
 

 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (AP si MPN), më datë 
29.08.2012 realizoi vizitë të rregullt të paparalajmëruar në Stacioni Policor Strugë (vizitë e 
parë e ekipit të MPN-së në këtë stacion policor), me qëllim të përcaktimit të gjendjeve dhe 
kushteve në këtë vend të privimit nga liria. Vizita filloi në ora 10:00 часот, ndërsa përfundoi 
në ora 15:00 (kohëzgjatja e përgjithshme: 5 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;  
• vendet e tjera (dhomat e punës së nëpunësve policorë, ambientet e tjera ndihmëse 

dhe automjetet për transportin e personave).  
 

Në Stacionin Policor Strugë ka katër ambiente të vjetër të dedikuar për ndalimin e 
personave të privuar nga liria. Meqë këto ambiente nuk i përmbushin standardet minimale, 
përkatësisht për shkak të mospasjes së kushteve minimale për ndalim, personat e privuar 
nga liria ndalohen në zyrën zyrtare nr. 18, e cila përdoret edhe si zyrë e udhëheqësve. MPN-
ja konstatoi se edhe kjo zyrë nuk i përmbush kushtet elementare për ndalim, ndërsa nga 
personat zyrtarë mori sqarimin se e njëjta përdoret si ambient për ndalim vetëm në situata të 
domosdoshme për zbatimin e autorizimeve përkatëse policore. Në momentin e vizitës nuk 
kishte asnjë person të ndaluar, me të cilin MPN-ja do të bisedonte për trajtimin gjatë privimit 
nga liria. 
 

Gjatë këqyrjes së evidencës, u konstatua se ajo mbahet me rregull, me përjashtim të 
disa rasteve ku u konstatua plotësim jo i plotë i procesverbaleve për ndalimin e personale, si 
dhe parregullsi të caktuara gjatë evidentimit të kohës së privimit nga liria dhe kohëzgjatjes së 
ndalimit. Ekipi i MPN-së konsideron se procesverbalet për ndalimin e personave duhet të 
plotësohen me kohë, plotësisht dhe në mënyrë të detajuar, ndërsa kohëzgjatje e privimit nga 
liria dhe koha e fillimit të ndalimit të evidentohet drejtë në procesverbal përkatës dhe 
shënimet zyrtare, përkatësisht në mënyrë e cila do të vinte në dukje rrjedhën e logjikshme 
kohore të ngjarjeve. 

 
Mekanizmi Parandalues Nacional, pas realizimit të kësaj vizite, hartoi raport të 

veçantë rreth gjendjeve të konstatuara pozitive dhe negative dhe dha rekomandime 
përkatëse, të cilat ia dërgoi Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Stacionit Policor, me 
qëllim të shmangies së mangësive të identifikuara. 

 


