
 

 

Me datë 11.08.2022, Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) realizoi vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në Stacionin policor me kompetencë të përgjithshëm 
Cair. Vizita filloi në orën 09:30 dhe përfundoi në orën 14:00 (kohëzgjatja totale 4 orë 
e 30 minuta).  

Qëllimi i vizitës, në përputhje me Protokollin fakultativ ndaj Konventës kundër 
torturës dhe llojit tjetër të trajtimit mizor, çnjerëzor ose degradues ose ndëshkues, 
është të identifikojë rreziqet për parandalimin e torturës ose llojit tjetër të trajtimit 
mizor, çnjerëzorë ose degradues ose ndëshkues.  

Gjatë vizitës në këtë stacion policor janë shqyrtuar:  

• kushtet materiale në vendet e ndalimit,  

• veprimet e punonjësve të policisë me personat e privuar nga liria,  

• evidencat, respektivisht regjistrat dhe dosje individuale për personat e 
arestuar, privuar nga liria dhe të ndaluar  

• vende të tjera (zyra të punonjësve të policisë, dhoma të tjera ndihmëse dhe 
automjete për transportin e njerëzve). 

Stacioni policor me kompetencë të përgjithshëm Cair nuk është i përcaktuar si 
stacion policor ku bëhet ndalim zyrtar, për arsye se edhe në rastet kur ka nevojë për 
ndalimin e personave, ato kryhen në stacione policore të tjera, më së shpeshti në SP 
Gazi Babë dhe SP Kisela Vodë. Në këtë kuptim, ekipi i MPN ka ekzaminuar trajtimin 
e të paraburgosurve dhe të privuarve, të cilët mbahen në Stacionin policor për 
maksimum 6 orë. 

Sa u përket kushteve materiale, ekipi i MPN-së konstatoi se Stacioni Policor  
nuk ka dhoma të posaçme për ndalim dhe as për biseda me të thirrurit, të ndaluarit 
apo personat e privuar nga liria, për këtë arsye ndalimi dhe bisedat me personat 
kryhen në zyret zyrtare në ambientet e punonjësve të policisë. 

Gjatë kohës së vizitës u konstatua se Ministria e Punëve të Brendshme nuk 
ka vepruar sipas rekomandimeve nga vizitat e mëparshme për përmirësimin e 
kushteve materiale, për çka në vend u konstatua se Stacioni policor nuk ka kushte 
për funksionim normal si dhe punë të punonjësve të policisë. 

Në momentin e vizitës nuk kishte asnjë person të ndaluar me të cilin ekipi i 
MPN-së do të diskutonte për trajtimin e arrestimit, përkatësisht heqjen e lirisë dhe 



gjatë kontrollit të ambienteve zyrtare të stacionit policor  nuk janë vënë re objekte që 
mund të përdoreshin për dhunë apo kanosje ndaj këtyre personave. 

Gjatë këqyrjes së të dhënave, u konstatua se regjistri i ngjarjeve ditore dhe 
regjistri i personave të cilëve u kufizohet liria e lëvizjes për çfarëdo arsye, mbahen në 
mënyrë të rregullt dhe të përditësuar, njësoj si edhe dosjet individuale. 

  Për vizitën e kryer, Mekanizmi Parandalues Nacional do të përgatisë një 
raport të posaçëm në të cilin do të evidentojë faktet e vërtetuara dhe do t'i japë 
rekomandimet e duhura Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe vetë stacionit 
policor për qëllim  përmirësimin e saj. 

 

 


