRUKTURA ORGANIZATIVE  E TIJ ËSHTË: 

* drejtoria e entit 

* shërbimi i riedukimit dhe riintegrimit 

*shërbimi i sigurimit 

*shërbimi i shëndetësisë 

* shërbimi financiar 

* shërbimi instruktorial.’’ 86 

 

Edhe pse sipas planitnormative  dhe standardeve evropiane jane të parara  fuksionet e risocilaizimit 

te sukseshëm në këtë ent, mirëpo duke pasur parasysh gjendjen e vështirë në këtë ent dhe qendrimin 

e perosanve të dënuar në këtë ent në kushtë të vështira nuk egziston mundësia e risocializimit ashtu 

sic është paraparë sipas standardeve evropiane dhe planit normative. Këtu duhet të kemi parasysh 

edhe gjendjen e të paraburgosurve ku janë të vendosur po në të njëjtin lokal ku janë edhe persoant e 

burgosur , përkundër asaj se ato duhet të mbahen të ndare. Gjithashtu janë prezenete edhe sjëlljet 

                                                           
86 Vep.e cit. Mitasin Beqiri:Organizmi dhe gjenda e insitucioneve penitensiare ne RM. Tetovë,2007 fq 
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nëncmuese  dhe të pa përgjegjshme të personave zyrtarë  ndaj persoanve të dënuar dhe të 

paraburgosur, poashtu ka munges të madhe të tretmanit të risocializimit nga ana e vet insitucionit.87 

 

 ENTI NDËSHKUES PËRMISUES  I TITPIT TË HAPUR NË STRUGË 

Është inistut penitenisar i tipit tëhapur  në Strugë , i cili gjendet në dalje të qytetit lagjjen e quajtur 

Teferiq. Ent i cili ka filluar të fuksionoj më 1980,  rrethohet me mur pa gjemba  dhe ka vetëm 

sigurim  personl- subjektiv .Është ent që nuk posedon  mjete elektrosinjalizuese dhe me kamera 

vëzhgimi si dhe vendoroje. 

Enti i Strugës, përbëhet prej ndërteses dykatëshe dhe orforn komodidet prej 90 persoansh. 

‘’ Struktura  e këtij enti ështe: 

* drejtoria e entit  

* shërbimi  i riedukimit dhe risocializimit 

*shërbimi i sigurimit 

*shërbim instruktoral 

*shërbim administrative- financiar. 

Ku mungon shërbimi shëndetësor i cili mbuloht nga qendra mjeksore e qytetit, mjeku ështe i 

pranishëm cdo javë n ëent. 

Si te punsuar në këët ent janë: 

* edukatoret 

*puntoret social 

*jristët  

*instructor etj.’’88 

 

 

Në këtë insitucion janë të vendosur personat të cilëve u është shqiptuar dënimme burgim për vepra 

penale të lehta deri 2vjet, ashtu edhe persoanve të dënaur për vepra penale të kryera nga pakujdesia  

                                                           
87http://ombudsman.mk/upload/documents/IZV-2003-alb.pdf  e qasur  

 
88 Vep.e cit. Mitasin Beqiri:Organizmi dhe gjenda e insitucioneve penitensiare ne RM. Tetovë,2007 fq  
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me dënimin me burgim të shqiptuar në kohezgjatje prej 3 deri5 vjet. Janë të gjith ata persoana që 

veprat penale janë të shqiptuara nga gjykatat themelore të Ohrit, Strugës dhe Dibres. 

 

Është theksuar gjithashtau se me problemet e kryerrësve me të cilat ndeshet ki insitucion janë me të 

vogla ndaj insitucioneve të tjera. 

Në kohën e viztës në së këtij Enti  në vitin 2003 kishte gjithsej 55 të dënuar. 

28 maqedonas, 18 shqipëtarë, 2 myslimanë , 2 turq, 1 romë, 2 egjiptian dhe 1 malazez. 

Në këtëent dominon një regjim më liberal ndaj persoanve të dënuar. 

Kurse kur filetet për anën e kushteve në këtëent gjithashtu duhet të thuhet se janë në gjendje jot ë 

mirë. 

Edhe mbrojtja shëndetësore gati e njejt sinë isntitucione tjera , ku edhe në këtë ent vjen mjeku një 

here në javë . 

Gjat bisedave qe janë bërë me të dënuarti është konstatura gjithashtu se ndaj tyre nuk ushtrohet 

dhunë gjithashtu nuk kane problem me ushqimin në përgjithsi me realizimin e të drjetave dhe 

privilegjeve të të dënuarve.89 

 

                          * Burgu i manastirit me paralele në Prilep 

Është burg itipit  gjysëm të hapur , i cili gjendet  në qytet. Afër të cilit kalon  lumi Dragon. 

Është një ndër burgjet më të vjetra i cili ka një histori të dhimshme, është një bur i cili egziston që 

në kohën e turqive ku kanë vujatur dënimt revulucionarët e kryengritjes së Ilindenit. 

‘’ Struktura organizatove  e këtij  burgu është : 

* drejtoria e burgut 

* shërbimi riedukimit dhe risocializimit 

* shërbimi i sigurimit 

                                                           
89http://ombudsman.mk/upload/documents/Poseta%20na%20zatvori-alb.pdf Raport vjetor , i marur 

nga ‘’Avokati I Popullit’’, viti 2003 14:30 AM 
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* shërbimi administartiv.’’90 

 Burg i cili është rethuar me gjemba , disponon me mjete elektro sinjalizuese dhe kamera të 

vëzhgimit. 

I përbërë nga dy kate njëri kat është për persoant që gjenden në paraburgim, kurse tjetri  për 

persoant e dënuar. 

 Në këtë insitucion janë të punsuar: 

*educator 

*puntor  social 

*jurist  etj.91 

 

 Nëkohë  kurështë bërë visit në këtë bur në vitin 2003, në burg ka pasur 77 persona. Institucion i cili 

ka fillaur të punoj në vitin 1958, me kpacitete të të dënuarve deri ne 62 në përputhje me standardet,  

edhe pse numri në vitin qëështë bërë vizita ka qen në kapërcim por përsëri nuk shkakton problem.  

Përgjat vizitës ,gjithashtuështë konstatuar se ndaj persoanve të burgosur nga ana e personaelit nuk 

ka maltretime apo keqtrajtime. 

Burgu i Manastirit paralele në Prilep- është burg që gjendet në periferi të Prilepit, i cili rrethohet me 

tela dhe ka  siguri personale  në orët epasditës dhe mbrëmjes.Kapacitetti i kësaj paralelje është prej 

60 persoana të dënuar. Të dënuarit sizakonisht kanë një regjim më liberal dhe kushtet e jetës dhe të 

punës janë gati të njajshme si kushete e jetës në liri.92 

 

                            *  Burgu i Shtipit me parale Strumic 

Është burgi cili fiilloi tëndërtohet  në fillim të viitn 1982, ku gjatë periudhës së viti  2002-2003 

është bërë rikonstruimi i pjesës së paraburgimit  ku tash duke mjaft i regullt. Është bur i tipit gjysëm 

të hapur dhe gjendet 6 kilometra jashtë Shtipit. 

Është burg i cili ështëi rethuar me tela që janë me gjemba , dhe me roje që janë të vendosura në  

distancë të caktar. Disponohet me mjete elektro- sinjalizuese  dhe kamera në vëzhgim. 

 

                                                           
90 Vep.e cit. Mitasin Beqiri: Organzimi dhe gjendja e insitucioneve penitensiare ne RM Tetovë,2007 fq 
91 Mitasin Beqiri: Organzimi dhe gjendja e insitucioneve penitensiare ne RM Tetovë,2007 fq. 
92http://ombudsman.mk/upload/documents/Poseta%20na%20zatvori-alb.pdfRaporti vjetor I marur nga 
Avokati I Popullit ,2003  
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‘’Struktura organizative e tij ështe: 

* drejtoria e burgut 

*shërbimi i riedukimit dhe risocializimit 

*shërbimi i sigurimit 

*shërbimi administrative financiar 

Vërjëmë së në këtë burg mungon shërbimi shëndëtësor, por kjo zëvendësohet nga  mjeksia e qytetit 

, ku sherbimi mjekros ëshët i pranishëm cdo jave në burgun në fjalë, ku  bën kontrollin e personave 

të dënuar. 

Si të punsuar në këtë burg paraqiten: 

* edukatorët 

*puntorët social 

*jurist 

*instructor etj’’.93    

Numri i persanve që punojnë në këtë burgë gjtihsejt janë  30 persona, prej të cilëve 21 janë në 

shërbim të sigurimit.Në momntin e vizitës në këtë burg ka pasur 55 persoana të burgosur dhe 8 të 

paraburgosur. 

Është burg i cili funksionon me dyobjekte, object i paraburgimit dhe object ku gjendet reparti 

gjysëm i hapur dhe gjysëm i mbyllur. 

Në këtë insitucion realizohet vuajtja e dënimit deri 3 vjet. 

Në pjesën e paraburgimit egizstojnëgjithsejt  16 lokale, në të cilën nuk ka dritare, por mbi derën 

hyrësë ka celje me grila për ventilim dhe ndricim, dukë pasur parasush këtë situate mud  të 

konstatojmë se  ndricimi në këtë burg është problem si për persoanat e parabugosur ashtau edhe për 

punojsit. 

Duke zhvilluar biseda me persoant e paraburgosur, u knstatua se nuk egziston maltretimi ndaj 

persoanve zyrtar. Regullisht kanë dërgesa me familjaratë gjithashtu shëtitje në ajër të pastër. 

Kurse në repartin e mbyllur në bised me të dënuarit ata më së shumti u nakuan në lidhjë me 

ushqimin, sepse nuk ështëi mjaftueshëm dhe është gati i njejt cdo her. 

Shëtitjet  ditore të tyre, të cilat duhet të mbahen 60 minita  janë të pakta deri 20 minuta në dit, kurse 

aktivitet sortive nuk organizohen fare. 

                                                           
93 Mitasin Beqiri: Organzimi dhe gjendja e insitucioneve penitensiare ne RM Tetovë fq.61 
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Gjithashtu edhe tek reparti ihapur  të dënuarit kishin ankesat e njeta dmth mungesa e ushqimit dhe 

ushqim i njejt, dhe  kërkonin që të furnizoheshin me aparate televizive, dhe mungesën e mjeteve 

higjenike. 

Reparti i hapur nëStrumicë :është repart i cili funksionon në  kushtë relativist të mira.  Janë të 

punsuar  gjithsej 18 veta,prejt të cilët 11 shërbejnë për sigurim, 2 në shërbiimin rieduukues, 2 

instruktor, 1 kuzhinier, 1 kontabilist dhe 1 arkëtar ( ku të gjith janë maqedonas). 

Reparti gjithsej ka kapacitete për 65 shtreëtër , kurse në momentin kur është bërë vizita kishte 

gjithsej 36 të dënuar, dhe 11 të dënuar për kundërvajtje  ku më së shumti i përkisnin bashkësis 

etnike rome. 

