
 

 

Më 29.11.2013 Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi vizitë të paparalajmëruar në 
Drejtorinë e Doganave – Qendrën Administrative (e cila është vizita e parë e realizuar nga 
ekipi i MPN në këtë institucion).  

MPN-ja realizoi vizitë të paparalajmëruar në Drejtorinë e Doganave me qëllim të 
konstatimit të gjendjeve dhe kushteve në vendet ku personat privohen nga liria, si dhe 
trajtimit të të njëjtëve. Qëllimi i vizitës u përcaktua në përputhje me mandatin i cili buron nga 
Protokolli Fakultativ i Konventës Kundër Torturës dhe Llojeve tjera të Trajtimit Brutal, 
Jonjerëzor, Nënçmues dhe Ndëshkues. Me Protokollin Fakultativ definohet se qëllimi i 
vizitave të rregullta në vendet ku personat privohen nga liria është identifikimi i rreziqeve me 
qëllim të parandalimit të torturës ose llojeve tjera të trajtimeve brutale, jonjerëzore, 
nënçmuese ose ndëshkuese. 

Mekanizmi Parandalues Nacional e realizoi vizitën në Drejtorinë e Doganave e cila, në 
përputhje me dispozitat e Ligjit për procedurë penale, ka kompetencë të privojë nga liria, si 
dhe të bëjë ndalimin e personave të privuar nga liria. Në Ligjin e njëjtë nënvizohet: “Personi 
ndalohet në stacione posaçërisht të rregulluara ose ambiente të posaçme të rregulluara për 
këtë dedikim në Drejtorinë e Doganave dhe Drejtorinë e Policisë Financiare, të përcaktuara 
me akt të ministrit të Punëve të Brendshme, përkatësisht ministrit të Financave.” 

Vizita në Drejtorinë e Doganave u realizua në atë mënyrë që fillimisht u zhvillua bisedë me 
udhëheqësin e Seksionit për hetime të Sektorit për Kontrolle dhe Hetime, ndërsa më pas 
ekipi i MPN-së bëri këqyrje në ambientet e ndalimit, në ambientet e marrjes në pyetje, nyjat 
sanitare, si dhe bëri këqyrje në disa procesverbale për ndalim. 

Në përbërje të Drejtorisë së Doganave ka 2 ambiente për ndalim individual, me nga një 
krevat. Ambientet për ndalim gjenden në pjesën e bodrumit të Drejtorisë së Doganave. Dy 
ambientet i përmbushin standardet minimale për personat e ndaluar nga aspekti i madhësisë 
së tyre. Përkatësisht, ambientet e njëjtë janë me sipërfaqe prej 4 m2 me çka përmbushet 
standardi minimal prej 4 m2 për person. Nga këqyrja në ambientet e ndalimit, MPN-ja 
konstatoi se të njëjtët janë të pajisur në mënyrë adekuate, me mjete të pastra dhe të 
rregullta për pushim (për ndalime afatshkurtra dhe për ndalime gjatë natës), siç është 
krevati, dyshekët e rinj, jorgani dhe jastëku për pushim dhe gjumë gjatë natës.  

Sa i përket ndriçimit, ambientet i përmbushin standardet të cilat kanë të bëjnë me ndriçimin 
artificial, megjithatë në ambiente nuk ka ndriçim natyral, më saktësisht, në të njëjtët nuk ka 
dritare përmes së cilës do të depërtonte edhe drita natyrore. Në objekt është instaluar sistem 
i posaçëm qendror për ngrohje (ngrohje nga dyshemeja) dhe flladitje – gjatë kontrollit të 
temperaturës, ekipi i MPN-së konstatoi se në ambientet për ndalim e njëjta ishte në nivel të 
kënaqshëm, përkatësisht 22о C, ndërkaq lagështia e ajrit lëvizte diku rreth 32%. 



