
 

 
Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (AP si MPN), më 18.09.2012, 

realizoi vizitën e radhës në SP Gostivar, e cila kishte për qëllim monitorimin dhe vlerësimin e 
nivelit të zbatimit të rekomandimeve të dhëna në raportin e vizitës së rregullt, të realizuar më 
20.07.2011. 

AP si MPN realizoi vizitë të paparalajmëruar të radhës në SP Gostivar, në kuadër 
të mandatit dhe kompetencave të cilat rrjedhin nga Protokolli Fakultativ i Konventës Kundër 
Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose ndëshkuese dhe Ligji për 
Avokatin e Popullit. 

Në këtë drejtim, AP si MPN konstatoi se pjesa më e madhe e rekomandimeve të 
dhëna pas vizitës së realizuar në korrik të vitit 2011 janë zbatuar tërësisht ose pjesërisht nga 
ana e Stacionit Policor Gostivar. 

 
Nga vizita mund të konkludohet se dy ambientet për ndalim edhe më tej i përmbushin 

standardet në aspekt të madhësisë, mjeteve për pushim, temperaturës, ndriçimit, megjithatë 
akoma ishin të pranishëm problemet e identifikuara në vitin 2011 dhe këto janë: mospasja e 
ventilimit dhe mosfunksionimi i interfonit për thirrje/alarm (të njëjtët ishin shkatërruar). MPN-
ja konstatoi se ambienti i vjetër për ndalim tanimë nuk shfrytëzohet dhe rekomandoi 
ridedikimin e tij për përdorim tjetër. 

 
Gjatë inspektimit në stacionin policor dhe nga biseda e zhvilluar me personat zyrtarë, 

AP si MPN konstatoi se në këtë stacion policor edhe më tej nuk ka ambient të veçantë për 
ndalimin e personave të mitur. 
 

AP si MPN konstatoi se në këtë stacion shfrytëzohet ambienti i ri për zhvillimin e 
bisedave me personat e privuar nga liria, mirëpo praktika është më ndryshe, sepse jo 
gjithmonë dhe jo në të gjitha rastet bisedat zhvillohen në këtë ambient, përkundrazi, në 
situata të caktuara bisedat zhvillohen edhe në zyrat e inspektorëve të policisë. AP si MPN 
konsideron se në këtë ambient duhet të theksohen, në mënyrë të rregullt dhe në më tepër 
gjuhë, të drejtat e personave të privuar nga liria, ndërkaq është e pëlqyeshme të theksohen 
edhe në fletë të rëndomtë (të formatit A4) nga ana e brendshme e derës prej metali të 
ambienteve të ndalimit. Të drejtat e personave të privuar nga liria, ishin theksuar me rregull 
para zyrës së përgjegjësit të turnit, në të cilën bëhet pranimi i personave. 

 
Gjatë këqyrjes së regjistrave për ngjarjet e ditës dhe për personat të cilëve u është 

kufizuar liria e lëvizjes, MPN-ja konstatoi se të njëjtit udhëhiqen në mënyrë të azhurnuar dhe 
plotësisht, ndërsa të dhënat e evidentuara në këto dy regjistra korrespondojnë mes vete. 
Nga këqyrja në 6 dosar për persona të ndaluar, u konstatua se në këtë stacion policor 
vërehet përmirësim i konsiderueshëm në pjesën e plotësimit të evidencës policore në lidhje 
me personat e ndaluar. 

 

Mekanizmi Parandalues Nacional, pas realizimit të kësaj vizite, hartoi raport në të 
cilin i konstatoi gjendjet dhe dha rekomandime përkatëse, të cilat ia dërgoi Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe Stacionit Policor, me qëllim të shmangies së mangësive dhe 
rreziqeve. 