Edhe pse ky insittucion ka kapacitete tëmadh , por numri i personave të vendosur aktualisht ishit me 

tepër së 10 z veta në një dhomë, ku për këtë rast edhe kishtë ankesa nga ana e të burgourve, 

gjithashtau edhe për ushqimin  kisht ankesa. Kurse sa ipërket  të drjetave dhe privilegjeve të tyre 

nuk kisht ankesa . Edhe në këtë repart mungontë shërbimi shëndetësor, por mjeku i qytete është i 

regullt në burg.94 

 

 

 

                     * Burgu i Shkupit me paralele në Krivapallankë 

 

Burgu i Shkupit përndryshe  përbëhet  nga dy seksione:  një seksion i paraburgimit dhe një seksion 

vuajtjes së dënimit  me tre reaper: 

reparti i mbyllur, 

reparti gjysëm i hapur, dhe  

reparti i hapur.  

Ky burg gjendet në lagjen e Shutkës , prandaj edhe emrësohet si burgu i Shutkës. 

Burg i cili disponon me sigurim objektiv dhe subjektiv. Poashtu edhe në rethimin e jashtëm ka edhe 

vend roje që janë të vendosura në distancë, me qëllim që të ruajnë burgun nga atakimet e jashtme 

                                                           
94http://ombudsman.mk/upload/documents/Poseta%20na%20zatvori-alb.pdfRaporti vjetor I marur nga 
Avokati I Popullit ,2003 12:30 PM 
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dhe pengimimet eventuale të aratisjes nga burgu. 

Sigurimi i mbrendshëm ështëi përbërënga  gardiantët e burgut. 

Burgu rethohet prej mureve të betonit që janë në lartësi prej 5 metrash,  kunë distanc të caktuar të 

burgut  janë të vendosura edhe rojet , Brenda mureve të burgut  ndodhen dhomat e personelit ,të 

shërbimit të sigurimit, magazine, kuzhina, dhomat e shërbimeve të caktuara të burgut, dhomat e 

kontrollit , kunë përdhes ndodhet paraburgimi. 

Brug i cili dispnon  ambulanc për  shërbim shëndetësor, dushe për pastrim,  gjithashtau edhe dhoma 

për të kaluar kohën e lirë. 

Burg i cili ka kapcitet prej 189 të dënuar., ku sipas vizitës së bërë në vitin 2003 në këtë burg vuanin 

dënimin gjithsej 129 të dënuar.95 

‘’Struktura organizative  e këtij burgu ëshët:  

* drejtoria e burgut 

*shërbimi  riedukimit dhe risocializimit 

*shërbimi i sigurimit 

*shërbimi administrative financiar 

 Kurse sitë punsuar në këtë burg janë: 

* edukatorët 

*punotrët social 

*jurist 

* instrukotr etj.’’96 

 

                          *Burgu i Shkupit me paralelenë Kriva Palankë 

 

Është burg i cili gjendet në periferi të Kriva Palankës ,i rrethuarme tela dhe me siguri personale  në 

orët epasditës dhe orët e vona . Ndërtesa e këtij burgu ështe prej dy katëshë  kunë njërin kat janë 

personata e dënuar kurse në tjëtein pjes administratie, si kapacitet i kësaj paralejlje është  25 

persoant.  Persoant e dënuar në këtë reaprt janë për vepra kundërvajtje dhe dënime afatshkurte.97 

 

                                                           
95 Raport I marur nga raportet vjetore te Avokatitt të populit 
96Vep. e cit. Mitasin Beqiri: Organzimi dhe gjendja e insitucioneve penitensiare ne RM Tetovë 
97 Mitasin Beqiri: Organzimi dhe gjendja e insitucioneve penitensiare ne RM Tetovë fq. 
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                                              * Burgu i Gjevgjelisë 

 

Është burg i cili funksionon si insitucion ndëshkimor- përmisues, sipas llojit gjysëm tëhapur  me 

pjesën e burgut dhe me repartin e paraburgimit. 

Në këtë insititucion mbahet dënimi me burgim deri në 3 vjet, gjat kohës kur është kryer vizita në 

këtë burg  ishin të vendosur  të dënuar, nga to 12 të dënuar për kundërvajtje ,16 të paraburgosur  ku  

6 ishin shtetas të huaj. 

Në këtë burg ka gjithsej 23 të punsuar, me mbrojtje shëndëtsore të regullt ndërsa sipas nevojës të 

dënuarit mund edhe të trasferohen në Qendrën mjeksore të Gjevgjelisë. 

Kurse sipas personave zytar ështe theksuar se nuk ka chregullm të rendit shtëpiak disiplina e 

persoanve të dënuar është e mire. 

Dhomat etë dënuarve janë të ndricuara mirë dhe janë të pastra. 

Gjatë bisedave të zhvilluara me persoant e dënuar dhe persoant  eburgosur  ështtë pohuar nga vet 

ata se nuk ka sjellje jonjerzore, maltretime , torturime kundët të dënuarve nga  ana e personelit, 

gjtihashtua edhe nuk kanë problem me ushqimin mund të thuhet se është një ndër burgjet më të 

mira të vendit tonë. E vetmja ankes ishte se nuk kishte bibltek.98 

 

 

 

                                              *Burgu i Ohrit 

Burgu iOhrit  apo Institucioni Ndëshkimor Përmisues, në realitet ështe  burg për të mitur, në të cilën 

janë të vendosur personat e dënuar, të cilëve me vendim të plotfuqishëm  gjyqësor është shqiptuar 

dënim me burg për të mitur. 

                                                           
98http://ombudsman.mk/upload/documents/Poseta%20na%20zatvori-alb.pdfRaporti vjetor I marur nga 
Avokati I Popullit ,2003 16:30 PM 
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Në kohën kur është bërë vizita në këtë burg , dënimin e vunain gjitsejt  persoana të mitur, ku nga të 

gjithë këto 2 ishinn persona shtetas të huaj, dhe 14 të paraburgosur. 

Gjatë vizitës së këtij burgu, konstatohet se kushtete në këtë burg jane gati se të njëjtja sikurse janë 

në burgjet e tjera të Republikës. 

Edhe pse kushete e qëndrimit dhe ato higjenike nuk janë ashtu sic janë të parashikuara me regullat 

ndërkombëtare , por plotsojnë nevojat minimale. 

Edhe gjatë bisedave,  me persoant që qëndronin në paraburgim ato vet tregonin se ndaj tyre nuk ka 

sjellje jo humane nga  ana e personelit, gjithashttu ishin të kënaqur me ushqimin   cili ofrohet ne 

burg, vazhdimisht kishin të drjetën e pranimit të pakove nga ana e familjes,posedonin uj të nxeht në 

cdo kohë. 

Poashtu edhe nëkëtë  burg shërbimet shëndetësore jane gati të njejta sigurse dhe tek insitucionet e 

tjara, d.m.th  mjeku vjen ne burg dy her në javë për visit, por sipas nevojës mund të vij më shumë 

me anë të thirjes së Drejtorit të Burgut.99 

 

*Burgu i Tetovës. 

Burgu i Tetoës ëshët i tipi gjysëm të hapur, i cili gjendet në qendrën e qytetit afër stacionit policor  

përethlumit Shkumbin. 

Burg i cili rethohet me mure betoni me lartësi prej 5 metrash. 

Në këtë burg si dhe në burgjet e tjera  është në funksin reparti i persoanve të dënuar dhe reparti i 

atyre prsoanve që gjendën në paraburgim. Edhe personat që gjenden në  paraburgim nuk ju 

mohohet asnje e drejtë, nga persoant që gjenden në vujatjen e dënimit. Persoant që gjenden në 

paraburim përbrenda 24h  gjykata ështe e autorizuar që të informoj familjen , përvec se nëse i 

paraburgosuri nuk e kundërshon këte. Kjo ështe e parapar gjithashtu edhe me Ligjin e procedures 

penale të RM-së neni 175 ‘’ Gjykata është e onliguar në perijudh prej 24 h që të informoj familjen e 

të paraburgosurit , përvec nëse personi e kundërshton këtë. Përeth paraburgimit do të informohen 

edhe organet përkatëse , sic është qendra për pun sociale, nëse është e nevojshme që të ndërmenren 

masa pë kujdesin e fëmijëve , ose antarëve tjerë  të familjes pë të cilët është kujdesur  personi   i 

                                                           
99http://ombudsman.mk/upload/documents/Poseta%20na%20zatvori-alb.pdfRaporti vjetor I marur nga 
Avokati I Popullit ,2003  
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paraburgosuri ‘’100 Duke marë  parasysh faktin se  këto objekte janë objekte relativisht të vjeter, 

nënkuptohet se këto funksionojnë në kushte jo adekuate  dhe te pamjaftueshme ku vijnë në shprehje 

edhe kushtet johigjenike, ku si pasojë e kesaj  vjedh edhe deri tek përkeqësimi i shëndetit të të 

dënuarve.  Edhe pse nëmomentin  kurështë bërë vizita nëpër dhomat në të cilën janë vendosur 

personat ë dënuar, ishin relativisht të pastra  dhe krevatëtë e shtruar me shtroje të pastra, po problem 

i këtyre dhomave ishte se dimensioni i dritareve isht ac i vogels sa është e pa mjaftueshme ndricimi 

dhe ajrosja. 

Gjithashtu edhe ne këtë repart kisht munges të shërbimit mjeksor, dhe infermieres, dhe për 

këtëarsye mbrojtje mjeksore u ofron mjeku qëështë i angazhuar me kontrat. Kurse për raste urgjente  

angazhohet  shërbimi për  ndihmë mjeksore urgjente i Qendrës Mjeksore të Tetovës.101 

Në momenntin e vizitës së burgut  gjithsej ishin 58 persoan të dënuar, prej të cilëve 44 ishin 

shqiotare, 6 maqedonas 5 rome dhe 3 turq. Kurse numri i persoanve që qëndronin në paraburgim 

ishin gjithsej 9 veta. Pëergjat bidesave të drejtpërdrejta me të dënuarit në këtë ent, 

vijmënëpërfundim  se ata ishin të pa kënaqur nga ana e drejtorit të burgut dhe punojsit gjithashtau 

edhe për ushqimet e njëllojshme, mos ofrim përkatës për vizita , ku realiziheshin në vende të 

hapura. Poashtu nga ana e të dënuarve pati ankesa se ato vetë duhet të kujdesen për mbajtjen e 

higjienës së burgut ashtu sic dinë ato vet dhe për  higjenënë persoanle edhe pse të gjithë këto të 

dhëna të mara drjetroi i burgut i mohohi kategorikisht duke u mbrojtur me atë se nuk ka mjetë të 

mjaftueshem finansiare dhe buxhetin te cilin e disponon burgu. Por , për dallim nga gjith këto nuk 

patën ankesa kunder shërbimit për sigurim.102 

 

1.3. Parimet themelore të organizimit të  insitucioneve  penitensiare 

 

Sic është  e njohur në  penologjinë bashkëkohore , ashtau eshë në praktikën penitensiare, në shumë 

                                                           
100 Ligji I procedurës penale (Gazaeta zyrtare e RM- së ‘’ nr. 15/97, 44/2002, 74/2004, 83/2008 и 67/2009). 
http://www.pravo.org.mk  e qasur 
101 Mitasin Beqiri:: Organzimi dhe gjendja e insitucioneve penitensiare ne RM Tetovë fq. 
 
