
 

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), më datë 28.02.2012, realizoi vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në Stacionin Policor Sveti Nikollë (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 09:25 dhe përfundoi në 
ora 13:00 minuta (kohëzgjatja e përgjithshme: 3 orë e 35 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 stacionin Policor Sveti Nikollë ka 3 ambiente për ndalimin e personave të vendosur 
në pjesën e qilarit-bodrumit. Të gjitha ambientet janë dedikuar për ndalime individuale (me 
nga një krevat në dhomë), në to nuk ka të instaluar video-mbikëqyrje, por vetëm sistem për 
thirrje. Ambientet për ndalim nuk i përmbushin rekomandimet dhe standardet për vendosjen 
e personave të ndaluar nga aspekti i vendndodhjes, madhësisë, ngrohjes dhe ndriçimit të 
tyre. U vërejt lagështi e mureve në njërin nga ambientet, ndërsa në ambient tjetër nuk 
funksiononte sistemi për thirrje. 

Gjatë këqyrjes u konstatua se toaleti është i vjetër, i pariparuar dhe fizikisht nuk është i 
ndarë nga pjesa tjetër e ambientit. Shënimet për të drejtat e personave të ndaluar nuk janë 
vënë në vend të dukshëm, e as në ambientet për ndalim. 

Në këtë Stacion Policor udhëhiqet me rregull dokumentacioni i regjistrave dhe dosjeve të 
personave të ndaluar, në çdo dosje ka procesverbale dhe shënime zyrtare përkatëse dhe 
personat mësohen/udhëzohen me rregull për të gjitha të drejtat e tyre. Megjithatë, u 
konstatuan palogjikshmëri në evidencat për kohën e privimit nga liria, kohëzgjatjen e ndalimit 
dhe kohën e mësimit/udhëzimit për të drejtën për mbrojtës dhe të drejtat tjera në procedurë 
policore, gjë që shpie në dyshimin e përcaktimit të drejtë të kohës së privimit nga liria. 
Gjithashtu, në asnjë rast, kur tek personi i ndaluar është konstatuar nivel më i lartë i alkoolit, 
nuk është thirrur në mënyrë preventive mjeku edhe pse në procesverbalin për ndalimin e 
personit janë konstatuar shenja evidente të alkoolizimit.  

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. 


