
 

 
 Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (AP si MPN), më datë 
07.12.2012 realizoi vizitë në mbrëmje në SP Kisella Vodë me qëllim të kontrollit për 
realizimin e rekomandimeve, e cila kishte për qëllim monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të 
rekomandimeve të dhëna në raportin nga vizita e rregullt, e realizuar më datë 02.12.2011. 

 

AP si MPN realizoi vizitë të paparalajmëruar në SP Kisella Vodë me qëllim të 
kontrollit të realizimit të rekomandimeve në kuadër të mandati dhe kompetencave të cilat 
rezultojnë nga Protokolli Fakultativ të Konventës Kundër Torturës dhe Trajtimeve tjera 
Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose Ndëshkuese dhe Ligji për Avokatin e Popullit. Në këtë 
kontekst, AP si MPN konstatoi se pjesa më e madhe e rekomandimeve të dhëna, pas vizitës 
së realizuar në muajin korrik të vitit 2011, janë zbatuar tërësisht apo pjesërisht nga ana e 
Stacionit Policor Kisella Vodë. 

Nga vizita mund të konstatohet se ambientet për ndalim edhe më tej i përmbushin 
standardet në aspekt të madhësisë, mjeteve për pushim, temperaturës, ndriçimit, mirëpo 
ende është i pranishëm problemi i identifikuar në vitin 2011 i cili ka të bëjë me 
mosfunksionimin e interfonit/alarmit (sistemi i alarmit në ambientet e ndalimit të personave 
nuk ishte vënë në funksion në çdo vend). Gjithashtu, MPN-ja konstatoi se dhomat për 
marrjen në pyetje të personave ishin në funksion, megjithatë të njëjtat nuk ishin pajisur 
teknikisht me kompjuter, printer dhe ngjashëm.  

Gjatë këqyrjes në regjistrat për ngjarjet e ditës dhe regjistrit për persona të cilëve u 
është kufizuar liria e lëvizjes, MPN-ja konstatoi se të njëjtët azhurnohen me rregull, 
plotësisht dhe të dhënat e evidentuara në këto regjistra korrespondojnë me njëri tjetrin. 
Megjithëkëtë, në regjistrin për personat të cilëve mbi çfarëdo qoftë baze u është kufizuar 
liria, ende nuk mbahej rikapitulari për numrin e personave të thirrur, arrestuar dhe ndaluar në 
bazë mujore, e që është detyrim në përputhje me Procedurat Standarde Operative për 
ndalimin e personit. 

Nga këqyrja e 3 dosarëve të personave të ndaluar u konstatua se në këtë SP 
ekziston përmirësim sa i përket plotësimit të evidencës policore në lidhje me personat e 
ndaluar. Përkatësisht. Të gjithë dosarët e kontrolluar në përbërje të tyre i kishin dokumentet 
e domosdoshme në përputhje me Procedurat Standarde Operative – në të gjitha lëndët 
kishte Procesverbal për ndalimin e personit, ndërkaq ishte bashkëngjitur edhe procesverbali 
për udhëzim/mësim për të drejtën e mbrojtësit dhe të drejtat e tjera. Në të gjitha lëndët e 
kontrolluara ana e brendshme e dosarit ishte plotësuar me rregull, me çka qartë shihej se 
cilat dokumentet janë në përbërje të dosarit. Njëkohësisht, në të gjitha lëndët e kontrolluara, 
MPN-ja konstatoi se ekziston rrjedhë e logjikshme e ngjarjeve, ndërsa si pozitive e thekson 
edhe praktikën e shënimit të lokalit ku ndalohet personi. 

 
MPN-ja kërkoi nga SP Kisella Vodë që në procesverbalin për ndalim të plotësohet 

edhe pjesa për mjekun, ndërkaq çdoherë kur personi ka lëndime të dukshme dhe/ose shenja 
të alkoolizimit detyrimisht të thirret ndihma mjekësore, ndërsa nga vet personi do të varet 
nëse i njëjti dëshiron ose jo ta realizojë këtë të drejtë të tij. Gjithashtu, MPN-ja konsideron se 
rregullisht duhet të mirëmbahen lokalet për ndalim dhe toaleti për personat e ndaluar, ndërsa 
objektet e dëmtuar dhe/ose të shkatërruar të zëvendësohen me kohë. 

 



Si rezultat i vizitës së realizuar Mekanizmi Parandalues Nacional, me qëllim të 
kontrollit për realizimin e rekomandimeve, hartoi raport në të cilin i konstatoi gjendjet dhe 
dha rekomandime përkatëse të cilat ia dërgoi Ministrisë për Punë të Brendshme dhe 
Stacionit Policor me qëllim të eliminimit të mangësive dhe rreziqeve. 

 