102http://ombudsman.mk/upload/documents/Poseta%20na%20zatvori-alb.pdfRaporti vjetor I marur nga 
Avokati I Popullit ,2003 11:30 AM 
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vende të botës , lidhur me ekzekutimin e dëqnimit me burgim dhe tretmanit të personave të dënuar, 

duhet patjetër të meren parasysh regulla dhe parime. 

 Ashtu sic janë paraparë këto regulla dhe principe në sistemet bahskëkohore ashtau janë paraparë 

edhe në sistemin penitensiar të RM-së .Parime që duhet të mbështeten   dhe të jetë si një lloj 

udhërrëfimi  për personelin penitensiar .Si parime që duhet të zbatohen  në sistemin penitensiar  

janë:103 

1.3.1. Parimi i ligjshmërisë 

Parimi i ligjshmërisë  mund të konsiderohet  një ndër parimet më të rëndësishme, dhe parim I cili 

duhet të respëktohet në praktikën e organizmimit penitensiar dhe zbatimit të dënimit me heqje lirije. 

Eshtë një parim që mbron të dënuarit nga  keqtrajtimi ipersonelit të insitucionit penitensiar. 

 Ky parim u garnton tëdënuarve  se ndaj tyre nuk do të ndërmeret asnjë  veprim i cili nuk është 

paraparë me ligj. I gjithë organizmi i personelit, apo sjelljet janë të parapara me ligj.Gjithchka që 

nuk është paraparë me ligj nuk mund të ndërmeret ndaj tëdënuarve . 

Organizimi  i  brendshëm , autorizimet, kompetencat  masat të cilat ndërmeren të gjtihë duhet të 

jenë të parapara me ligj. 

Të gjithë këto regulla janë të parapara me qëllim  që të menjanohen keqtrajtimet  nga ana e  

personelit ,  shkeljet dhe të drejtat  e të burgosurve që gjenden në enttin pentitensiar . 

Parim që  ka rëndësi të madhe   për funksionimin e insitucioneve penitensiare  që garanton  

zbatimin e drejt të procesit të risocilaizimit dhe të riintegrimit.104 

 

 

1.3.2    PARIMI I HUMANITETIT 

Parim i cili llogaritete si një parim me përmbajtje të vecantë . Që do tëthotë  tretman dhe sjellje 

njerëzore  ndaj persoanve të dënuar. Ku sipas këtij parimi duhet që të respektohet personaliteti i 

njeriut dhe dinjijteti i tij, dmth  respektimi i vetive dhe cilësive   njerëzore, nacionale, etnike, racore 

, dhe fetare  të cdo personi e në këtë rast  tek cdo person i cili gjendet n ëent. 

Duhet të kemi parasysh faktin se edhe nësëështëshpallur , apo nuk është shpallur fajtor personi ai 

nuk ështe zhveshur nka subjektiviteti i tij njerëzor. 

                                                           
103 Mitasin Beqiri:: Organzimi dhe gjendja e insitucioneve penitensiare ne RM Tetovë fq 
104 Mitasin Beqiri:: Organzimi dhe gjendja e insitucioneve penitensiare ne RM Tetovë fq 
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Poashtu edhe tek sistemet bahskëkohore modern të ekzekutimit të dënimit me burgim, ështe e 

theksuar se qëllimi I I dënimit me burgim nuk ështëhakmarja  dhe pagimi , por e  gjithë qëlliiimi i 

dënimit është riedukimi dhe risocializimi itë dënuarit. Parime që obligojnë se ndaj të gjith të 

dënuarve gjatë qëndrimit nëisntitucion  duhet pasur sjellje humane , njerozore , respektim i 

dinjeitetit dhe vlervae njerëzore. 

 

Në shumë vende demokratike ashtu sic është edhe Republika e Maqedonise  respektimi i vlerave 

dhe dinjiteti nnjerëzor  ështe regulluar me akte m ëtë larta juridike dhe Kushtetutën dhe akte të tjera  

nënligjore.105 Gjithashtu edhe në Kushtetuten e RM-së ne nenin  1 të Kushtetutës ështe thkesuar se  

‘’Republika e Maqedonisë është shtet Sovran , i pavaurur , demokratik dhe social. 

Sovraniteti i Republikës së Maqedonisë është i pandashëm ,i patjetërsueshëm dhe i 

pamabartshëm’’.106 

Posacërisht theksohet  se trajtimi i të dënuarve gjtë ekzekutimit të dnëimit  me burgim duhet të jetë  

njerëzor  të respektohet dinjiteti moral, të ruhet shëndeti fizik ,dhe psinjigj i tyre. 

Këtë e vërjemë gjithashtu  edhe tek Ligji mbi zbatimin e sanksioneve neni 38 (1)  ku thekoshet se  

gjate zbatimit të dënimit me burigm  duhet të mbrohet integriteti trupor-mendor dhe moral  i 

personit të dënuar  dhe të respektohet personaliteti dhe dinjiteti njerëzor  dhe (2) ndalohet cdo fromë 

e mundimit, sjelljes jo njerëzore  apo sjellje fyese  ndaj të dënuarit.107 

Nëse ndaj të dënuarve nuk respektohen këto regulla atëherë  nuk mundë të  arihet me sukses qëllimi 

i riedukimit apo risocializimit. Prandaj edhe i përkushohet rëndësi të madhe këtij parimi. 

  

 

 1.3.3. PARIMI I I MBAJTJES KOLEKTIVE  TË DËNIMIT ME BURGIM 

 

 Parimi i mbajtjes kolektive të dënimit me burgim  u mundëson të burgosurve që gjatë qëndrimit të 

ne entin ndëshkues përmisuses , me qëllim të riedukimit dhe risocilazimit  të plotë të dënimi duhet 

të mbahet  së bashku  në grupe dhe nëngrupe. 
                                                           
105 Ragip Halili:Peonologjia, Prishtin 2014 
106 Kushtetuta e RM neni 1  https://sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf   e qasur  23:00 PM 
107Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale , ‘’ Gazeta Zyrtare e RM-Së’’ nr. 2/2006, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 
33/15 
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Te gjtihë personat gjatë vuajtjes së dënimit me burgim  duhet të punojnë dhe jetojnë në kolektiv dhe 

jo të izoluar nga njëri tjetri. Nga praktikam është vërtetuar se sistemi i  zolimit nukka pasur sukes në 

riedukim apo risocilaizim, prandaj ky parim  vërteton të kudërtën e sistemit të izolimit, ku sipas 

këtij sistemi personat e dënuara vendosen në pavionet e fjetjes, akitvitete sportive, puna në grupe, 

me të cilën kuptohet se ato qëndrojnë në kolektiv gjatë gjithë kohes. 

Punojnë ,jetojnë së bashku ku edhe krijojnë shprehi  dhe veti positive që ndrikojnë në përmisimin e 

tyre. 

Ky parim ka gjetur zbatim në prakikën penitensiare,  sepseështë një metodt e rëndësishme për 

riedukimin dhe risocilaizimin e tyre.108 

 

1.3.4   PARIMI I INDIVIDUALIZMIT 

 

Nëpërmjet  ekzekutimimit të dënimit me burgim, arihet edhe deri te ky parim dmth parimi i 

individualizmit.  

Individualizimi i dënimit arihet nëpemjet studimit dhe klasifikimit të personit të dënuar,  

programimi i aktiviteteve ,  aplikimiitrajtimit dhe llojeve të metodave , aplikimi i masave 

disiplinore, shpërblimeve dhe lëvdatave. 

Principi thememlor I këtij parimi arihet  nëpërmjet punës ekipire nga personat adekuat dhe persoant 

profesionist. 

Në këtë mënyr personaliteti i të dënuarve njihet në mënyrë të detajuar  sic janë: karakteri, 

temperamenti,  motivet ,  shprehitë  dhe veti që janë të rëndësishme për procesin e riedukimit. E 

gjithë kjo ka të bëjë me atë se gjat ekzekutimit të dënimite me burgim dhe për aritjen e qëllimit të 

dënimit dmth aritjen e risocializmit të tyre ështëë domësdoshme që trjatohet simas metodave dhe 

tretmaneve që janë të përshtatshme për vetë individin ku edhe rezulatatet që i ka si qëllim inistituti 

do ti arij.109 

 

 

1.3.5 PARIMI I NDALIMIT TE KEQTRAJTIMIT DHE PARIMI I NDIHMËS 

                                                           
108 Mitasin Beqiri:: Organzimi dhe gjendja e insitucioneve penitensiare ne RM Tetovë fq 
109 Dr.Lupco Arnaudovski :Penologija , Shkup ,1988 
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POSTPENALE 

Pozita e personave të dënuar gjatë qëndrimit në ente ndëshkuesë- përmisuese  është cështje qëështë 

e garantura , me Kushtetutë, kod penal,  ligji mbi ekzekutimin  e sanksioneve penale,  konventat 

dhe aktet ndërkombëtare. 

Parimi I ndalimiti  të keqtrajtimit dhe torturës ka të bëjë  me mbrojtjen e të dënuarve  nga 

keqpërdorimi I personalitetit  të entëvë ndëshkuese përmisuese. 

Shpesh herë në praktik ndodhe që pozitën e tyre personeli I institucionit ta keqëpërdor ndaj të 

dënuarve dmth ndaj tyre të  përdor dhunë , torturim, malteretim  sjellje jo njerëzore. 

Gjithashtu edhe sipas Kushtetutës së RM-së  ne nenin 11 theksohet se ‘’integriteti fizik dhe moral 

janë të pacënueshëm, ndalohet cdo forme e tortures,  e sjelljes dhe dënimet cnjërzore 

poshtëruese.’’110 

 

Kurse ndihma post penale  ka të bëjë gjithashtu me ata persona që për një kohë të gjatë kanë 

qëndruara në insittucion korrektues , dhe para se të lirohen atyre u duhet të ju jepet ndihmë  pasi që  

ato përshkak një pëeriudhe të gjatë të qënsrimit të tyrë në institucionin kerrektues  ato humnin gjithë 

kontaktet me botën e jsshtme , shepsh mund të ndoshë që të ndërpriten mardhëniet familajre, 

farefisnore, miqësore  dhe kështu mund të ndosh që të mos ketë kush të kujdest për to pas daljes nga 

inistuvioni korrektues .111 

Është e ditur se pas daljes nga inistucioni personat shpesh hasen nëvështrisi  dhe problem, për këtë 

arsye edhe haset nevoja e kësaj ndihme post penale. 

