
 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN) më datë 30.01.2013 
realizoi vizitë me qëllim të kontrollit të rekomandimeve të dhëna në Stacionin Policor 
Kriva Pallankë, e cilа kishte për qëllim monitorimin dhe vlerësimin e nivelit të zbatimit 
të rekomandimeve të dhëna në raportin nga vizita e rregullt e zbatuar më datë 
08.11.2011. 

MPN realizoi vizitë me qëllim të kontrollit të zbatimit të rekomandimeve të Stacionit 
Policor Kriva Pallankë në kuadër të mandatit dhe kompetencave të cilat rezultojnë 
nga Protokolli Fakultativ i Konventës Kundër Torturës dhe Trajtimeve të tjera Brutale, 
Jonjerëzore, Nënçmuese ose Nndëshkuese dhe Ligji për Avokatin e Popullit. 

MPN-ja, gjatë vizitës së realizuar me qëllim të kontrollit të zbatimit të rekomandimeve 
konstatoi se në SP Kriva Pallankë edhe më tej janë në funksion ambientet e njëjtë 
për ndalim. Një pjesën e bodrumit gjenden dy ambiente për vendosje individuale, në 
të cilët u konstatua gjendje e pandryshuar sa u përket kushteve për ndalim. Në këto 
ambiente ka shumë lagështirë, në to nuk është instaluar ndriçimi artificial, ndërsa si 
problem i veçantë është sistemi i ngrohjes. Gjatë kontrollit të sistemit për thirrje u 
konstatua se i njëjti funksionon. Në derën e hyrjes në ambient ishin vendosur listat 
për mbikëqyrjen e personave të ndaluar. 

Nga vizita e MPN në vitin 2013, si dhe nga korrespondenca paraprake me MPB, 
mund të konstatohet se ndërmerren masa për përmirësimin e kushteve në ambientet 
ku personat ndalohen përmes planit për rinovimin e të njëjtëve. Ky Stacion Policor 
është përfshirë në planin aksionar për rinovim, por duke i pasur parasysh kushtet 
skajshëm të këqija në ambientet për ndalim, nevojitet adaptim i përkohshëm i 
ambientit ndihmës, me qëllim të shfrytëzimit të tij gjatë ndalimeve të shkurtra. 
Njëkohësisht, nevojitet realizim me kohë i planit aksionar, me qëllim që brenda një 
afati sa më të shkurtër të sigurohen ambiente për ndalim të cilët do t’i përmbushin 
standardet ndërkombëtare. 

Sa i përket evidencës, u vërejt se kishte përmirësim, përkatësisht në të gjitha dosarët 
ishin përfshirë procesverbalet e nevojshme dhe dokumentet zyrtare, por nevojitet 
plotësim i drejtë i të gjithëve me qëllim të përcaktimit të rrjedhës logjike të 
kohëzgjatjes së privimit nga liria (të precizohet qartë se kur personi është privuar nga 
liria, si dhe kur është ndaluar në SPKP). Edhe pse mbahet procesverbal sa i përket 
të drejtës për mjek, gjë që paraprakisht u vlerësua si praktikë pozitive, megjithatë në 
stacionin policor nevojitet kujdes i përforcuar mbi personat me lëndime të dukshme 
dhe shkallë të lartë të alkoolit në gjak, ndërsa me qëllim të parandalimit duhet të 
thirret mjeku edhe atë për shkak të uljes së rreziqeve, përkatësisht me qëllim që të 



mos rrezikohet shëndeti i personave të ndaluar në stacionin policor. Gjithashtu, u 
konstatua se nuk mbahen listat kontrolluese për mbikëqyrjen e zbatuar të 
drejtpërdrejtë mbi personat e ndaluar, e as nuk përpilohen shënime zyrtare për 
realizimin e së drejtës të ushqimit. 

Në lidhje me vizitën e realizuar me qëllim të kontrollit të zbatimit të rekomandimeve, 
MPN-ja dërgoi raport të veçantë me rekomandime pranë SP Kriva Pallankë, si dhe 
pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. 


