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VIZITË NË STACIONIN POLICOR GOSTIVAR  

Në kuadër të kompetencave, të cilat rezultojnë nga Protokolli Fakultativ i 
Konventës Kundër Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese 
ose Ndëshkuese dhe Ligji për Avokatin e Popullit, Mekanizmi Parandalues Nacional 
më datë 20.07.2011 realizoi vizitë të rregullt të paparalajmëruar në Stacionin Policor 
në Gostivar. Vizita filloi në ora 09:20, ndërsa përfundoi në ora 15:00 (kohëzgjatja e 
përgjithshme 5 orë e 40 minuta). 

Qëllimi i kësaj vizite, konform Protokollit Fakultativ të Konventës Kundër 
Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose Ndëshkuese, 
ishte identifikimi i rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës ose formave tjera të 
trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues. 

Gjatë vizitës së këtij stacioni policor u analizuan: 

 kushtet materiale në vendet e ndalimit;  

 trajtimi i personave të privuar nga liria nga ana e nëpunësve policorë; 

 evidenca e regjistrave dhe shënimeve të veçanta për personat e ndaluar; 

 vendet e tjera (dhomat e punës së nëpunësve policorë, ambientet e tjera 
ndihmëse, automjetet për transportin e personave). 

Ambientet e reja për ndalimin e personave në Stacionin Policor Gostivar i 
përmbushin standardet për vende ndalimi. Mekanizmi Parandalues Nacional sugjeroi 
përsëri që të mos shfrytëzohet ambienti i vjetër për ndalim, ndërkohë që konstatoi se 
nuk ka ambient të veçantë për personat e mitur të ndaluar. Nga kjo vizitë u 
konstatuan edhe lëshime të caktuara gjatë trajtimit të personave të ndaluar të mitur.  

Gjatë kohës së realizimit të kësaj vizite, në Stacionin Policor Gostivar, nuk 
kishte persona të ndaluar me të cilët ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional do të 
zhvillonte bisedë në lidhje me trajtimin gjatë kohës së privimit nga liria. 

Gjatë këqyrjes së evidencës, vëmendje e veçantë iu kushtua Regjistrit për 
shfrytëzimin e mjeteve të dhunshme dhe Regjistrit për personat e shoqëruar, të 
arrestuar dhe të ndaluar, si dhe një numri të caktuar të dosjeve individuale të 
personave të ndaluar, të zgjedhura në mënyrë të rastësishme. Ekipi i Mekanizmit 
Parandalues Nacional shprehu shqetësim për mënyrën e udhëheqjes së evidencës 
dhe plotësimit jo të plotë të procesverbaleve për personat e ndaluar, gjë që 
veçanërisht u vërejt gjatë këqyrjes së disa dosjeve të personave të ndaluar të mitur. 

Pas vizitës u përgatit Raport i veçantë, në të cilin u konstatuan gjendjet 
pozitive dhe negative dhe u dërguan rekomandime përkatëse pranë Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe pranë Stacionit Policor në fjalë, me qëllim të shmangies 
së mangësive të vërejtura.  