Por, për fat të keqëky lloj parimi nuk realizihet edhe aq shumë në praktikë. Edhe pse është shumë I 

rëndësishëm, sepse nëse personi do të haset në vështirsi, pas vuajtjes së dënimit api përsëri mund të 

kthehet rugëvë të më parshme kriminale. Prandaj edhe ëshët nëinteres  të shoqërisi  që insitituvonet 

penitensiare të nagazhohen  në ofrimin e ndihmës postpenale.112 

 

 

 

                                                           
110 Kushtetuta E RM neni 11 
111  Afrim Osmani: Komentar I ligjit për ekzekutimin e sanksioneve , Shkup , 2013 fq. 25 
112 Mitasin Beqiri:Organzimi dhe gjendja e insitucioneve penitensiare ne RM Tetovë fq  
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Pas Ministris së Drejtësis si strugtur organizative vjen Drejtoria e ekzektutimit të sanksioneve 

penale. 

Këto dispozita janë paraparë gjtihashtu edhe me Ligjin mbi ekzekutimin e sanksioneve penale 

nënenin 14  (2)  ku theksohet se’’ Drejtoria ëshët organ në përbërje të Ministris së Drejtësis me 

cilesi të personit juridik’’, (4)‘’Drejtoria realizon bashkëpunim me inistucione shoqata dhe 

organiztaat të cilat meren me problemet e zbatimti të sanksioneve’’.113 

 

           1.1.1 DREJTORI I INSITUCIONIT PENITENSIAR 

Sipas  Ligjit mbi ekzekutimin e sanksioneve penale  nenin 14 (1)  ku potencon se ‘’ drejtoria  

organizon,  zbaton dhe kryen  mbykqirje mbi zbatimin: e dënimit me burgim, burgut për të mitur,  

masave alternative, punë në dobi të përgjtihshme, dhe burg shtëpiak,  mbykqirje mbrojtëse të 

shqipyuar me vendim  per dënimin me kusht  apo lirim me kusht, si dhemasë korektuese  dërgimin 

në shtëpin edukuese korrektuese’’.114 

neni 15 (1)  Lgiji mbi ekzekutimin e sanksioneve penale sqaro se me ‘’Drejtorinë udhëheq 

drejtori’’. 

(2) ‘’Drejtorin e Drejtorisë e emëron dhe e shkarkon Qevria e Republikës së Maqedonisëme  

propozim të ministrit të Drejtësis’’ 

‘’(3) Drejtori i Drejtorisë për Zbatimin e Sanksioneve përzgjidhet nëpërmjet shpalljes publike që 

duhet të publikohet së paku në tri gazeta ditore, që publikohen në tërë territorin e Republikës së 

Maqedonisë, nga të cilat në një gazetat që publikohen në gjuhën që e flasin së paku 20% e 

qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase. Drejtor i Drejtorisë mund të 

emërohet personi që i plotëson kushtet e përgjithshme në pajtim me ligjin dhe kushtet shtesë si 

vijon: 

1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë; 

2) në momentin e emërimit me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i shqiptohet dënim ose 

sanksion kundërvajtës për ndalim të kryerjes së profesionit,veprimtarisë ose detyrës; 

                                                           
113 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale , ‘’ Gazeta Zyrtare e RM-Së’’ nr. 2/2006, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 
33/15 neni 14 
114 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale , ‘’ Gazeta Zyrtare e RM-Së’’ nr. 2/2006, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 
33/15 neni  14 
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3) ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallën e VII/1 të kryer; 

4) të ketë së paku pesë vite përvojë pune; 

5) të posedojë një prej këtyre certifikatave të pranuarandërkombëtarisht ose vërtetime për njohje 

aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vite: 

- TOEFEL IBT së paku 74 pikë, 

- IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë, 

- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - së pakunivelin B2 (B2), 

- FCE (FCE) Cambridge English: First) - të dhënë, 

- BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë ose 

- APTIS (APTIS) - nivelin B2 (B2) dhe 

6) ka dhënë test psikologjik dhe test për integritet.’’.115 

 

Neni 17 (2)’’ të punsuarit në drjetori kanë status të nënpunësve shtetërro.’’ 

Gjithashtu në cdo institucion egziston edhe zëvendës drejtori, që ka të njetin fuksion që ka edhe 

drjetori i insitucionit në munges të tij kjo eshtë e përcaktuar gjithashtu edhe ne nene 16 (2) të Ligjit 

mbi ekzekutimin e sanksioneve penale , drejtori i drejtorisë nga radhët e të punsuarve në institucion 

mund të autorizoj  personi cili  do ta zëvendosësoj në munges të tij apo kur ështe i penguar.’’116 

Strukturen organizative të burgut të Tetovës Përvec drejtorit dhe zëvendës  e përbëjne dhe një 

numër tjetër i shërbimeve sic janë: 

*Sektori i risocializimitneni  

Duke pasur parasysh faktin se qëlimi i ekzekutimit të dënimit me burgim sikurse tek ne ashtau edhe 

në vende të tjera , ka ndryshuar  në aspekt pozititv ku i gjithë qëllimi i ekzekutimin të dënimit me 

burig apo shqipitimi i dënimit me burg është vetëm aritja e risocializmit te kryerësit, gje qëështë e 

                                                           
115 Ligji mbi ekzekutkmin e sanksioneve penale te RM së neni 15 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr 
2\2006, 57 /10 
 
116 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale , ‘’ Gazeta Zyrtare e RM-Së’’ nr. 2/2006, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 
33/15 neni 17 dhe 16 
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mbrojtur, me akte ndërkombetare, me dispozita ligjire, konventa ndërkombëtare etj.  

Të gjithë këto, akte ndërkombëtare, konevnta apo ligje që kanë qëllim të njëjt ndaj persoanve 

tëdënuar . 

Gjithashtu edhe në Burgun e Tetovës  ki sektor është sektor i cili bën pranimin dhe lëshimin e të 

dënuarve, dhe të parabugosurve , bën pranimin dhe leshimin e tyre gjithashtu cakton edhe tretmanin 

e të dënuarve për kohën e qënrimit të tyre në  burg. Burgu iTetovës në momemntin evizitës së 

kishte një psikolog dhe njëpedagog ,ku edhe ata vetë pohonin se tretmani i të ndënuarve në këtë 

insitucion nvaret edhe shumë nga ana e tyre se si i presin ato dhe cfar përshtypje kanë ata për 

psikologët apo pedagogun e inistucionit për arsye se gjat fitimit të besimit nga ana e tyre ato ashtau 

edhe rëfehen më lehtë, tregojn edhe arsyet,, se pse kanë ardhë deri tek kryerja e vepres së tyre.  

Në momentin e pranimit tek tëto zyra të dënuartit, ku  qendrojnë për një kohë të caktuar  ku bëhet 

edhe idenitifkkimi i tyre marja në pyetje studimi dhe njohja e personalitetei te tij ku me këtë edhe 

duhet të përcaktohet programii i risocializimit ndaj tij. 

 

 1.1.2.Sektori i pavarur për punë tëpërgjtihshme  dhe juridike 

Edhe nga vetë emërimi  mund të kuptojmë se është një sector i pavarur nga sektorët tjerë Brenda 

burgu, bashkë me ngihmën juridike . 

Është njësector  i rëndësishëm në insitucinon për arsye se meret me punët e përgjtihsme që sektorët 

tjer nuk i bëjnë atë, gjtihashtau u jep ndihmë profesionale të burgosurve, e drejtë që nuk shkilet 

ngaana e personelit. Edhe në mometin e vizitës  në burg ishte i pranishëm , më sakt ishte i punsuar 

vëtëm një jurist  i cili ofrontendihmë juridike të dënuarve, normalisht që secili i burgosur ka të 

drjëtën e ankesë. Edrejta e ndihmës juridike gjithashtu është e paraparë edhe tek Rregullat 

Evropiane të Burgut 23.1  ku potencohet ‘’ të gjithë të burgosuirt kanë të drjetë e ndihmës juridike , 

kurse organet e burgut janë të obliguar që të dënuarve tu mundësojne që të kene qasje të kësaj lloj 

ndihme juridike’’ 23.2.’’ të dënuaritmund që konsultohen pë cdo lloj ndihme juridike me avokatin e 

tyre që e kanë zgjedhur vet , dhe në shpenzimet e tyre’’.117 

1.1.3. Sektori i Sigurimit 

Ky sector llogaritet një ndër sektorët më të rëndësishëm mbrenda cdo enti. 

                                                           
117  Evropska Zatvorska Pravila : http://www.hraction.org/wp-content/uploads/Evropska-zatvorska-pravila.pdf  
e qasur 5:30 AM 
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Detyra e shërbimit të entit ka për qëllim që të regulloj jetën normale mbrenda entit me persoant e 

dënuar dhe gjith shërbimeve tjera në ent.Është shërbim icili  regullon ose ka për deytrë të mbaj 

regullsin mbrenda në ent gjithashtu edhe te mbroj entin nga atakimet e jashtme . 

Sizakonisht këto shërbime përbëhen nga gardianët ose ndryshe mund të emërohet edhe si policija e  

burgut , persona që kane uniforma të vecanta. 

Ashtau sic posedon cdo ent gardian të burgut, gjithashtau edhe ata janë të obliguar tëkenë  kenë të 

kryer shkolla  dhe kurse të vecanta dhe të realizojnë cdo detyrë gjatë orarit të punes. 

Sipas ligjeve poziive dhe regullave tëvecanta  të cdo enti , personeli i sigurimit ka autorizime dhe 

obligime të vecanta, persoant e sigurimeve në enetë duhet të jenë të njinis së njejtë me personat e 

dënuar në atëent118.  

Gjithashtau ëshë e paraparë edhe me Ligjin mbi ekzekutimin e sanksioneve penale në nenin 54-a 

‘’(1) Punët e sigurimit në institucionet ndëshkuese-përmirësuese dhe edukativo-përmirësuese i 

kryen policia e burgut që organizohet si njësi e veçantë organizative. 

(2) Policia e burgut kryen sigurimin e personave të dënuar dhe të paraburgosur, sigurimin e 

brendshëm dhe të jashtëm të institucionit dhe objektet e tyre të nevojshme për ruajtjen e sigurisë 

dhe kryen edhe punët e tjera të përcaktuara me ligj.’’119 

 

 

 1.1.4. Plani i sigurimit në Burgun e Tetovës 

 

Plani i sigurimit 

Me anë të këtij plani e shofim në mënyr tëpërafërt  orarin e antarëve të sektorit për sigurim , vendet 

e punes , detyrat e tyre që janë të angazhuar ti kryejnë në kohë të zakonshme dhe jashtëzakonshme 

në ent. 

Antarët që e përbëjne këtë sector punojnë sipas këtyrë regullave: 

Ligji për  Ekzekutimin e Sanksioneve: 

                                                           
118 Ragip Halili:Penologjija, Prishtin 2014 fq.203 
119 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale , ‘’ Gazeta Zyrtare e RM-Së’’ nr. 2/2006, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 
33/15 neni 54-a 
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Ligji për Procedurën Penale – dispozitata për paraburgim 

Rregullorja për armët dhe mënyra e kryerjes së veprimtarive në sektorin e siguriimit  në insitucionet 

penitensiare dhe korrektuese; 

Udhëzimet mbi kushtet dhe mënyrën e përdorimit të mjeteve të shtërngimit  nga ana e antarëve të 

sektorit të sigurrisë. 

