
 

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), më datë 29.11.2011, realizoi vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në Stacionin Policor Prilep (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 10:10 dhe përfundoi në 
ora 15:00 minuta (kohëzgjatja e përgjithshme: 4 orë e 50 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). 

Në përbërje të Stacionit Policor Prilep, ka 3 ambiente të reja për ndalim, të ndërtuara në 
vendin e ambienteve të vjetra, të pajisura konform standardeve për vendet ku ndalohen 
personat. Ambientet janë adaptuar në mënyrë dhe me materiale të cilat mundësojnë shkallë 
të lartë të mbrojtjes së personave nga lëndimet. Megjithatë, disa nga sendet dhe materialet 
në tualete e shtojnë rrezikun për lëndim ose vetëlëndim të personave të ndaluar. Me qëllim 
që të jenë nën video-monitorim të përhershëm, në orët e natës personat e ndaluar 
kolektivisht mbahen në zyrën ku merren në pyetje, me çka pamundësohet e drejta e tyre për 
pushim gjatë natës.   

Ekipi i MPN-së gjatë këqyrjes së ambienteve për ndalim dhe ambienteve për marrjen në 
pyetje nuk hasi në mjete ose objekte tjera të dyshimta me të cilat do të mund të kryhej 
frikësimi. 

Gjatë këqyrjes në evidencë u konstatua se regjistrat dhe dosjet udhëhiqen me rregull. 
Megjithatë, nevojiten disa korigjime në pjesën e plotësimit të Regjistrit për personat të cilëve, 
mbi çfarë do qoftë baze, u është kufizuar liria e lëvizjes dhe procesverbaleve për ndalimin e 
personave. Praktikë pozitive është përpilimi i shënimeve të veçanta zyrtare për kërkimin e 
ndihmës mjekësore nga personi i ndalur, shënimeve zyrtare për ruajtjen e personit, si dhe 
shënimeve të veçanta zyrtare për realizimin e së drejtës për ushqim. 

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. 

 


