
 

Më datë 23.04.2012 Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), realizoi vizitë të 
rregullt në Stacionin Policor Kavadar bashkë me ekipin e Mekanizmit Nacional të Spanjës 
(në kuadër të Programit “Tuining” për mbështetjen e Institucionit Avokat i Popullit). Vizita filloi 
në ora 09:45, ndërsa përfundoi në ora 14:30 minuta (kohëzgjatja e përgjithshme: 4 orë e 45 
minuta). 

Qëllimi i vizitës, në përputhje me Protokollin Fakultativ të Konventës Kundër Torturës 
dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose Ndëshkuese, është 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;  
• veprimi i nëpunësve policorë me personat e privuar nga liria; 
• evidencat e regjistrave dhe procesverbaleve të veçantë për personat e ndaluar;  
• vendet e tjera (dhomat e punës së nëpunësve policorë, ambientet e tjera ndihmëse 

dhe automjetet për transportin e personave). 

Në përbërje të Stacionit Policor Kavadar ekzistojnë pesë ambiente për ndalim individual, të 
cilët gjenden në pjesën e bodrumit, në kuadër të stacionit. Ambienti i parë nuk i përmbush 
standardet e nevojshme sa i përket madhësisë, ndërsa katër ambientet e tjerë i plotësojnë 
standardet minimale sa i përket vend-pozitës së tyre, ngrohjes dhe ndriçimit (nuk ekziston 
qasje e drejtpërdrejt në dritën natyrore), ndërsa në të njëjtit nuk është instaluar sistemi për 
thirrje/alarm. Në momentin e vizitës nuk kishte persona të ndaluar me të cilët ekipi i MPN-së 
do të mund të zhvillonte bisedë për trajtimin gjatë privimit nga liria, ndërkaq në ambientet për 
ndalim dhe në ambientet e tjerë zyrtarë të stacionit nuk u vërejtën sende të cilat do të mund 
të shfrytëzoheshin për dhunë ose frikësim. 

Gjatë këqyrjes në evidencë u konstatua se regjistri për ngjarjet e ditës dhe regjistri për 
personat, të cilëve mbi çfarëdo baze u është kufizuar liria e lëvizjes, udhëhiqen me rregull 
dhe me azhurnitet, ndërsa të dhënat e shënuara në këto dy regjistra korrespondojnë mes 
veti. Dosjet për personat e ndaluar udhëhiqen me rregull, ndërsa të njëjtat në përbërje të tyre 
i përmbanin të gjitha shkresat zyrtare relevante, shënimet zyrtare dhe dokumentet e tjera. 
MPN-ja konstatoi ekzistimin e parregullsive të caktuara gjatë shënimit të kohës së privimit 
nga liria dhe kohës së ndalimit të personit (mosekzistim i rrjedhës logjike kohore të 
ngjarjeve). Mjeku nuk thirret çdoherë në rastet e alkoolizimit me shkallë të lartë të personit, 
me qëllim të veprimit parandalues në drejtim të mbrojtjes së shëndetit të personit të privuar 
nga liria. MPN-ja konsideron se SP Kavadar duhet të vazhdojë me kontrollin e drejtpërdrejt 
dhe mbikëqyrjen mbi personat e ndaluar si praktikë pozitive me qëllim të mbrojtjes së 
personave të cilët janë privuar nga liria. 

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


