
 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), më datë 13.09.2012 
realizoi vizitën e radhës, në SP Draçevë, e cila kishte për qëllim monitorimin dhe vlerësimin 
e nivelit të zbatimit të rekomandimeve të dhëna në raport nga vizita e rregullt e realizuar më 
datë 30.06.2011. 

MPN-ja realizoi vizitë të paparalajmëruar të radhës në SP Draçevë, në kuadër të 
mandatit dhe kompetencave të cilat rezultojnë nga Protokolli Fakultativ i Konventës kundër 
Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose Ndëshkuese dhe Ligji 
për Avokatin e Popullit. 

Nga vizita e MPN-së, e realizuar në vitin 2012, mund të konstatohet se gjendja e 
kushteve ku qëndrojnë personat e ndaluar nuk ka ndryshuar. Duke e marrë parasysh 
sistematizimin e ri dhe ristrukturimin e SPB-së Shkup (efektiv nga data 15.07.2012), konform 
së cilit në një pjesë të stacioneve policore në territorin e Qytetit të Shkupit, përfshirë këtu 
edhe SP Draçevë, nuk do të ndalohen persona të privuar nga liria, ekipi i MPN-së konstatoi 
se në këtë stacion policor edhe më tej bëhet ndalimi i personave, ndërsa për ndalim 
shfrytëzohen ambientet e njëjtë, të cilët nuk i përmbushin kushtet e përgjithshme minimale. 
Nga këqyrja e disa dosjeve të personave të ndaluar u konstatua se, gjatë muajit gusht, në 
këtë stacion policor është ndaluar person.  

Në hyrje të stacionit policor vumë re se të drejtat e personave të thirrur, arrestuar dhe 
të ndaluar, ishin vendosur edhe në gjuhën rome, me çka MPN-ja konstatoi se rekomandimi 
nga viti i kaluar është zbatuar në mënyrë adekuate.  

Në evidencën e personave të ndaluar janë përfshirë dokumentet e domosdoshme, 
në përputhje me Procedurat Standarde Operative dhe konform rekomandimeve të ekipit të 
MPN-së nga viti 2011. Ndaj të gjitha lëndëve në mënyrë përkatëse, ishte bashkëngjitur 
procesverbali për ndalimin e personit dhe procesverbali për mësimin/udhëzimin dhe 
realizimin e të drejtave. Megjithatë, MPN-ja konstatoi se jo gjithmonë personat zyrtarë kanë 
kujdes për mënyrën e plotësimit të evidencës të personave të ndaluar, më saktësisht të 
njëjtat nuk plotësohen çdoherë në drejtim të sigurimit të rrjedhës logjike kohore të ngjarjeve. 
Këto pa-logjikshmëri çojnë në dyshimin në lidhje me përcaktimin e drejtë të kohës së privimit 
nga liria, gjë që mund të paraqes problem plotësues tek ndalimet me kohëzgjatje më të 
madhe të personave. MPN-ja në disa lëndë konstatoi se faqja e dytë dhe e tretë e dosarëve 
për persona të ndaluar nuk mbahet me rregull dhe nuk është evidentuar në mënyrë 
përkatëse se cilat dokumente janë bashkëngjitur në përbërje të dosjes. 

MPN-ja konsideron se SP Draçevë duhet t’i përkushtojë vëmendje më të madhe 
realizimit të të drejtës së mbrojtjes shëndetësore për personat e ndaluar. Në një 
procesverbal është cekur se, a ka pasur personi nevojë për mjek ose jo, ndërkohë që 
gjithashtu ishte shënuar se personi ka pasur shenja të dukshme të alkoolizmit dhe 
shikueshmëri të dobët, po në këtë lëndë, në shënimet zyrtare për arrestimin e personit, 
është shënuar se personi ka plagë të dukshme në fytyrë dhe në pjesën e syrit të majtë. 

Si rezultat i vizitës së realizuar të radhës, Mekanizmi Parandalues Nacional hartoi 
raport në të cilin i konstatoi gjendjet dhe dha rekomandime përkatëse drejtuar Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe vet stacionit policor me qëllim të eliminimit të mangësive dhe 
rreziqeve. 


