
 

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), më datë 09.12.2011, realizoi vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në Stacionin Policor Bit Pazar (vizitë e parë e realizuar në këtë 
Stacion Policor nga ekipi i MPN-së), me qëllim të përcaktimit të gjendjes dhe kushteve në 
këtë vend në të cilin personat privohen nga liria. Vizita filloi në ora 16:50 dhe përfundoi në 
ora 19:30 minuta (kohëzgjatja e përgjithshme: 2 orë e 40 minuta). 

Qëllimi i vizitës, në përputhje me Protokollin Fakultativ të Konventës Kundër Torturës 
dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose Ndëshkuese, është identifikimi i 
rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës ose formave tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, 
nënçmues ose ndëshkues. 
 

Gjatë vizitës së këtij Stacioni Policor u analizuan: 

• kushtet materiale në vendet e ndalimit;  
• veprimi i nëpunësve policorë me personat e privuar nga liria; 
• evidencat e regjistrave dhe procesverbaleve të veçantë për personat e ndaluar 

përmes këqyrjes së tyre;  
• vendet e tjera (dhomat e punës së nëpunësve policorë, ambientet e tjera ndihmëse, 

automjetet për transportin e personave). 

Ky Stacion Policor ka 4 ambiente të reja për ndalim, të ndërtuara konform standardeve 
ndërkombëtare për ndalimin e personave. Të gjitha ambientet për ndalim janë për qëndrim 
individual dhe çdo ambient ka video-monitorues, përmes së cilëve shërbimi kujdestar bën 
mbikëqyrje përkatëse kur në Stacionin Policor ka persona të ndaluar. Ambientet i 
përmbushin standardet minimale për vendosjen e personave të ndaluar sepse janë punuar 
nga materiali dhe mënyra që mundësojnë nivel të lartë të mbrojtjes së personave nga 
lëndimet mirëpo, sa i përket madhësisë, nuk i përmbushin rekomandimet e SPT-së. Gjatë 
këqyrjes në ambiente nuk funksiononte sistemi për thirrje (interfonët). 

Në tualetet e veçantë për personat e ndaluar, edhe pse të rinj, ekziston rrezik i caktuar 
për vetëlëndim ose lëndim të personave të privuar nga liria. Në tualete janë vendosur 
materiale të thyeshme cilët lehtësisht mund të keqpërdoren. 

Gjatë këqyrjes nuk u vërejtën sende të cilat do të mund të përdoreshin si mjete dhune 
ose frikësimi. Në momentin e vizitës nuk kishte persona të arrestuar e as të ndaluar me të 
cilët ekipi i MPN-së do të mund të bisedonte rreth trajtimit gjatë privimit nga liria. 

Dokumentacioni ishte kryesisht në rregull, çdo dosje e personave të ndaluar i përmbante 
procesverbalet përkatës dhe shënimet zyrtare, ndërkaq personat e ndaluar informoheshin 
me rregull me të gjitha të drejtat. Megjithëkëtë, MPN-ja konstatoi se në Regjistrin e ngjarjeve 
të ditës dhe Regjistrin për personat e thirrur, arrestuar dhe të ndaluar nuk ishte shënuar 
qartë (nuk cekej) se për cilën kategori të personave bëhej fjalë, përkatësisht se personi a 
ishte thirrur, arrestuar ose ndaluar, ndërkaq në raste të caktuara ishte përdorur korrektori. 
Në disa dosje të personave të ndaluar ishte përdorur procesverbali i vjetër për mbrojtës dhe 
jo forma e re e procesverbalit për mësim/udhëzim dhe realizim të së drejtës për mbrojtës 
dhe për të drejta tjera. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, pas realizimit të kësaj vizite, hartoi raport të 
veçantë rreth gjendjeve të konstatuara pozitive dhe negative dhe rekomandime përkatëse, të 



cilat ia dërgoi Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Stacionit Policor Bit Pazar, me qëllim 
të shmangies së mangësive të vërejtura. 

 


