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Raport Teknik Vlerësimi - Shqipëri 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Hyrje dhe Informacion i Përgjithshëm  

enteve të 
erëndimor”, 
vropian. Ai 
 drejtësinë 
 mbledhur 

i më 2 tetor 
rogën dhe 
për Krimin 

së në Tiranë si dhe nga Zyra e Projektit të UNODC-së në Tiranë. Misioni u bë i mundur 
dhe përfitoi 
ituan gjatë 

, mbledhja, 
ndshme në 
otim është 
të sjellja e 
isë dhe të 

dimor drejt 
kombëtare 
 të titulluar 
shtjeve të 

dytë, të titulluar “Zhvillimi i 
rkombëtar 

dhëzimeve 
enale dhe 

ënave dhe 

 detaje në 
 penale – 
t e lidhura 

ivel fillestar 
grupeve të 

ekspertëve të mandatuar nga BE-ja dhe në veprimet përkatëse të organizatave të BE-
së, të tilla si Zyra e Statistikave për Komunitetet Evropiane (Eurostat), dhe nuk ka një 
acquis të BE-së që ka forcën e ligjit. Si të tilla, në grupin e standardeve të përdorura në 
këtë raport vlerësimi, normat e nivelit të BE-së plotësohen nga puna në nivelin 
ndërkombëtar, duke përfshirë dhe punën e zhvilluar nga Kombet e Bashkuara në 
Manualin për Zhvillimin e një Sistemi për Statistikat e Drejtësisë Penale. Si rezultat, 
standardet e vlerësimit duhet të merren si përfaqësues të temave bazë që janë të 

- Shqipëri 

 

 
 
Ky raport është shkruar brenda kuadrit të projektit “Zhvillimi i instrum
monitorimit për institucionet gjyqësore dhe të zbatimit të ligjit në Ballkanin P
i financuar nga Programi Rajonal i Veprimit CARDS i Bashkimit E
përshkruan sistemet shqiptare të mbledhjes së të dhënave për krimin dhe
penale si dhe migracionin, azilimin dhe vizat mbi bazën e informacionit të
nga misioni kërkimor në terren, i cili vizitoi Tiranën nga 28 shtatori 2009 der
2009. Misioni kërkimor u krye nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për D
Krimin (UNODC), në bashkëpunim me Qendrën e Përbashkët Kërkimore 
Ndërkombëtar (TRANSCRIME) dhe u mbështet nga një pikë lokale kontakti e UNODC-

nëpërmjet bashkëpunimit dhe ndihmës së ngushtë të organeve shqiptare 
nga koha dhe kontributet e shumë institucioneve dhe individëve që u viz
misionit. 
 
Objektivi i ndihmës teknike i paraqitur këtu është përshkrimi dhe vlerësimi
analizimi dhe përdorimi i statistikave të drejtësisë dhe të çështjeve të bre
Shqipëri krahasuar me standardet ndërkombëtare dhe ato të BE-së. Ky b
pjesë e disa aktiviteteve të projektit, synimi përfundimtar i të cilëve ësh
mekanizmave ekzistues kombëtarë të statistikave në institucionet e drejtës
çështjeve të brendshme të vendeve dhe të territoreve të Ballkanit Perën
përputhjes me acquis, standardet dhe praktikat më të mira përkatëse ndër
dhe të BE-së. Aktivitetet e projektit deri më sot përshijnë një studim kërkimor
“Kërkim Bazë për Sistemet dhe Kuadrin. Statistika të Drejtësisë dhe të Çë
Brendshme në Ballkanin Perëndimor”, dhe një studim të 
standardeve në statistikat e krimeve dhe drejtësisë penale – acquis-i ndë
dhe i BE-së”. Aktivitete të tjera të projektit do të përfshijnë zhvillimin e u
specifike të vendit, zhvillimin e krimit rajonal dhe treguesit e drejtësisë p
ndërtimin e kapaciteteve të caktuara në fushën e mbledhjes së të dh
statistikave për institucionet e drejtësisë dhe çështjeve të brendshme. 
 
