
 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN) më datën 06.07.2012 realizoi vizitë 
pasuese në SP-Aerodrom e cila kishte për qëllim monitorimin dhe vlerësimin e nivelit të realizimit të 
rekomandimeve të dhëna në raportin nga vizita e rregullt e realizuar më datën 16.09.2011. 

MPN realizoi vizitë të paparalajmëruar pasuese në SP-Aerodrom në suaza të mandatit dhe 
autorizimeve të cilat dalin 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 në vitin 2012 mund të konkludohet se gjendja dhe kushtet në të cilat 
qëndrojnë personat e ndalur kanë ndryshuar, gjatë vizitës pasuese MPN konstatoi se ambienti për 
ndalim është dukshëm i rededikuar në magazinë për armë. Gjatë hyrrjes në Stacionin Policor MPN 
konstatoi se akoma nuk është vendosur bariera e arritshme për personat me nevoja të veçanta. 

Nga këqyrja në disa dosarë për persona të ndalur u konstaua se në në këtë SP nuk ka ndalime 
me kohëzgjatje më të madhe, ndërkaq personat e ndalur transferohen për ndalime gjatë natës në SP-
Kisella Voda dhe SP-Gazi Babë për shkak të mungesës së kushteve për ndalim në SP-Aerodrom. Nga 
këqyrja në evidencën ekipi i MPN-së konstaoi se në të gjitë dosarët e kontrolluar kishte dokumente të 
nevojshme konform procedurave operative standarde, ndërkaq, në veçanti është respektuar 
rekomandimi i MPN-së i vitit 2011 dhe në përbërjen e dosarit çdo herë është bashkangjitur edhe 
procesverbali për këshillë juridike. 

Megjithatë, MPN verifikoi një numër të madh të parregullsive serioze të cilat kanë të bëjnë me 
mënyrën e plotësimit të procesverbaleve dhe shënimeve zyrtare, saktësisht, verifikoi se nuk ekziston 
rrjedha logjike kohore e ngjarjeve. MPN  gjithashtu konstatoi se procesverbalet për ndalimin e 
personave nuk plotësohen në mënyrë të plotë, gjithashtu konstatoi se nuk thirret mjeku në raste kur 
konstatohen lëndime të dukshme dhe kur ekzistojnë shenja të dukshme të sëmundjes (çrregullime). Jo 
çdo herë në procesverbalet përkatëse evidentohet koha e fillimit të ndalimit, ndërkaq në një lëndë koha 
e dorëzimit të personit në SP-Aerodrom  verifikuar sipas shënimit zyrtar për arestim, nuk korespondon 
me kohën e dorëzimit të personit në SP-Aerodrom, të cekur në vërtetimin për dorëzimin e personave. Si 
problem më serioz MPN e vlerësoi rastin e ndalimit të personit  me kohëzgjatje prej 24 orëve dhe 15 
minutave, llogaritur prej momentit të privimit nga liria, me çka janë shkelur dispozitat vendore pozitive-
juridike (privim nga liria në procedurë policore mbi 24 orë). 

Gjatë vizitës pasuese MPN konstatoi se në SP-Aerodrom nuk ka ambient të veçant për bisedë 
dhe marrje në pyetje të personave të privuar nga liria, saktësisht biseda me të ftuarit, të arrestuarit dhe 
të ndalurit realizohet në zyrat zyrtare të inspektorëve policor. Këshillat juridike jepen në ambientin për 
pranim (zyra e kontabilistit) ku të drejtat e personave të privuar nga liria ishin theksuar në mënyrë 
përkatëse në vend të dukshëm. 

Si rezultat i vizitës së realizuar pasuese Mekanizmi Parandalues Nacional hartoi raport në të cilin 
u konstatuan gjendjet dhe bashkë me rekomandimet  përkatëse të njëjtin ia dërgoi Ministrisë për Punë 
të Brendshme dhe pranë Stacionit Policor në fjalë, me qëllim të shmangies së mangësive dhe rreziqeve. 