Rregullorja për uniformën dhe përcaktimet e anëtarëve të Sektorit për Sigurinë e Burgjeve dhe 

Institucioneve Korrektuese; 

 Rregullorja për Rregullat e Shtëpisë për Ekzekutimin e Masës së Paraburgimit në Departamentet e 

Burgjeve  

 Kodi i Zyrtarëve në kryerjen e detyrave në institucionet penitenciare dhe korrektuese;120 

 

 Plani për sigurimin e institucionit; 

 

Anëtarët e sektorit të sigurisë kryejnë detyra lidhur me sigurimin e personave të dënuar dhe të 

paraburgosur, sigurinë e jashtme dhe të brendshme të institucionit dhe ndërmarin masa të tjera të 

nevojshme për të mbajtur rendin dhe disiplinën e institucionit. 

Aktivitetet brenda fushës së Sektorit kryhen nëpërmjet Departamentit për Siguri të Brendshme dhe 

të Jashtme. 

Anëtarët e sektorit të sigurisë që kryejnë detyra brenda njësisë së sigurimit të brendshëm dhe të 

jashtëm ndërmarrin masa dhe aktivitete që lidhen kryesisht me: 

- mbikëqyrjen e hyrjes dhe daljes së të dënuarve dhe të paraburgosurve; 

- pjesëmarrje aktive në procesin e ri-socializimit të të dënuarve; 

- kryerjen e inspektimit të dërgesave për personat e dënuar dhe të paraburgosur; 

- kërkimi i personave dhe lokaleve; 

- Ruajtja e rendit dhe disiplinës së brendshme të të dënuarve dhe të paraburgosurve; 

- kujdes për zbatimin e Rregullores së Shtëpisë së Institucionit; 

- mbikëqyrja e personave të dënuar dhe të ndaluar gjatë ecjes, pushimit dhe gjumit; 
                                                           
120 Të dhëna te mara nga Planisi I sigurimit në burgun e Tetovë 
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- kryerjen e detyrave dhe detyrave të tjera që kanë të bëjnë me sigurimin e personave dhe 

institucioneve të dënuara dhe të ndaluara. 

Siguria e jashtme konsiston në sigurimin e rrethimit të murit dhe hyrjeve të institucion me 

patrullime . 

Siguria e brendshme kryhet në të gjitha ambientet ku ndodhen personat e dënuar dhe të 

paraburgosur.  

Anëtarët e sektorit të sigurisë  janë përgjegjës për përcjelljen e të dënuarve dhe të paraburgosurve, 

ku edhe janë përgjegjës për detyrat sic janë: 

- kryerjen e sjelljes së personave të dënuar dhe të paraburgosur; 

- të marrin masa për të parandaluar ikjet dhe kapjen e atyre që vujanë dënimin; 

- në rast të ndërprerjeve të mëdha të rendit dhe disiplinës, greva, lufton masive dhe forma të tjera të 

çrregullimit, personat që janë përgjegjës për sektorin e sigurimit  veprojnë me anë të rregullave , 

udhëzimeve që janë pjsë përbërëse e këtij plani.121 

 

 1.1.5.MENYRA SE SI I KRYEJNË PUNET NE SEKTORIN E SIGURIMIT 

 

Shërbimii sigurisë në burgun e Tetovës është i përbërë nga 24 anëtarë të sektorit të sigurisë, nga të 

cilat 1kryeshef i uniformës , komandant 1 dhe 22 vëzhgues sigurimi (21 meshkuj dhe 1 femër). 

Siguria e institucionit kryhet 24 orë në vazhdimësi në 4 ndërrime me 12 orë kohë pune. Orari i 

punës i zhvendosjes së parë është nga ora 8.00 deri në orën 20.00, kurse zhvendosja e dytë është 

nga ora 20.00-08.00.  

Gjatë çdo ndërim , personat nga ndërrime të vjetra dhe të reja kryejnë bëjnë kontrollin e lokaleve 

dhe përcaktojnë gjendjen e numrit të të gjithë personave të dënuar dhe të paraburgosur. Personi  

përgjegjës i ndrimit të vjetër e informon ndrimin që vjen për cdo gjë që ka ndodhur në insitucion. 

Këto të dhëna regjistrohen nga ndrimi përkatës.122 

 

 

                                                           
121 Të dhëna te mara nga Plani  I sigurimit në burgun e Tetovë 
122 Të dhëna te mara nga Plani I sigurimit në burgun e Tetovë 
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1.2.Mënyra e pranimit të të burgosurve. 

 

Në cdo insitucion penitensiar është e domësdoshme që të ketë qendër pranimi , gjithashtau këtë 

qendër pranimi e posedon  edhe sistemi jon penistensiar. 

Mënyra e pranimit të tëburgosurve  në sektorin e pranimit luan një rol shumë të rëndësishëm , 

gjtithashtau edhe organizmii i tyre i tyre i cili duhet të jetë sa mëi mirë sepse e gjith puna që kryhet 

në zyrat e pranimit varet shumë edhe tretmani i të burgosurve. 

Në momentin që vijnë personate e dënuar në insitutcinet ndëshkuese përmisuese, hapi i par i tyre 

është se ato duhet të paraqiten në qendren e pranimit. 

Në qendrën e pranimit të burgosurit sizakonisht qëndrojnë 15 ditë. 

Gjatë periudhës së qëndrimit në qendrën e pranimit të dënuarve u meren të gjitha të dhënat e tyre 

personale, me antë të letërnjoftimit të tyre bëhëtë edhe identifikimi i tyre, personi i cili paraqitete në 

qendër e pranimit menjëher i lentë gjitha gjërat personale të tijqëi posedon ku më pasë relaizohet 

edhe dosja e personit të dënuar. 

Në dosjen e secilit të dënuar më parë shënohen të dhënat persoanle të tij dhe familes, me këtët 

kuptojme emrin  mbiemrin, datlindjen, vendin e lindjes  shkollimin e tij, gjendja martesore e ti, a ka 

fëmij, nacionaliteti i tij, veprën për të cilën akuzohet, a ka qen i dënuar me parë ose është hera e par 

e tij që ndodhet në burg , koha e mbajtjes së dënimit. Në këtë rast është e rëndësishme edhe marja e 

informatave nga vet idënuari  për fëmirin e tij, ku ka jetuar  në cafr rethanash, si ka jetuar, cfar tipi i 

fëmijës ka qen, normalisht edhe skollimimi i tij a ka qen i regullt apo me ndërprerje. 

Më pas vijon edhe mendimi i mar nga ana e psikologut  për personin e dënur, behët edhe amneza 

kriminologjike, ku të gjithë këto janë të rëndësishme për arsye se me atë të të gjithtë të dhëat për të 

dënuarin  me pas caktohet edhe tretma adekuat për to, me qëllim të risocilizimit. 

E gjith kjo procedur bëhët nëpajtim  me ligjin mbi ekzekutimin e sanksioneve penale të përcaktuara 

në nënin 97‘’gjat pranimit të personit të dënuar në insittucion përcaktohet idenditit i tij në bazë të 

leternjoftimit ,  ose dokumentiti tjetër  të përshtatshme për përcaktimin e identitetit.’’ (2)’’të dhenat 

duhet të jentë identike me të dhënat e përmbajtura  në dokumentet  persoanle në bazë të të cilave 

përcaktohet identiteti i personit të dënuar.’’ 
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(3) Nëse të dhënat nga paragrafi  (2) të këtij neni  nuk janë identike ose nuk mund të përcaktohet 

identiteti i personit të dënuar, institucioni është i detyruar që në afat prej 24 orësh të ndërmarrë 

masa për  përcaktimin  e identitetit nëpërmjet evidences së Ministrisë për punë të brendshme.’’123 

neni 98 ‘’Të gjitjë këto të dhëna per diten dhe oren e pranimit të personit të dënuar në institucion, 

idenitteti i tij, numri i aktit  dërgues dhe numri dhe data e katgjykimit , te dhëniat nga hetimi i 

personalitetit të personit të dënuar dhe raporti për gjendjen e tij shëndetësore, regjistrohen 

kompletohen dhe ruhen si dokumente zyrtare me natyrë secrete , të cilat janë të afërta vetëm për 

personat zyrtarë.’’‘’Me këtë nen është përcaktur  se në insitutucin në të  cilat  zbatohet dënimi me 

burg deri tre vjet në seksionin pranues personi i dënuar mbahet  deri 15 ditë. ‘’124 

 

 

1.2.1.Dobësit e e funskionimit të zyrave të pranimit 

 

Ashtu  si janë paraparë në insitucionet penitensiar zyrat e prantimit  në botën bashkëkohorë ashtau 

është edhe tek istitucionete tona penitensiar, gjë që është e regulluar edhe me Ligjin mbi 

ekzekutimin e sanksioneve penale nenin  97, Rregullat  minimale strandarde  të OKB-së  dhe 

regullat Evropiane të Burgut .125   

 

Tek zyrat e pranimit në insitucionete penitensiare në Maqedoni , personat edënuar mund të 

qëndrojnë prej 15 ditë deri në 30 ditë varësisht prej lartësisi së dënimit ,a është dënim deri dy vite , 

ose dënim mby dy vite. 

Personat që ju është shqiptuar dënim me burgim deri në 3 vite  ato persona qëndrojnë në qendrat e 

pranimit deri 15 dit , kurse persoanve që ju është shqiptuar dënim me burgim mbi 3 vite ato 

qëndrojnë në zyrat e pranimit deri 30 ditë.  Regull që është edhe e paraparë në nenin 98 al 3 në 

Ligjin mbi  Ekzekutimin e sanksioneve penale. 

 Si detyrë që kanë zyrat e pranimit  në insitutucionet penitensiareështë të  identifikohet personi 

dënuar ,  bëhet investigimi i persoanve të dënuar sipas aplikimit të medodave psikologjike dhe 

                                                           
123 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale , ‘’ Gazeta Zyrtare e RM-Së’’ nr. 2/2006, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 
33/15 neni 97 
124  Po I njejti ligj neni 98 
125 Mitasin Beqiri :Organzimi dhe gjendja e insitucioneve penitensiare ne RM Tetovë fq 
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psikiatrike kriminologjike, ku në këtë sector  të dënaurit i meren të gjithë të dhënat e tij personale 

nga femirija e tij, me qëllim që të përcaktohet tretmani më adekuat ndajt tij  gjithashtau njofthet 

edhe me rendin shtepiak ne insitutcion që me lehet të adaptohet mbrenda.126 

 

 

Mirëpo duke u nisur nga këto regulla dhe ligji mbi ekzekutimin e sankisoneve penla e vjen në 

shprehje menjeher mangesit në sistemin ton penitensiar. 

në kohën e vizitits në  burgun e Tetovës vërejta shumë mangësi dhe dobsi në atë burg , elemente që 

ishin shumë larg asaj se cfar parasheh ligji Mbi ekzekutimin e sanksioneve penale , Rregulllat 

strandarde minimale te OKB-së  apo regullat Evropiane të burgut.  

