
 

 

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), më datë 12.10.2011 realizoi vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në Stacionin Policor në Makedonski Brod (vizitë e parë e 
realizuar në këtë Stacion Policor), me qëllim të përcaktimit të gjendjeve dhe kushteve në 
këtë vend në të cilin personat privohen nga liria. Vizita filloi në ora 10:30 dhe përfundoi në 
ora 13:30 minuta (kohëzgjatja e përgjithshme: 3 orë). 

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 analizuan: 

• kushtet materiale në vendet e ndalimit; 
• veprimi i nëpunësve policor 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). 

Stacioni Policor Makedonski Brod ka tre ambiente bodrumi të cilët nuk i përmbushin 
kushtet për ndalim, ndërkaq për shkak të lagështirës së tepërt ato nuk janë të përdorshëm. 
Si ambient për ndalim, personat udhëheqës kanë vendosur të përdorin një zyrë të vjetër 
zyrtare, ndërsa një zyrë tjetër zyrtare si ambient ndihmës për ndalim. Nuk ka dhomë të 
veçantë për ndalimin e personave të mitur. 

Në momentin e vizitës nuk kishte asnjë person të ndaluar me të cilin MPN-ja do të 
bisedonte rreth trajtimit gjatë privimit nga liria. 

 
Gjatë evidencës u konstatua se librat dhe regjistrat mbahen me rregull, por për shkak 

të mungesës së personit udhëheqës, MPN-ja nuk mundi të bëjë kontroll në: Regjistrin për 
përdorimin e mjeteve të dhunës dhe Regjistrin e parashtresave të parashtruara nga qytetarët 
kundër nëpunësve zyrtarë dhe masat e ndërmarra. Gjatë këqyrjes në dosjet e personave të 
ndaluar, theks i veçantë u vu mbi kohëzgjatjen e ndalimit, si dhe mbi veprimin me personat e 
ndaluar të mitur. Ekipi i MPN-së bëri vërejtje për mosrespektimin e dispozitave të Ligjit për të 
drejtën e të miturve dhe procedurat operative standarde të ndalimit, si dhe procedurën me 
personat e ndaluar. Duke e pasur parasysh faktin se ambientet për ndalim janë zyra të 
improvizuara zyrtare, ekipi i MPN shpreh shqetësimin në lidhje me ndalimin në orët e natës 
duke e pasur të qartë se ambienti nuk ka në dispozicion mjete të nevojshme për pushim 
gjatë natës. 

Si rezultat i vizitës, Mekanizmi Parandalues Nacional 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 Makedonski Brod, me qëllim 
të shmangies së mangësive të vërejtura. 

 