Standardet e përdorura për vlerësim në këtë raport jepen në më shumë
studimin “Zhvillimi i standardeve në statistikat e krimit dhe të drejtësisë
acquis-i ndërkombëtar dhe i BE-së”. Siç parashtrohet në studim, standarde
me statistikat e drejtësisë dhe çështjeve të brendshme mbeten ende në n
në nivelin e BE-së. Shumë “standarde” gjenden në punën (jo-detyruese) e 

Raport Teknik Vlerësimi 
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përbashkëta si për normat dhe për standardet e zhvillimit në nivelin e BE
nivelin ndërkombëtar. Kur një standard i caktuar është zhvilluar në mënyrë t
në nivelin e BE-së ose kur përfshihet qartë në

-së dhe në 
ë posaçme 

 acquis detyrues, atëherë kjo gjë 
përfshihet në standard me anë të një shënimi të qartë.         
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sinë

Penale 

ka për policinë 
 

himin e të 

shme1 dhe 
Drejtoria e 
ga 12 Zyra 
ublike dhe 

 Kufirit dhe 
omisariatet 
 dhe janë 
ksidenteve 
ënave për 

 dhe krimin 
 e rënda, të tilla si aktet terroriste, krimet kundër 

personave, krimet kundër pronës, dhunën në familje dhe dhunën kundër të miturve.2 
ecili nga të cilët merret me kategori të 

 përfshijnë një Sektor për 
.  

 

2. Statistikat për Krimin dhe Drejtë   

 
 
2.1 Statisti

2.1.1. Hyrje 
 

2.1.1.1. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe menax
dhënave  
 

Policia e Shtetit e Shqipërisë funksionon nën varësinë e Ministrisë së Brend
është e organizuar në nivel qendror dhe lokal. Në nivel qendror është 
Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe në nivelin lokal policia përbëhet n
Rajonale Policie, dhe 43 Komisariate në varësi të Departamentit të sigurisë p
8 Drejtori Rajonale Kufiri dhe Migracioni, si dhe Komisariatet e Policisë së
Migracion në varësi të Departamentit të Policisë së Kufirit dhe Migracionit. K
përfaqësojnë agjencinë e zbatimit të ligjit në nivelin territorial më të ulët
përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave vetëm për krime të lehta dhe a
rrugore. Drejtoritë Rajonale përbëjnë aktorin a parë në mbledhjen e të dh
veprat e mëposhtme penale: 1) krimin e organizuar; 2) pastrimin e parave
ekonomik financiar; 3) krimet

Drejtoritë Rajonale ndahen në Sektorë, s
ndryshme të krimeve të rënda (të tilla si trafikimi i drogës) dhe
të Dhënat dhe Statistikat e Krimeve

 
2.1.2. Të dhënat (regjistrimi i krimeve) 

 
2.1.2.1.  Futja e të dhënave 

 
Standardi 
Çdo incident krimi i raportuar ose i dyshuar që çohet në vëmendje të policisë duhet të regjistrohet si 
incident krimi nga organi përgjegjës (ose para ose pas hetimit paraprak). Duhet të përcaktohet qartë pragu 
për regjistrimin e një incidenti krimi të dyshuar. Duhet të jepen rregulla të sakta për regjistrimin e të 
dhënave për të gjitha njësitë përgjegjëse për regjistrimin e të dhënave, dhe këto rregulla duhet të zbatohen 
në mënyrë të njëjtë në të gjithë sistemin. 
Kur regjistron krimet, policia duhet të përdorë një sistem me bazë njësie regjistrimi, i cili përmban të dhëna 
për çdo incident individual dhe çdo person të akuzuar (“kontakti formal” me policinë si i dyshuar).  
 