Edhe pse në vendin tonë , në sistemt penitensiare nuk ju është përkushtuar shumë rëndësi këtij 

sektori i cili është i rëndësishëm  , më sakt ka vler të madhe sepse  nëpërmjet këtij sektori bëhëtë 

edhe klasifikimi i të dënuarve   në insittucion dhe shqipitimi i tretmanit të resocializimit, ku edhe 

qëllimi i shqipitimit të dënimit me burgim është risocilaizimi i tij i cili duhet të arihet në kohën e 

qëndirmit në insituticon .  

E gjtihë kjo arihet nëpërmjet ekspertëve të ndryshëm që duhet të jentë të punusuar në insitucionet 

penitensiar, e jo sic ishte gjendja ne burgun e Tetovës. 

Në atë burg ishin të punuasr vetëm  njëpedagog dhe një psikolog. 

Por edhe pse këto jane paraparë si sektore nëvete , mirëpo në burgun e Tetovës ishtë pak më 

ndryshe ato funskionon krejt bashkarisht për arsye të kushteve qëi posedonin si inistucion. 

Mendoj se kushtete që ishin të ofruara nga ana e insitucionit  nuk janë të mira dhe me ato kushte 

mendoj se nuk mund të arihete edhe i gjithë qëlimi apo obligimi që e ka qendra e pranimit , spse 

mendoj se mungonte ekipi profesionit n ëent. 

Të gjtihë këto kushte pamundësojnë risocilaizimin dhe riintegrimin e të dënuarve dhe  aplikimin e 

mjeteve dhe metodave të avancuara ndaj të dënuarve . 

Prandaj edhe duhet që tu mundësohen  kushte më normale. 

                                1.3.  Vendosja e personave të dënuar  

 

Ashtu sic jantë të parapara shumë regulla me Ligjin mbi ekzekutimin e sanksioneve penale  

                                                           
126 Prof.Dr. Todor Krlev: Penoloshki Leksikon, Shkup 2002  
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ashtauëshët e paraparë edhe vendosja e personave të dënuar në ent. 

Ku sipas ligjit mbi ekezekutimin e sanksioneve penale  kjo regull është paraparë në nenet 102-103.  

Lokalet për vendosjen e persoanve të dënuar duhet t’I plotsojnë kushtet themelore higjenike dhe 

tëjenë  në përputhje me kushtet klimatike të mjedisit, të jenë  të pajisura në mënyr  adekuate, ta 

mundësojnë ajrosjen e duhur dhe në ato të hujë dritë e mjaftueshme e ditës. 

Neni 103 (1)lokalet në të cilat vendosen persoant e dënuar, nuk guxojnë të jenë me lagështi  dhe për  

secilin person të dënuar mesatarisht duhet të sigurohet së paku 9 m3 hapsirë. 

(2)’’ Lokalet në të cilat qëndrojnë dhe punojnë  perosnat e dënuar , doemos duhet  t’I kenë 

instalimet e duhura sanitare dh higjenike dhe të sigurohen kushte tjera për mirëmbjatjen e higjenës 

personale, doemos duhet të jenë të ndricuara në mënyrë të mjaftueshme për  punë dhe lexim , ashtau 

që personave të dënuar të mos u dëmtohet shikimi, dhe doemos duhet të jenë të ngrohta dhe të 

ajrosura.’’ 

Personat e dënuar ne pajtem me mundësit e institucionit naten siazakonisht duhet të vendosen vetë, 

nëpër dhoma të vecanta, përvec në raste kur konisderoht  se vendosja në dhomën e përbahskët është 

e dobishme. 

Gjat vendosjes së disa personave në një lokal duhet të kënë parasysh gjithashtu edhe faktin se a u 

përshtaet shoqëria personave të dënuar. 

Gjat vendosjes së të dënuarve në një lokal nuk duhet të klaoj më shumë se 5 veta , dhe të posedoj 

secili prej të dënuarve shtratin e vet. 

Poshatu edhe nga vetë tëburgosurit  kerkohet që të mbajnë pastërti e tyre dhe pastërtin e lokalit të 

tyre, me qëllim që të ruajnë ambientin e tyre dhe rujatjen e shëndetit të tyre. 

Regulla të cilat janë të parapa edhe me Rregullat evropiane të burgut .127   

 

 1.3.1. Të  drejtat e persoanve të dënuar  në isnitucion 

 

Duke shikur Kushtetuten , Ligjin mbi ekzekutimin e sanksioneve penale dhe Rregulloret e burgut  

vërehen edhe shumë të drjët të të burgosurve. 

‘’Si të drjeta të të denuarve mund të përmenden : 
                                                           
127 Ragip Halili : Penologjija E drejta Ekzekutimi të sanksioneve penale ; Prishtin 2014 fq 305 



    71 
 

E drejta e punës, e drjeta e pushimit, e drjeta ne sigurimin social dhe ivalidor, e drjeta në arsim, e 

drejta në mbrojte shëndetësore , e drjeta në pranimin e vizitave, e drjeta e ankesës, kërkesës, e drjeta 

e pranimt të pakove etj.’’ 

 

 

1.3.2.Të dhënat mbi numrin, moshën gjidhin veprat ekyrerar në burgun e Tetovës 

 

 

Numri i të burgosurve 

2007                         133persona 

2008                         163 persona 

2009                         158 persona 

2010                         123 persona  

2011                         137 persona  

2012                         117 persona 

2013                         119 persoan 

2014                         86 persona 

 Si vepra  më të përsëritura  për vitin 2007 - 2014 në Burgun e Tetovës janë 

2007 Vjedhje Vjedhe rëndë  Dhuna  Lëndime të renda trupore  

2008 Dhuna  Vjedhje Vjedhje  rënd Falsifikim i dokumenteve  

2009 Vjedhe e rëndë Lëndime të rënda trupore Falsifikim i dokumenteve Dhuna  Vjedhje 

2010 Vjedhje e rëndë Vjedhje  Lëndim i rëndëtrupor Trafikimi   

2011 Vjedhje e rëndë Vjedhje  Dhuna  Falsifikimi Iidokumenteve  
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 Burgu i Tetovës sizakonisht përbëhet prej personave të dënuar të gjinis mashkullore , nuk  ka të 

dënuar të gjinis femrore. Duke e analizuar tabelen , vërëjmë se veprat më të përsëritura në burgun e 

Tetovës janë sizakonisht , vjedhjet, vjedhjet e rënda, përdorim i substanvace narkotike,  dhe 

armëmbajtje pa leje, dhe nëkohën e zgjedhjeve parlamentare të vitin 2011 ka pasur një numër të 

vogël të personave që kanë  kryer vepren kecperdorim i të drjetës zgjedhore që e kanë kryer vetëm 

3 persoan dhe  ndalim i të drjetës zgjedhore vepër që është kryer vetëm nga 2 persona kjo është si 

rezulatat i zgjedhjeve parlamentare  të vitin 2011. 

Verpa penale vjedhe , vjedhje e rëndë dhe përdorimi i substancave narkotike vërehet se janë më 

tëpërsëriutra në burgun e Tetovës si arsye të kësaj  paraqitën rethanat apo kushtet e jetesës së 

popullatës në Maqedoni. Papunsia , krizat ekonomike sjellin deri tek këto vepra sizakonisht edhe 

joshkollimi tyre. 

 

                   1.4. GJENDJA  E BURGUT TË TETOVES 

 

Burgu i Tetovës është burg i tipit gjysëm të hapur. 

Dukë pasur parasysh tipin e burgut , kupojmë që në këtë burg mund të vuajnë dënimin vetemë 

përsonate më dënime afatshkurtë. Në këtë burg vujanë dënimin personat që janë ndeshur për herë të 

2012 Vjedhje të rënda  vjedhje Keqpërdorim I të drejtës 

zgjedhore 

 

Përpunim,mbajtje dhe 

tregtia e palejuar e armës 

apo materieve shpërthuese 

Pengim i 

zgjedhjeve dhe I 

votimit 

2013 Vjedhje e rëndë Përpunim,mbajtje dhe 

tregtia e palejuar e armës 

apo materieve shpërthuese 

Prodhim I paautorizuar dhe 

lëshim në qarkullim i 

rogave narkotike, 

substancave  psikotrope dhe 

prekursorëve 

Vjedhje   

2014 Vjedhje  Vjedhje e rëndë Përpunim,mbajtje dhe 

tregtia e palejuar e armës 

apo materieve shpërthuese 

Prodhim i paautorizuar dhe 

lëshim në qarkullim i 

drogave narkotike, 

substancave  psikotrope dhe 

prekursorëve 
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parë më ligjin dhe të ciliëvë ju është shqiptuar dënim me burgim deri në 3 vjet, kurse persoant që 

llogariten si recidivist mund të vuajnë dënimin në burgun e Tetovës në qoftë se ju është shqiptuar 

dënim me burgim deri në 6 muaj , kurse për recidivistëtë ndaj të cilëvë ju ëstë shqiptuar dënim me 

burigm mbi 6 mujaj do të vujanë dënimin e tyr në burgun e Idrizovo. 

Persoant që sizakonisht vuajnë dënimin në burgun e Tetovës  janë ato persona të cilëvë ju është 

shqiptuar dënimi  , dënim me brugim në gjykatën e Tetovës dhe Gostivarit  

 

Ashtu sic cdo  burg edhe burgu i Tetovës posedon lokalet e vuajtjes së dinimit dhe paraburgimin, në 

paraburgim  mund të vendosen personat ndaj të cilëve është parapa dënimi i vepres penale dëri ne 

10 vite . 

Persoant që qëndrojnë në paraburgim në këtë insitucion penitensiar gjithashtu nuk ju mohohet e 

drjeta e vizitës mjekësre , e drejta e vizitës familjare ,të drejtën e vzitës së advokatit të tyre d.m.th 

ndihmën juridike por për lejimin e kësaj venods gjykata e cila është kompetente. 

Duke pasur parasysh faktin se burgu i Tetovës është burg i tipit gjysëm tëhapur , që kuptojmë se 

nuk e ka sigurin e lart  dhe sizakonishtnë këtë burg vuajnë dënimin persoant që nuk janë të 

rezikshëm për shoqërinë, dhe për këtë arsye ato kanë të drjëtë e punës qësizakonisht kanë punë jshtë 

insittucionitr nëpër firma private, të cilëve ju lejohet të dalin nga burgu prej ora 7 e mëngjesit dhe të 

paraqiten përsëri në burg në orën 5 të mbrëmjes. 

Gjithashtu në burg brenda jantë të angazhuar të punojnë edhe të tjerët ku disa prej të burgosurve 

janë si kuzhinijer, disa janë të angazhuar per pastrimin e brugut , mbajtjen e regullsis së burgut  ku 

kështu funsionojne cdo her me ndrim në cdo dy javë , d.m.th nuk i bëjnë punët ose nuk kanë 

obligimet e njeta në burg. 

 

Që të vëretohet lloji i tretmanit që duhet të shqiptohet ndaj të dënuarve  ,process i cili realizihet në 

qendërën e  pranimit  duhet që të reazlizohen disa parakuhste per tësic është: 

 

- Autobiografija e të dënuarti   

- Amneza kriminologjike  

- Amenza sociale 

- Vlersimi i shkallës  së rizikshmëris 
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-  Poashtu kontaktohen edhe gjykata që të meren informata të detajuara ndaj të dënuarit se a 

udhëhiqet edhe ndonjë procedur tjetër ndaj tij. 

