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VIZITË NË STACIONIN POLICOR DRAÇEVË  

Me qëllim të verifikimit të gjendjes dhe kushteve në vendet e privimit nga liria, 
ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, më datë 30.06.2011, realizoi vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në Stacionin Policor Draçevë (vizitë e parë e realizuar 
nga ky ekip në këtë stacion policor). Vizita filloi në ora 09:30 dhe përfundoi në ora 
13:35 (kohëzgjatja e përgjithshme 4 orë e 05 minuta). 

Qëllimi i vizitës, konform Protokollit Fakultativ të Konventës Kundër Torturës 
dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose Ndëshkuese, ishte 
identifikimi i rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës dhe formave tjera të 
trajtimit johuman, nënçmues ose ndëshkues. 

Gjatë vizitës u analizuan: 

 kushtet materiale në vendet e ndalimit;  

 trajtimi i personave të privuar nga liria nga ana e nëpunësve policorë; 

 evidenca e regjistrave dhe shënimeve të veçanta për personat e ndaluar; 

 vendet e tjera (dhomat e punës së nëpunësve policorë, ambientet e tjera 
ndihmëse, automjetet për transportin e personave). 

Stacioni Policor Draçevë është i vendosur në barakë të vjetër dhe të 
amortizuar. Dhomat ku bëhet ndalimi i personave nuk i përmbushim minimum 
standardet si vende ndalimi, ndërsa kushtet e dhomave të punës, por edhe tualetet 
janë në gjendje mjaft të keqe. Ky stacion policor nuk ka ambient të veçantë për 
ndalimin e personave të mitur, e as nuk ka të punësuar inspektorë për delikuencë të 
të miturve. 

Në momentin e vizitës në Stacionin Policor Draçevë nuk kishte persona të 
ndaluar me të cilët ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional do të zhvillonte bisedë 
në lidhje me trajtimin gjatë kohës së privimit nga liria. 

Gjatë inspektimit të evidencës theks i veçantë iu kushtua Regjistrit për 
persona të shoqëruar, të arrestuar dhe të ndaluar, si dhe një numri të caktuar të 
dosjeve të personave të ndaluar të zgjedhur në mënyrë të rastësishme. Regjistri i 
ngjarjeve të ditës dhe Regjistri për persona të cilëve mbi çfarë do qoftë baze u është 
kufizuar liria e lëvizjes udhëhiqen me rregull dhe të gjitha kolonat e formularëve ishin 
të plotësuar. 

Pas vizitës u përgatit Raport i veçantë, në të cilin u konstatuan gjendjet 
pozitive dhe negative, si dhe u dhanë rekomandime përkatëse të cilat iu dërguan 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Stacionit Policor në fjalë, me qëllim të 
shmangies së mangësive të vërejtura.  

 