ë raportuara) 
dhe për të dyshuarit  për krime (numri i të dyshuarve të identifikuar). Në përgjithësi, 
mbledhja e parë e informacionit për krimet ndodh kur një polic vihet në dijeni të një 

                                                

Vlerësimi 
 
Të dhënat për krimet regjistrohen si për çështjet penale (numri i krimeve t

 
1 Ministria e Brendshme më parë quhej Ministria e Rendit Publik. 
2 Ndërmjet 43 Komisariatesh, komisariatet e Tropojёs, Sarandёs dhe Kavajёs kanë struktura dhe kompetenca të 
ngjashme me ato të Drejtorive Rajonale. Në mënyrë që të trajtohej më mirë krimi ndërkombëtar, atyre u është dhënë e 
drejta e hetimit dhe për krimet e rënda dhe për të mbledhur statistika për këto krime. 
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ngjarjeje që mund të përbëjë një formë krimi dhe e regjistron atë duke plotësuar një 
formular standard ngjarjeje.   

ntacion për 
ë policisë. 

strohet në 
përkatës të 
ve, ndërsa 
ike gjenden 
ë të njëjtin 

tetarët në polici është 
3

 një numër 
kryerjes së 
ës, fillimi i 
rës. Në të 
htjes (fjala 

, data e zbulimit, 
ri përkatës, 
huarin dhe 
arit. 

të Krimit (një libër shumë i madh protokolli) kërkon 
që 

cione janë 
politik dhe 

nimeve me 
çdo vepër 
shkurtër të 

rës. Këto të 
 shkrim, i cili shkruhet nga specialisti i 

portin ditor, 
 për krim. 

at  rajonale 

rputhje me 
k duket se 
licia. Duket 
ë incidente 

krimesh të dyshuara nuk regjistrohen. Sipas intervistave me policinë, krimet 
 ka vlerësuar 

 se 
kërkon identifikimin e një të dyshuari, në përjashtim të rastit kur krimi raportohet nga 
një qytetar i cili është i gatshëm të japë dëshmi. Në këtë mënyrë, pjesa e krimeve të 
regjistruara si krime “të zbuluara” shfaqet relativisht e lartë, (në krahasim me situatën 
në forcat e tjera të policisë) por gjithashtu duket se përbën një tregues të varfër 

                                                

 
Policia më pas kryen hetim në terren, duke prodhuar më shumë dokume
ngjarjen e krimit, informacion i cili reflektohet në Raportin Ditor të Drejtorisë s
Mbi bazën e këtij dokumentacioni, aktiviteti (i konfirmuar) i krimit regji
regjistrin përkatës të krimit nga Shefi i Sektorit që ka kompetencë për llojin 
krimit. Regjistrat e përgjithshëm të krimit janë në nivelin e Komisariate
regjistrat për krime më të rënda, të tilla si krimet e lidhura me lëndët narkot
në Drejtorinë Rajonale të Policisë. Përveç kësaj procedure, regjistrimi n
regjistër krimesh i te gjitha krimeve të raportuara zyrtarisht nga qy
i detyrueshëm (kjo bëhet me nënshkrimin e një formulari nga qytetarët).  Regjistrimi i 
një aktiviteti krimi nënkupton hapjen e një çështje, e cila i referohet ngjarjes. 
 
Në Regjistrin e Krimit regjistrohet informacioni i mëposhtëm për çështjen:
progresiv, i caktuar sipas muajit, lloji i veprës penale, data dhe koha e 
veprës, vendi i kryerjes së veprës, emri dhe gjeneralitetet e tjera të viktim
hetimit, shuma e dëmit në monedhën vendase, përshkrim i shkurtër i vep
njëjtin rresht të regjistrit të krimit, regjistrohet informacion për zbulimin e çës
“zbulim” i referohet identifikimit të të dyshuarit): zbulimi i çështjes
burimi i informacionit që çon në identifikimin e të dyshuarit (personat, sekto
shërbimet policore, etj.); autori i dyshuar, informacioni vetjak për të dys
informacioni për përsëritës të veprës penale; masat e marra kundër të dyshu
 
Ndërsa formulari fizik i Regjistrit 
regjistrimin e një mase të madhe informacioni, dhe ka elementë të rëndësishëm 
mungojnë (të tilla si seksi dhe nënshtetësia e një të dyshuari), disa informa
të vjetra dhe nuk regjistrohen më nga policia (të tilla si qëndrimi 
përkatësia/lidhja politike e të dyshuarit). 
 
