
 

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), më datë 02.12.2011, realizoi vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në Stacionin Policor Kisella Vodë (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 16:30 dhe përfundoi në 
ora 20:30 minuta (kohëzgjatja e përgjithshme: 4 orë). 

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). 
 

Në këtë stacion policor ka 6 ambiente për ndalim të cilët janë riparuar dhe pajisur 
konform standardeve të përcaktuar në kuadër të projektit për rinovimin e vendeve ku 
ndalohen personat. Ambientet janë adaptuar në mënyrë dhe nga materiale të cilët 
mundësojnë shkallë të lartë të mbrojtjes së personave nga lëndimet. Gjithashtu edhe tualetet 
sigurojnë mbrojtje të plotë të personave të privuar nga liria nga lëndimet ose vetëlëndimet e 
mundshme dhe mund të cilësohen si shembull pozitiv. Sistemi i thirrjes (interfoni) në 
ambientet për personat e ndaluar akoma nuk ishte në funksion. 

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. 

Gjatë këqyrjes në evidencë u konstatua se regjistrat dhe dosjet për personat e ndaluar 
ishin kryesisht në rregull. Megjithatë, u konstatua se në dosjet për personat e ndaluar më së 
shpeshti bashkëngjitet procesverbali i vjetër për të drejtën e mbrojtësit, e jo procesverbali 
për mësim/udhëzim dhe realizim të së drejtës për mbrojtje dhe të drejtave tjera. MPN-ja 
rekomandoi që në Regjistrin për persona të thirrur, arrestuar ose ndaluar çdoherë të 
theksohet qartë se a bëhet fjalë për person të arrestuar ose të ndaluar, si dhe të vendoset 
praktika e përpilimit të shënimit të veçantë zyrtar për thirrjen ose dhënien e ndihmës 
mjekësore. 

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, me qëllim të shmangies së 
mangësive të vërejtura. 

 


