
 

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), më datë 14.02.2012, realizoi vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në Stacionin Policor Karposh (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 09:30 dhe përfundoi në 
ora 14:15 minuta (kohëzgjatja e përgjithshme: 4 orë e 15 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).  

Stacioni Policor Karposh është pjesë e projektit të Ministrisë së Punëve të Brendshme 
për renovimin e vendeve ku ndalohen personat e privuar nga liria, i mbështetur financiarisht 
nga Komisioni Evropian. Në këtë Stacion Policor ka dy ambiente të reja për ndalim, të 
pajisura në përputhje me standardet e përcaktuara në kuadër të projektit të cekur. Ambientet 
janë bërë në atë mënyrë dhe nga materiale të cilat mundësojnë shkallë të lartë të mbrojtjes 
nga lëndimet mirëpo, sa i përket madhësisë së tyre, nuk i plotësojnë standardet minimale të 
nevojshme për vendosjen e personave të ndaluar. Në ambiente është instaluar sistemi për 
thirrje (interfoni) për të cilin pas kontrollit të realizuar, MPN-ja konstatoi se funksionon 
papengesë, ndërsa me ndihmën e video-mbikëqyrjes në vazhdimësi ndiqet gjendja e 
personave të ndaluar përmes monitorëve të vendosur në shërbimin kujdestar.  

Në tualetët e veçantë për persona të ndaluar, edhe pse të ri, ekziston rreziku nga 
vetëlëndimi ose lëndimi i personave të privuar nga liria, sepse në to janë instaluar materiale 
të thyeshme të cilët lehtë mund të keqpërdoren. Në njërin nga ambientet zyrtare, në të cilët 
kanë qasje edhe personat e privuar nga liria në rastet kur me ta zhvillohet bisedë, ekipi i 
MPN gjeti sende të cilat lehtë mund të keqpërdoren, ndërsa të njëjtat nuk ishin evidentuar e 
as nuk ruheshin si sende të sekuestruara përkohësisht.  

Gjatë këqyrjes në evidencë u konstatua se në Regjistrin për persona të thirrur, të 
arrestuar dhe të ndaluar nuk është potencuar qartë se për cilën kategori të personave bëhet 
fjalë (a është person i thirrur, arrestuar ose mbajtur), ndërkaq në grafikë të caktuar shënimet 
e shkruara gabimisht janë fshirë me korrektor. Në këtë Stacion Policor, procesverbalet për 
ndalimin e personave nuk plotësohen gjithmonë në mënyrë të plotë dhe në detaje, më 
saktësisht nuk plotësohet çdo kund pjesa për mos/ekzistimin e lëndimeve evidente tek 
personi i privuar nga liria dhe nevoja për mjek, ndërkohë që ekzistojnë 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. 

 


