
 
 

Me datë 28.07.2022, Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) realizoi vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në stacionin policor me kompetencë të përgjithshëm 
Gjorçe Petrov. Vizita filloi në orën 09:15 dhe përfundoi në orën 14:45 (kohëzgjatja 
totale 5 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, çnjerëzore ose degraduese 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).  

Në kuadër të stacionit policor Gjorçe Petrov gjenden dy dhoma të reja të destinuara 
për ndalim individual, të pajisura me shtretër dhe të vendosura në bodrumin e 
objektit, por nuk shfrytëzohen për shkak të mospërmbushjes së standardeve të 
parapara për mbajtjen e personave. Në këtë kuptim personat që duhet të ndalohen 
transferohen në stacionet të tjera, kryesisht në S.P. Gazi Babë dhe S.P. Kisela 
Voda. 

Në momentin e vizitës, nuk kishte asnjë person të ndaluar me të cilin ekipi i MPN-së 
do të bisedonte për procedurën gjatë arestimit, pra privimin nga liria. Poashtu në 
dhomat e ndalimit (mbajtjes) dhe dhomat e tjera të stacionit policor nuk u vërejtën 
sende që mund të përdoreshin për dhunë apo frikësim. 

Në bodrumin e stacionit poashtu ka edhe një dhomë për intervistimin e personave të 
thirrur në bised, personat e arestuar dhe personat e privuar nga liria. Mekanizmi 
parandalues nacional vuri në dukje nevojën që në dhomën e intervistimit në një vend 
të dukshëm të vendosen udhëzimet për të drejtat e të thirrurve, të arestuarve dhe 
personave të privuar nga liria dhe të ndaluarit.  

Gjatë kontrollit të evidencës 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 dhe të dhënat e futura në këto dy regjistrat 
korrespondojnë me njëra tjetrën. Ekipi i MPN-së gjithashtu konstatoti që dosjet 
menaxhohen siç duhet, përdoren dosje individuale dhe dokumentacioni në to është i 
plotë dhe i plotësuar siç duhet. 

Duke pasur parasysh se gjatë kësaj vizite janë konstatuar të njëjtat probleme të 
shënuara  edhe në raportin e mëparshëm MPN-së nga vizita e realizuar në vitin 
2018. Mekanizmi parandalues nacional edhe kësaj radhe do të përgatisë edhe një 
raport të veçantë, në të cilin do të shënoj konstatimet pozitivet dhe negative si dhe 
do t'i japë rekomandimet e duhura deri te Ministria e punëve të brendshme dhe deri 
tek vetë stacioni policor për eliminimin e mangësive. 


