
 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), më datë 12.10.2012 
realizoi vizitë të rregullt të paparalajmëruar në Stacioni Policor Gazi Babë (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 09:15 minuta, ndërsa përfundoi në ora 
13:15 (kohëzgjatja e përgjithshme: 4 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). 

Stacioni Policor Gazi Babë ka qenë pjesë e projektit të Ministrisë për Punë të 
Brendshme për rinovimin e vendeve për ndalimin e personave të privuar nga liria, të 
mbështetur financiarisht nga Komisioni Evropian. Ky Stacion Policor ka katër ambiente të 
reja të dedikuara për ndalim individual, të pajisura konform standardeve të përcaktuara në 
kuadër të Projektit të cekur. 

Ambientet për ndalim janë rregulluar në mënyrë dhe me materiale të cilat 
mundësojnë shkallë të lartë të mbrojtjes nga lëndimet, mirëpo nuk i përmbushin standardet e 
dëshiruara minimale në aspekt të madhësisë. Në ambiente është instaluar sistemi për alarm 
(interfon) për të cilin, pas kontrollit të kryer, MPN-ja konstatoi se i njëjti nuk funksiononte dhe 
së këtejmi imponohet çështja e mënyrës së thirrjes/alarmit të nëpunësve policorë kur 
personat e ndaluar kanë nevojë për një gjë të tillë. MPN-ja bëri inspektim edhe në video-
monitorimin dhe konstatoi se kamerat në dy ambiente nuk funksiononin. 

Në përbërje të objektit për ndalimin e personave të privuar nga liria ka toalet të 
veçantë për personat e ndaluar, mirëpo në të njëjtin ka materiale lehtësisht të thyeshëm 
(qelq, mbajtës hekuri për letër toaleti dhe ngjashëm) të cilët mund të keqpërdoren lehtësisht 
dhe paraqesin rrezik potencial për vetë-lëndim ose lëndim. 

Gjatë këqyrjes u konstatua se evidenca udhëhiqet relativisht në rregull, me ç’rast në 
disa raste u konstatua plotësim jo i plotë i procesverbaleve për personat e ndaluar, më 
saktësisht nuk ishte evidentuar me rregull koha e privimit nga liria dhe koha kur personi 
është udhëzuar për të drejtat e tij. Në disa lëndë për persona të ndaluar nuk kishte rrjedhë 
logjike të ngjarjeve, me çka vështirësohet përcaktimi i kohëzgjatjes së ndalimit të personit. 
Në numrin më të madh të dosarëve të kontrolluar u konstatua se të njëjtit nuk udhëhiqen në 
formatin e përcaktuar për dosar individual, por procesverbali për ndalim shfrytëzohet si 
dosar. 



Mekanizmi Parandalues Nacional, pas realizimit të kësaj vizite, hartoi raport të 
veçantë në të cilin u konstatuan gjendjet pozitive dhe negative dhe dha rekomandime 
përkatëse, ndërsa rekomandime përkatëse i dërgoi Ministrisë për Punë të Brendshme dhe 
Stacionit Policor me qëllim të shmangies së mangësive të identifikuara. 