Si tretmane që shqiptohen sizakonisht janë : 

-Tretmani i hapur 

-trepamn gjysëm i hapur 

-dhe tretman i mbyllur 

 

Tretman i hapur është tretman që nuk mund të shqiptohet për secilin person të dënuar , por 

sizakonisht shqiptohet për personat që kanë kryer vepra penale më të lehta ndaj të cilëve ju është 

shqiptuar dënim me burgim deri në 1 vitë edhe të cilët për herë të parë ndeshen me ligjin dhe vuajnë  

dënimin në burg, ku edhe shkalla e rezikshmërisë se tyre është shumë e  vogël. 

Asnjëherë nuk ka ndodhur që personat që kanë treman të tipit të hapur të kthehen përsëri në burg, 

sepse sizakonisht ato janë në burg për vepra të lehta. 

Personat që kanë tretmanin e tipit të hapur, janë ata persoan të dënuar që kanë edhe më shumë 

privilegje  sepse shkalla e rezikshmëris së tyre është shum e vogël  , kështu që atyre ju lejohet edhe 

të punojnë jashtë burgut nëpër firma private. 

 

Në burgun e Tetovës sizakonisht shqipitohet tretmani i tipti të hapur dhe gjysëm i mbyllur, kurse 

tretmani i titpit të mbyllur sizakonisht aplikohet ne burgun e Idrizovës  për personat që kanë shume 

vepra penale të kryera  dhe shkalla e  rezikshmërisë është më e lartë., sizakonisht këta llogariten 

edhe si recidivist. 

Nësë të dënuarit të cilët qëndrojnë në këtë burg , kryejnë ndonjë veper të re, nuk respektojnë rendin 

shtëpiak në burg,regullat disiplinore, krijojnë ndonjë bunt në burg atëher dërgohen në qelin e vetmis 

ku qëndrojnë për 15 dit , në qoftë së nuk përmisohet atëher qëndrimi në qelin e vetmis vazhdohet 

deri 30 ditë. 

 

Si  metoda që përdorën personeli i burgut ndaj të dënuarve në rugën e riedukuimit të tyre janë: 

-Puna e persoanve të dënuar 

-puna inividuale e personelit të inistucionit me personate e dënuar 

-puna grupore e personleit te inistucionit me personat e dënuar. 
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- vetorganzimi i personave të dënuar. 

 

Metodat e bindjes dhe metoda e këshillimit janë metoda që reazlizohen më së shunmiti në mënyrë 

indiviualë, kurse metoda e grupore nuk reazlizohet në këtë inistucion për arsye se nuk ka kushte 

dmth, nuk kapersona adekuat për realzimin e kësaj metode. 

Kurse si metoda që përdorin edukatorët në insitucion ndaj të dënuarve jane: 

- përdorim i metodës së bindjes, 

-krijimin e  shprehive 

- metoda e nxitjes 

-premtim i dhuratave dhe shpërblimeve  në mënyr publike 

- shtërngim dhe ndëshkim ndaj tyre në qoftë se nuk respektojnë rendin shtëpiak. 

 

Si cdo person i cili nuk është i dënuar edhe të dënuarit i kanë të gjithë të drejtata si ato që gjenden 

në liri , të dënuarit kanë të drjetën e ankesës mund të përdorin mjetete juridike , në burg egzisotn 

edhe sekotri juridik që u ofron ndihmë juridike të dënuarve , poashtu kane të drejtë që të kenë edhe 

avokatin e tyre . Sizakonisht ato kanë ankesa deri te Avokati i Popullit ,i  cili i viziton shpesh të 

burgosurit  për cdo ankes që kanë. 

 

Personave që ju është shqiptuar tretmani i tipit të hapur kane të drejtën e shfrytëzimi të vikendit të 

lir vetëm pasi që kanë kaluar 30 dit nga mbajtja e dënimit, kurse persoant që kanë të shqiptuar 

tretmanin e tipit gjysëm të hapur kantë të drejëtn në shfritzimin e vikendit të lir cdo 45 ditë. 

Personat që janë në vujatje të dënimit  për reth 1 vitin kane të drjet në pushim vjetor për 20 dit, 

kurse 15 dit të vikendit. 

Kurse secili i dënuar që është nën tretmanin e mbyllur ose ndryshe i quajtur V tretman  nuk kanë të 

drejtën në puhsimin vjetor. 

 

Tretmani i mbyllur ose V tretmani ka tre gruge: 

V1 :  tretman i cili shqiptoher ndaj të dënuarti që janë në vujatje të dënimit në burgun e Idrizovës , 
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burg afatgjat 

V 2 : tretman i cili shqiptohet ndaj të dënuarve që janë në vuajtje të dënimit me burgin me afat më 

shum se 3 vjet, dhe ndaj tyre udhëhiqet edhe ndonjë procedur tjetër. 

V 3 : tretman i cili shqiptohent ndaj të dënuarve që janë në vujatje të dënimit me burgim në afat deri 

6 vite dhe ndaj të cilëve nuk udhëhiqet ndonjë procedur tjetër, dhe mund të shfrytëzojnë vikend 

pushimin cdo 60 ditë. 

 

Edhe nga vetë tretmani kuptojmë se këta janë persoan më të rezikshëm për shoqërin , ndaj të cilëve 

nevoitet kujdes me i vecant për arijtjen e risozializimin  sepse edhe rezikshmëria është me  e madhe. 

 V3 : tretman i cili përdoret edhe në burgun e Tetovës , rastet e përdorimit të këtij tretmani vijnë në 

shprehje atëher kur personat që jane në vuajtje të dënimit në burgun e Idzizovës, dhe pas një kohe i 

sjellin në burgun e Tetovës, gjë që ne kete burg nuk mund që tua ndrojnë tretmanin dhe vazhdon me 

përdorimin e tretmanit të më parshëm, edhe pse personi i cili gjendet në vujatje e dënimit mund të 

të këtë sjlleje të mirë, ose vërehen ndryshime tek aj se procesi i risocilaizimit ka aritje përsëri nuk 

mud të ndrohët tretmani deri sa të arij afatin kohor i cili është i paraparë me ligj. 

Personat që janë në vujate të dënimit në këtë burg nuk obligohen që të punojnë, sepse nuk mund që 

të impnojsh punën , por vetem nësë ato dëshirojnë, kuptohet edhe nuk mundet të kene benificonet si 

të tjerët , nuk mund të shfrytëzojnë të drejtën e pushimeve si te tjerët që janë më aktiv. 

Burgu i Tetovës posedon edhe libra të ndryshëm me tematika tëndryshme , pas drekës të dënuart 

kanë të drejtë në aktivitete sportive  përeth 2 orë. 

 

Shpesh ndodh që të kenë mosmarveshjë të burgosurit mes vetë, edhë për këtë arsyë egziston edhe 

dhoma e vetmis, në vetmi qëndreojnë pre 15 deri 30 dit varësisht prej veprës së bërë. 

Që i dënuari gjat vuajtjes sëdënimit  për të u future në qelin e vëtmis propozon komisioni, për këtë e 

venos drejtori i burgut pas konstatimit të rethanave rreth veprës së bërë ose shkeljes disiplinore. 

 

Nëse shqiptohet , nga ana e komisionit qëndrim në qelin e vetmis 30 ditë atëher ajo llogaritet si 

vepër e re penale.   P.sh.nësë vjedh dicka brenda qelis, edhe ankohet ndonjëri prej të burgosurve se 

është vjedhur dicka, pas vertetitmi të rethanave që egziston vjedhje brenda qelisë, atëher kjo 

llogaritete si veper e re penale , vjedhje që denoncohet në polici. 
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Komisioni i cili formohet në burg ajo formohet nga a na e drejtorit i cili përbëhet prej 3 antarëve  

1 eshtë kryetar dhe 2 të tjerë janë nga sekot tjerë. 

 

                        Reformat e nevojshme në burgun e Tetovës 

 

 

Burgu i Tetovës, ashtu edhe si cdo isnitutcion penitensiar në Maqedoni ka magësit e veta brenda , 

ku në këtë rast shprehen edhe pengesa e nevojave , apo të drejtave që u takjonë të burgosurve të 

cilat garantohen me Kushtetutë, akte nenligjire, konveta ndërkombetare etj. 

 Edhe pse në burgun e Teovës nuk janë të privuar persoant që kanë kohëzgjatjen e dënimit shumë të 

gjatë, por në këtë burg janë të vendosur personat e dënuar me denime afat shkurtederi në tre vite, 

vetëm në raste të caktaura në qoftë se është pararë më ligj mund të  vujanë dënimin persona me 

dënim më shumë së tri  vite. 

Sipas deklarimeve nga ana e të dënuarve nuk kishin edhe shumë ankesa apo vërejtje , por rethanat 

që ishin në atë burg mund të them së kisht shumë mangësi ai insitucion. 

 

Sipas disa të  burgosur, pohojshin se ditën e pranimin në këtë insitucion respektohen të gjitha 

regullat të cilat janë edhe të parapa me ligj , d.m.th ato qëndrojnë në qendren e pranimit aq koh sa 

që edhe parasheh ligji dhe trajtohen në atë mënyre që edhe është e paraparë me ligj, me qëllim të 

aplikimit të tretmanit më adekuat për ato si të dënuar. 

Edhe nga ana e të dënuarve nuk kishte ankesa në aspektine pranis të pedagogut apo psikologut,  

sepse ato ishin cdo herë të pranishim në insitucion. 

Por duhet të ceket edhe ajo se burgu i Tetovës si insittiucion penitensir, nuk kishte edhe kushte të 

mjaftueshme sic duhet, sepese ishte i përbere prej dy kateve d.m.th në katin përdhes ishin të 

vendosura lokalet e paraburgimit , kurse në katin tjetër , ishin pjesa e qelive, zyra e  pranimit ku në 

një zyrë kishte shume sektore. Në një zyrë ku kryhej pranimi i të dënuarve  qëndronin , jurisiti i të 

dënuarve, pedagogu apo sociologu i burgut. Ishtë një zyrë e vogël në të cilën kishte me shumë se 3 

tëpunsuar ,ku mendoj se nuk kishte kushte të mjaftueshme që të meret në pyetje të dënuarit , sepse 

marja në pyetje apo qëndrimi në qendrën e pranimit bëhej në prani të më shumë persoanve, kjo 

ndodhte sepse edhe nuk kishte shumë hapsir në atë qendër.  Mu për këtë arsye mendoj se  nuk është 
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zgjidhje e mir kjo situate që  ishte  e pranishme në entin e Tetovës , sepse personat e privuar nga 

lirija në momentin që dërgohen në qendër pranimi duhet që në mënyr të detajuar të studiohen si 

persona , apo si karakter. Duhet që në menyr të detajuar të tregojnë gjithcka rreth tyre , për arsye se 

nga kjo edhe nvaret shumë tretmani i cili do të shqiptohet ndaj tyre me qëllim të aritjes së 

risocializimin , ku edhe arsyja e enteve ndëshkuese-korektuese është risocilaizmini i tyre që në të 

ardhmen kur të kthehen në liri të rrespektojnë regullat ligjore , apo morale. Për aritjen e kësaj i 

dënuari duhet që të fitoj besim tek të punsuarit në ent që të ketë më leht të rrëfehet. 

