
26.07.2011 

VIZITË NË STACIONIN POLICOR KOÇAN  

Mekanizmi Parandalues Nacional, më datë 26.07.2011, realizoi vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në Stacionin Policor Koçan, e cila është e vizita e parë e 
realizuar nga ky ekip në këtë stacion policor. Qëllimi ishte verifikimi i gjendjeve dhe 
kushteve në këtë vend të privimit nga liria. Vizita filloi në ora 09:20, ndërsa përfundoi 
në ora 15:20 (kohëzgjatja e përgjithshme 6 orë). 

Konform Protokollit Fakultativ të Konventës Kundër Torturës dhe Trajtimeve 
tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose Ndëshkuese, përmes vizitave të këtilla 
identifikohen rreziqet me qëllim të parandalimit të torturës dhe formave tjera të 
trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues. 

Gjatë vizitës 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). 

Stacioni Policor Koçan gjendet në qendër të qytetit dhe është i vendosur në 
ndërtesë banimi. Dhomat e ndalimit gjenden në pjesën e bodrumit dhe qilarit ku nuk 
ekziston sistemi për thirrje dhe të njëjtat janë nën standardet e parashikuara, sa i 
përket ndriçimit dhe ajrosjes së mjaftueshme. Gjatë inspektimit në Stacionin Policor 
nuk u vërejtën sende të cilat do të mund të përdoreshin si mjete dhune ose frikësimi. 
U konstatua mosekzistimi i dhomës për ndalimin e personave të mitur. 
 

Në momentin e realizimit të vizitës 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. Në ambientet e ndalimit, sikurse edhe në çdo dosje 
të personave të ndaluar, kishte listë të vizitave të realizuara nga nëpunësit policorë 
gjë që tregon mbikëqyrje dhe vizita të shpeshta të personave të ndaluar. 
 

Gjatë inspektimit, vëmendje e veçantë iu kushtua Regjistrit të personave të 
shoqëruar, arrestuar dhe të ndaluar, si dhe një numri të madh të dosjeve individuale 
të personave të ndaluar me zgjedhje në mënyrë të rastësishme. Me këtë rast u 
konstatua se dokumentacioni i regjistrave dhe dosjeve për personat e ndaluar 
udhëhiqet me rregull dhe se çdo dosje përmban procesverbale dhe shënime zyrtare. 
Së këtejmi, u konstatua se personat e shoqëruar, të arrestuar dhe të ndaluar 
informohen me rregull me të gjitha të drejtat e tyre. 
 

Si rezultat i vizitës u përgatit Raporti 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. 

 


