
 

Më datën 19.07.2012 Mekanizmi parandalues nacional (MPN) realizoi vizitë të rregullt të 
paparalajmëruar në Stacionit Policor me kompetenca të përgjithshme–Gjorçe Petrov (vizitë e 
parë e realizuar nga ekip i MPN-së në këtëStacion Policor). Vizita filloi në oën 09:20, ndërsa 
mbaroi në orën 12:45 minuta (kohëzgjatje e përgjithshme 3 orë e 25 minuta). 

 
Qëllimi i vizitës, konform Protokollit Fakultativ të Konventës Kundër Torturës dhe 

Trajtimeve tjera Brutale, Johumane,NënçmueseoseNdëshkuese,ishte identifikimi i rreziqeve me 
qëllim të parandalimit të torturës ose llojeve tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor ose nënçmues 
dhe ndëshkues. 

 
Gjatë vizitës të këtij stacioni policor u  analizuan: 

• Kushtet materiale në vendet e ndalimit; 
• veprimi inëpunësve policorme personat e privuar nga liria; 
• evidenca e regjistrave dhe shënimeve të veçantë për personat e ndaluar; 
• vendet e tjera (dhomat e punës sënëpunësve policor, ambientet e tjera ndihmëse dhe 

automjetet për transportimin e personave). 
 
MPN-ja konstatoi se, edhepse sipas Aktvendimit për përcaktimin e stacioneve policore 

për ndalimin e personave, ky stacion është përcaktuar nga ana e Ministrisë për Punë të 
Brendshme si vend për ndalim, ndalimetnë SP-Gjorçe Petrov janëpërjashtime të rralla, ndërkaq 
më së shpeshti realizohen në SP-Karposh (ose në stacion tjetër policor me autorizime të 
përgjithshme në territorin e qytetit të Shkupit) për shkak të mungesës së kushteve hapsinore 
konform standardeve ndërkombëtare për ndalim të personave të privuar nga liria. Në Stacionin 
Policor–Gjorçe Petrov ekziston një ambient i vjetër për ndalimin e personave të privuar nga liria 
i cili tanimë nuk shfrytëzohet. Ky ambient gjendet pranë hymjes së stacionit dhe është në afërsi 
të drejtpërdrejtë të zyrës së kontabilistit (ambienti për pranim), ndërkaq është i ndarë me rrjetë 
metalike nga ambienti për pritje (sallë pritjeje). Ekipi i MPN-së realizoi inspektim të këtij 
ambienti për të cilin u konstatua se nuk i plotëson minimum standardet elementare dhe kërkoi 
që i njëjti tëre-dedikohet për qëllime tjera me çka do të reduktohet rreziku nga keqpërdorimi i 
mundshëm gjatë shfrytëzimit të këtij ambienti në të ardhmen. 

 
Gjatë këqyrjessë evidencës policore, MPN-ja konstatoi se Regjistri për ngjarje ditore dhe 

Regjistri për persona të cilëve në çfarë do baze u është kufizuar lëvizja e lirë, nëSP-Gjorçe 
Petrov udhëhiqenmerregull dhe të dhënat e evidentuara në dy regjistrat korespondojnë. 
Dosarët për personat e ndalur udhëhiqen me rregull dhe të njëjtit në përmbajtjen e tyre kanë 
të gjithë procesverbalet përkatëse, shënimet zyrtare dhe dokumentet tjera. Personat e privuar 
nga liria njoftohen për të drejtat e tyre, ndërsa në raste kur ndalen persona të 
alkoolizuarnëshkallë të lartë, me qëllim parandalues thirret mjeku i cili duhet ta vlerësojë 



gjendjen shëndetësore të personave të ndalur. Megjithatë, ekzistojnë mospërputhje të 
caktuara gjatë evidentimit të kohës së privimit nga liria dhe kohës së ndalimit të personit në 
stacionin policor (mungon rrjedha logjike kohore e ngjarjeve). Disa procesverbale për ndalimin 
e personave nuk ishin plotësuar tërësishtë, ndërsa lidhur me ndalimin e shtetasve të huaj nuk 
ishte evidentuar se, a është njoftuar përfaqësia përkatëse diplomatike-konsulare. 

 
Në përputhje me dokumentacionin e kontrolluar, MPN erdhi në përfundim seme rregull 

dhe në mënyrë të shpejtë udhëhiqet dhe evidentohet regjistri për përdorimin e mjeteve për 
detyrim, gjatë dhënies së vlerësimit çdo herë theksohetmendimi (qëndrimi) i personit 
udhëheqës, se a kanë ndodhur lëndimet nga përdorimi i mjeteve, ndërkaq,  gjatë hartimit të 
raportit për arsyeshmërinë merren parasysh njohuritë dhe materialet plotësuese, që paraqet 
shembull pozitiv gjatë vlerësimit të arsyeshmërisë,bazueshmërisë dhe proporcionalitetit gjatë 
përdorimit të mjeteve për detyrim. 

 
Për vizitën Mekanizmi parandalues nacional hartoi raportin e veçant në të cilin u 

konstatuan gjendjet pozitive dhe negative, dhe bashkë me rekomandimet përkatëse të njëjtin ia 
dërgoi Ministrisë përPunëtë Brendshme dhe Stacionit Policor në fjalë, me qëllim të shmangies 
së  mangësive të vërejtura. 
 
 
 
 
 

 


