
 

 

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), më datë 26.10.2011 realizoi vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në Stacionin Policor Kumanovë (vizitë e parë e realizuar në këtë 
Stacion Policor), me qëllim të perceptimit të gjendjes dhe kushteve në këtë vend në të cilin 
personat privohen nga liria. Vizita filloi në ora 09:40 dhe përfundoi në ora 14:30 minuta 
(kohëzgjatja e përgjithshme: 4 orë e 50 minuta). 

Qëllimi i vizitës, në përputhje me Protokollin Fakultativ të Konventës Kundër Torturës 
dhe Trajtimeve tjera brutale, johumane, nënçmuese ose ndëshkuese, është identifikimi i 
rreziqeve me qëllim të pengimit të torturës ose formave tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, 
nënçmues ose ndëshkues. 

Gjatë vizitës së këtij Stacioni Policor u analizuar: 

• kushtet materiale në vendet e ndalimit;  
• veprimi i nëpunësve policorë me personat e privuar nga liria; 
• evidentimi i regjistrave dhe procesverbaleve për ndalimin e personave dhe këqyrja e 

tyre;  
• vendet e tjera (dhomat e punës së nëpunësve policorë, ambientet e tjera ndihmëse, 

automjetet për transportin e personave). 

Në përbërje të Stacionit Policor Kumanovë, ekzistojnë 5 ambiente për ndalim, të cilat 
gjenden në pjesën e bodrumit të këtij stacioni. Ambientet për ndalim nuk i përmbushin 
standardet minimale elementare për ndalimin e personave, ndërsa problem më të madh 
paraqet: madhësia e dhomave, ngrohja dhe ajrosja e tyre. Nuk ekziston dhomë e veçantë 
për ndalimin e personave të mitur. 
 

Gjatë këqyrjes nuk u vërejtën sende të cilat do të mund të përdoreshin si mjete për të 
ushtruar dhunë ose frikësim. Megjithatë, sendet që merren nga personat e ndaluar ruhen në 
zyrën e udhëheqësve, në vend që të magazinohen në vend të veçantë. Në momentin e 
vizitës nuk kishte asnjë person të arrestuar e as të ndaluar me të cilin ekipi i MPN-së do të 
zhvillonte bisedë rreth veprimit të nëpunësve policorë gjatë privimit nga liria. 

Gjatë këqyrjes në evidencë u konstatua se regjistrat dhe dosjet e personave të 
ndaluar kryesisht mbahen me rregull dhe e përmbajnë dokumentacionin e nevojshëm. 
Stacioni Policor Kumanovë zbaton praktikë pozitive në kryerjen e kontrollit mbi personat e 
ndaluar dhe për këtë plotësohet procesverbal i veçantë për kontroll dhe mbikëqyrje, si dhe 
procesverbal i veçantë në lidhje me të drejtën për mjek. Megjithatë, nuk u siguruan të gjitha 
dosjet që i kërkoi për këqyrje ekipi i MPN-së, ndërkaq në disa dosarë u vërejtën lëshime të 
caktuara, si për shembull: mungesë e procesverbalit për ndalim, mungesë e procesverbalit 
për mësim/udhëzim për të drejtën e mbrojtësit dhe dosje individuale me dokumente të 
personave të tjerë të ndaluar.  

Mekanizmi Parandalues Nacional, pas realizimit të kësaj vizite, hartoi raport të 
veçantë rreth gjendjeve të konstatuara pozitive dhe negative dhe rekomandime përkatëse, të 
cilat ia dërgoi Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Stacionit Policor Kumanovë, me 
qëllim të shmangies së mangësive të vërejtura. 