Ambientet janë ndërtuar në mënyrë dhe me materiale të cilët mundësojnë shkallë të lartë të 
mbrojtjes së personave nga lëndimet, ndërkaq si mbrojtje plotësuese është edhe video-
mbikëqyrja e instaluar në dhomat e qëndrimit. Përmes video-mbikëqyrjes monitorohet 
gjendja e personave të ndaluar. Në pjesën e mbrojtjes dhe sigurisë së personave të ndaluar 
janë edhe krevatet në të cilët dysheku është vendosur në konstruksion të pllakave, me çka 
pamundësohet keqpërdorimi i tyre. Për personin e ndaluar përgjegjës është nëpunësi 
doganor i cili është në turnin e kujdestarisë. 

MPN-ja u njoftua se personat informohen çdoherë për të drejtat e tyre dhe për shkakun e 
ndalimit edhe atë në gjuhën të cilën e kuptojnë, përmes përkthyesit (të angazhuar përmes 
agjencive të përkthimeve) apo përmes nëpunësve doganorë të cilët e flasin gjuhën e 
personit të ndaluar. Për ndalimin e personit në Drejtorinë e Doganave plotësohet 
Procesverbali për ndalim. 
 
Në Drejtori, në formë elektronike mbahet Regjistri për personat e ndaluar, gjithashtu edhe 
evidenca tjetër për personat e privuar nga liria mbahet në formë elektronike. MPN-ja realizoi 
këqyrje në dy procesverbale për ndalimin e personave, që të dy procesverbalet mbaheshin 
me rregull, me atë që të gjitha kolonat ishin plotësuar tërësisht dhe ishin të lexueshëm. 
Përkatësisht, nga këqyrja e këtyre procesverbaleve, MPN-ja konstatoi se në Drejtorinë e 
Doganave, personat e ndaluar çdoherë informohen me të drejtat e tyre, në përputhje me 
rregullat dhe normat ligjore. Gjatë këqyrjes, në njërin nga procesverbalet, NPN-ja konstatoi 
se personit të ndaluar i është ofruar ushqim, ujë dhe cigare. Nga këqyrja në procesverbale u 
konstatua se, derisa është ndaluar personi bëhet kontroll i drejtpërdrejtë çdo 30 minuta, për 
çka në mënyrë përkatëse shënohet në procesverbalin për ndalim. Po ashtu, në të njëjtin 
procesverbal shënohet se nga cilët nëpunës doganorë është kryer kontrolli, si dhe nëse 
është siguruar përkthyes përmes ambasadës përkatëse. 
 
Gjatë këqyrjes së procesverbaleve për ndalim, MPN-ja konstatoi se në procesverbalet e 
njëjtë nuk kan[ kolonë për shënimin e kohës fillestare të privimit nga liria, përkatësisht 
momentit të privimit, por shënohet koha e ndalimit të personit të privuar nga liria. MPN-ja 
konsideron se mënyra e këtillë mund të shpie në dyshim, në aspekt të konstatimit të drejtë të 
kohës së privimit nga liria, duke e marrë parasysh se me ligj përcaktohet: “Ndalimi mund të 
zgjasë më së shumti 24 orë nga momenti i privimit nga liria dhe brenda këtij afati, personi 
duhet të nxirret para gjyqtarit kompetent”. Në këtë drejtim, MPN-ja rekomandon që në 
Procesverbalin për ndalim, në faqen e parë të shtohet edhe një rubrikë ku do të shënohet 
koha fillestare e privimit nga liria, përkatësisht privimi, ndërsa në vazhdim, me një rrjedhë 
logjike, të evidentohet ora e ndalimit, me qëllim që privimi nga liria të bëhet në afatin e 
parashikuar maksimal prej 24 orësh, ndërsa privimi fillestar nga liria të evidentohet edhe në 
faqen 5 ku shënohet radhitja kronologjike e ngjarjeve. 

Si rezultat i vizitës së realizuar, Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional 
përgatiti raport të veçantë, në të cilin i konstatoi gjendjet pozitive dhe negative dhe dha 
rekomandime përkatëse adresuar Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së Doganave, me 
qëllim të shmangies së mangësive të konstatuara. 


