
 

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), më datë 24.02.2012, realizoi vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në Stacionin Policor Qendër (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 10:15 dhe përfundoi në 
ora 16:00 minuta (kohëzgjatja e përgjithshme: 5 orë e 45 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 vetëm një ambient për ndalim, i cili është i ri dhe në përputhje me 
standardet ndërkombëtare për vendosjen e personave të ndaluar. Ambienti për ndalim është 
dedikuar për qëndrim individual dhe në të ka të instaluar video-mbikëqyrje (kamerë) me çka 
shërbimi i kujdestarisë e ndjek gjendjen e personit të ndaluar. Ambienti ka sipërfaqe prej  
6,25 m2 dhe i përmbush standardet minimale për vendosjen e personave të ndaluar, sa i 
përket madhësisë. Ambienti, në mënyrë përkatëse, është i pajisur me mjete për pushim: 
krevat, dyshek, batanije, dhe jastëkë për ndalime të shkurta dhe ndalime gjatë natës. 

Në përbërje të objektit për ndalimin e personave të privuar nga liria ka toalet të veçantë 
për personat e ndaluar sikurse edhe në stacionet e tjera policore ku janë ndërtuar ambiente 
të reja në kuadër të projektit për rinovimin e vendeve të privimit nga liria. Në toalet ka 
materiale që thyhen lehtë: xham dhe mbajtës metalik për letër higjiene, të cilët mund të 
keqpërdoren lehtë dhe paraqesin rrezik potencial për vetëlëndim ose lëndim. 

Gjatë vizitës, ekipi i MPN hasi në dy persona të ndaluar, të cilët u ankuan në lidhje me 
trajtimin e tyre dhe realizimin e të drejtave në këtë stacion policor. Gjatë këqyrjes në 
Stacionin Policor nuk u vërejtën sende të cilat do të mund të përdoreshin për dhunë ose 
frikësim. 

U konstatuan lëshime të caktuara në udhëheqjen e evidencës për personat e privuar nga 
liria, procesverbalet për personat e ndaluar nuk plotësoheshin përherë, ndërsa ekzistonin 
edhe parregullsi të caktuara gjatë evidentimit të kohës së privimit nga liria dhe kohëzgjatjes 
së ndalimit. 

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. 


