
 

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), më datë 20.03.2012, realizoi vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në Stacionin Policor Radovish (vizitë e parë e realizuar në këtë 
Stacion Policor nga ekipi i MPN-së), me qëllim të përcaktimit të gjendjes dhe kushteve në 
këtë vend në të cilin personat privohen nga liria. Vizita filloi në ora 09:45 dhe përfundoi në 
ora 14:15 minuta (kohëzgjatja e përgjithshme: 4 orë e 30 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 

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

automjetet për transportin e personave). 

Në Stacionin Policor Radovish ekzistojnë katër ambiente të dedikuara për ndalim, të cilët 
gjenden në pjesën e bodrumit. Ambientet për ndalim nuk i përmbushin standardet 
elementare minimale për ndalimin e personave, ndërsa problemet më të mëdha janë: 
vendndodhja, ngrohja, madhësia dhe ndriçimi i tyre. Në momentin e vizitës nuk kishte 
persona të ndaluar, me të cilët do të zhvillonte bisedë ekipi i MPN-së rreth trajtimit gjatë 
privimit nga liria. 

Gjatë këqyrjes në evidencë u konstatua se ajo udhëhiqet me rregull, me përjashtim të 
disa rasteve ku u konstatua plotësim jo i plotë i procesverbaleve për personat e ndaluar, si 
dhe disa parregullsi tjera gjatë evidentimit të kohës së privimit nga liria dhe kohëzgjatjes së 
ndalimit. Ekipi i MPN-së konsideron se procesverbalet për ndalimin e personave duhet të 
plotësohen në mënyrë të azhurnuar, tërësisht dhe në detaje, ndërkaq koha e privimit nga 
liria dhe kohëzgjatja e ndalimit të shënohen drejt në procesverbalet përkatës dhe në 
shënimet zyrtare, përkatësisht në atë mënyrë që do të reflektonte rrjedhën logjike të kohës 
kur ka ndodhur ngjarja. 

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, me qëllim të shmangies së 
mangësive të vërejtura. 