 

 

Poashtu persoant që vuanin dënimin në këtë burg nuk kishin edhe shumë ankesa përsa u përket 

lokalve në të ciliën qëndronin , apo qelija në të cilën qëndrojnë.  

Kurse sa i përket anës ushqimore, edhe në këtë aspekt nuk kishte ankesa , edhe pse ato përgatisnin 

vet ushqimet ne kuzhinen e burgut , sipas pohimeve të tyre nuk kishin  munges të ushqimit, 

respektohohehsin regullat ushqimore tre herë në ditë për cdo të dënuar.  

Edhë pse respektoheshin regullat mjeksore, apo vizitat mjekësore në këtë burg, por mjek të 

përhërshëm në këtë isnitutcion nuk kishte .Në këtë insittucion vizita mjeksore bëheshin nga ana e 

mjekut të qytetit i cili ishte i paraparë të vizitonte të burgosurit. 

Por ishte e pranishme një motër medicinale e cila kujdesej për tëburgosurit., edhe sa i përket 

barnave që psedonin në ent nuk kishin ankesa në këtëaspekt. Edhe pse unë isha prezente në një rast 

, kur një nga të dënuarit kërkonte medikamente sepse kishte nvarshmëri nga narkotikët dhe po 

kalonte kriz nervore  ku kërkonte qetësues , por motra mediciinale e cila ishte e pranishme në burg I 

tha nëse dëshiron mund që ti blej vet sepse nuk kishte qetësues. 

Si mangësi qe vërehej në këtë burg ishte se nuk kishte hapsir të vecnat për takimet familjer, të drejtë 

që nuk ju mohohete të dënuarve, sepse atyre u mundësohej takimi me familjarët ashtu sic është 

edhe e paraparë në ligj. Poashtu edhe nga ana e vet të dënuarve nuk kishte ankesa në këtë aspekt  

,sepse ato kishin vizita të regullta nga ana e familjarve , kuptohet ashtu sic është edhe e paraprë me 

ligj. Por si mangësi në  këtë aspekt ishte se vizita familjare mbahej ne oborin e burgut sepse nuk 

kishin vend të posacem për takime familjare.  

Sizakonishtë vizita familjare mbaheshin një herë në tre javë. 

Kurse për ndihmat juridike apo takime me advokatatët e tyre kishin të drejte të mbajn takim cdo dit 
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prej ora 8 30  deri ora 16 pas dite, e drejt që nuk i mohojes as të burgosurve , e as atyre që 

qëndronin në paraburgim. 

 

Për përmisim të tëdënuarve ,është shumë e rëndësishme të mbahen apo te respektohet regullat e 

aktiviteteve të ndryshme ndaj të dënuarve, elemenet i cili është i paraparë edhe me ligjin mbi 

ekezkutimine sanksioneve penale . Aplikimi i metodave ndaj të dënuarve ndikon edhe tek tretmani i 

tyre. Sipas persoanve të dënuar nuk ishin te gjidhë të kënaqur në këtë aspekt, sepse pohonin se nuk 

organizioheshin aq sa duhet aktivitette sportive në instuticione, dhe nuk kane kushte të llojit të till të 

otganizimit  të aktivitetve sportive. Edhe pse të punsuarit të atëinstitucion  mohonin këto ankesa 

sepse shpreheshin se në ent organizoheshin aktivitete sportive cdo dit pas mbarimit të drekes. 

Eshte e nevojshme që të aplikohen metoda të llojit të tij sepse ato bëjnë pjesë në tretmanin e të 

dënuarve . 

Në këtë insitucion , gjithashtu ështëi  pranishëm edhe sektori i sigurimit , i  cili ështëi paraparë edhe 

me ligj që është  i pranishëm në insitucion 24h me ndrime. Gjatë bisedave me   të dënuarit pohonin 

se nuk ju është ushtrur dhunë nga ana e personelit  të sigurimit. 

Ndërsa disa prej tyre ankohësh nga ana e personelit të sigurtimit , se ju është nënshtruar dhunë. Por 

në momentin e takimit me sektorin e sigurimit ato  gjithnjë pohojshin se nuk ushtrojnë asnjëherë 

dhunë ndaj të dënuarve , nga vetë fakti se personat që janë të dënuar në këtë burg shakllen e 

rrezikshëmrisë e kane të ulet dhe nuk jan persona të rrezikshmën. 

Gjatë qëndrimit në ente të dënuarit kanë të drejtën e shkollimit, ku pas marjes së diplomave nuk ju 

shënohet që e kanë kryer prej në burg shkollën po certfikatat do të meren njejte si persoant që nuk 

janë ne vuajtje të dënimit. 

këtë të drejtë e kanë të paraparë edhe me ligj të dënuarit në insitucion,  poashtu  këtëe pohonin edhe 

të dënuarit se ju lejohet shkollimi në insitucion, se gjithashtu kanë edhe biblotekën ne burg por nuk 

e shfrytëzojnë aq edhe sa duhet, sepse  në biblotek kishte  munges të librave në gjuhën shqipe. Por 

edhe nga ana e të dënuarve  nuk kishin edhe shum intereseim që  te lexonin libra. 

Personat e dënuar që vuanin dënimin në këtë burg  më shum kishtë persona me shkoll të mesme, 

edhe me shkollë fillore.  

Disa prejt tyre pohonin se gjatë kryerjes se veprës së tyre penale, dhe gjatë vuajtjes së dënimit kanë 

ndryshuar edhe raportet familjere të tyre dmth  disa që kanë qenë të martuar gjatë vuajtjes sëdënimit 
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jane divorcuar.  

Por tek disa statusi martesor ka qëndruar i njejt. 

Gjithashtu ka pasur edhe shkëputje familjare pas mbarimit të dënimit me burgim  , për arsye se janë 

shikur me një sy krejtsish ndryshe , jo sic kish qenë më para se të privohen. Që nënkupton se edhe 

pse dënimi me burgim dhe qëndrimi nëpr bugje ka edhe vetit e veta poztive që si qëllim të vetëm 

kanë risocilazimin e të dënuarve  , por tek disa mund të ndikoj edhe negativisht sepse jeta pas 

burgut ndryshon. Për këtë arsye ëshë e nevojshe edhe ndihma post penale e personave të dënuar pas 

mbariit të dënimit me burgim. Ku me këtë kuptojme se e gjith procesi I personave të dënuar nuk 

mbaron vetem me shqipitimet e tretmanve apo tq qenurit të izoluar në burg , po e rëndësishme është 

edhe jeta e tyre pasi që të mbarojnë vujatjen e dënimit. Ku nodh që të hasen në problem të shumta , 

nga papunsa , mosstrehimi , shkëputjet e tyre me familjen, poashtu edhe gjendja psikologjike e të 

dënuarit.Këto problem që paraqiten sizakonisht , cojn edhe deri tek kthimi I rugëve të më parshme 

kriminale. Për këtë arye pas mbarimit të tretmanit pergjat vujatjes së dënimit  të vij në shprehje 

edhe ndihma post penale. Që nënkupton se puna e insitucionit penitensiar me të dënuarit nuk ka 

mbaruar ende , ku kjo ndihmë duhet që të vij në shprehje edhe në kohën e të qënurit në burg , qe 

nënkupton se kjo duhet të meret nga ana e pedagogut , psikologut , persoanve që janë të punusar në 

ent  që të pregadisin të dënuarin për kthiimin e tyre në lirij ,  është e rëndësishim pas daljes nga 

burgu gjendja e strehimit të tyre , gjetja  epunës me një fjalë ndihm për të që mos hasin në problem 

me mos adaptimin në liri , dhe kthimin në gjendje të më parshme. 
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                                                         Pëfundimi 

       Duke shikuar historikisht dënimet , me sakt shqiptimin e dënimit me burgim –si dënim ndaj 

kryerësve të veprave penale , apo kriminelëve ka kaluar nëpër disa faza të ndryshme duke u nisur 

nga periudha e gjakmarjes dhe hakmarjes e deri në kohën modern  ka kaluar në faza të ndryshme. 

Në fillm shqipitmi i dënimit me burgim ka pasur një karakter apo një rol krejtsisht të kundërt me atë 

që e ka në diten e sodit. I gjithë qëllimi i ekzekutimit të dënimit me burgim isht hakmarja ndaj të 

dënuarve , duke u shprehur me anë të torutrave të ndryshme , poshtërimeve, edhe pse 

manifestoheshin dëimet në mënyra të vrazhda përsëri ky lloj dënimi nuk pati sukses për 

parandalimin e kriminalitetit. 

 

     Këto llojet e vrazhda të dënimeve apo ekzekutimit të dënimi me burgiim në kohën modern kanë 

ndryshuar në masë të madhe , ku në ditën e sodit qëllimi i dënimit , apo shqiptimi i dënimit me 

burgim , si dënim ndaj kryerësve të vepra e  penale, është risocilaizmin i tyre  dhe kthimi i të 

dënuarve ne shoqëri të përmisuar dhe të vetëdishmë se duhet të respektohen normat shoqërore. 

Poashtu hasim edhe ndryshim të institiconeve pentitensiare , ku në kohën e hakmarjes si burgje 

përdoreshiin , kështjellat , apo bodrumet, kalat e nryshme . Kurse sot insitucionet penitensiare – 

janë  krejtësisht të ndryshme . 

    Këtë mund ta haspim gjithashtu edhe tek Kushtetatura e RM-së  e cila garanton  se qytetarët e 

RM-së janë të barabarte ne lirt dhe të drejtat pavarsisht ngja gjinija , raca. Gjyra e lekurës . 

prejardhaj kombëtrae  dhe sociale , bindjet politike dhe fetare. 

   Poashtu  e kemi edhe Ligjin për Ekzekutimi e Sanksioneve penale i cili granton panshmërin  dhe 

barazin  ndjat te gjith të denuarve pa dallime.  Kur jemi në këtë fushë insitucionet ndëshkuese 

korrektuese u mundësojne të dënuarve u mundësojne të gjithë të drjetat e tyre ku kantë të drjetën e 

shkollimit , te drjetën e vizitave familjare apo garantimin e ndihmës juridike , ndalimin e cdo lloj 

torure ndaj tyre  , ku me antë të ketyre regullave mud të shohim se edhe insitucionete tona 

penitensiare po ndjekin  te gjithe elementet e insitucioneve penitensiare modern . 

  Sa i përket aspektit të torturimeve, malltretimeve , poshtërimeve nga ana e personaelit  

gjithashtu    nuk egziston , sepse në këtë burg sizakonisht qëndrojne persnat që shkallen e 
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rezikshmërisë e kane të  ulur dhe nuk janë zgresiv . 
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