Regjistrimet e njësisë, në këtë mënyrë mbahen vetëm në formën e shë
shkrim në Regjistrat e Krimeve në Komisariat dhe në nivelet rajonale, ku 
penale regjistrohet në një rresht të veçantë, sëbashku me një përshkrim të 
incidentit. Disa vepra penale të kryera nga një i dyshuar jepen njëra pas tjet
dhëna më pas shtohen në raportin ditor me
hetimit pas inspektimit në skenën e krimit. Incidenti klasifikohet së pari në ra
sipas nenit përkatës të Kodit Penal dhe ku identifikohet i dyshuari
Informacioni  i dhënë në Regjistrin e Krimit, sëbashku me raportin me shkrim për 
hetimin dhe klasifikimin transferohet më pas në formularët statistikorë në zyr
të policisë (Shih Formularin A dhe B në Shtojcën III).  
 
Policia e Shtetit ka nxjerrë rregulla mbi regjistrimin e veprave penale në pë
Kodin Penal, sipas praktikave aktuale të regjistrimit, në Shqipëri kriteret nu
janë të përcaktuara mirë nëse dhe kur duhet të regjistrohet një krim nga po
se pragu për regjistrimin e një krimi është vendosur i lartë, kështu që shum

regjistrohen në Regjistrin e Krimit vetëm pasi një hetues i posaçëm
çështjen dhe prokurori përgjegjës ka rënë dakord për të marrë çështjen, e cila duket

 
3 Ligji parashikon që kur shtetasit shqiptarë, të huaj ose pa shtetësi  kanë dijeni për një vepër penale, kur janë objekt 
ose subjekt i tyre, mund të kallëzojnë drejtpërsëdrejti në organin e Prokurorisë. 
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 ka ndikim negativ mbi regjistrimin e plotë të incidenteve të krimeve në 
statistikat e policë. 

enale e cila 
 për aplikim 
regjistrimin 
yrtarëve të 
e të numrit 
ar me vitin 

adrin e krahasimit ndërkombëtar, numri i krimeve të 
raportuara në lidhje me popullsinë duket se është shumë i ulët, çka mund të jetë 

. Duket se 
ërmirësim i 

tillë do të çojë në regjistrimin e shumë më shumë krimeve të dyshuara që aktualisht, 
nuk raportohen në statistikat zyrtare, ose për shkak se ata nuk ndiqen më, ose sepse 

cidente kriminale..  

përformance që

 
Duket gjithashtu se nuk ka Rregulla të qartë mbi regjistrimin e të dhënave p
të shpërndahet tek të gjitha njësitë përgjegjëse të regjistrimit të të dhënave
të njëtrajtshëm në të gjithë sistemin. Për më tepër, praktikat dhe kriteret për 
e krimit duket se ndryshojnë me kalimin e kohës. Për momentin, sipas z
policisë, përmirësimet në praktikat e regjistrimit çojnë në rritje domethënës
të veprave penale të regjistruara nga policia (+33% në vitin 2008 krahasu
2007). Gjithsesi, kur shihet në ku

tregues domethënës i raportimit te ulët. 
 
Sistemi i regjistrimit statistikor në polici aktualisht është i gjatë e i lodhshëm
situata kërkon një përmirësim të praktikave aktuale të regjistrimit dhe një p

ato nuk klasifikohen ose regjistrohen si in
 
 

2.1.2.2.  Regjistrimet e personave 
 
Standardi 
Regjistrimet e personave të dyshuar si autorë veprash penale (dhe, kur është e aplikueshme, viktima) 
duhet të përmbajnë detaje për moshën, seksin, nënshtetësinë, marrëdhënien autor vepre-viktimë, 
nënshtetësinë dhe zonën gjeografike të banimit. Të dhënat e personit japin qartë ndryshimin në lidhje me 
dispozitat përkatëse ligjore. Marrëdhënia ndërmjet akuzës dhe klasifikimit të incidentit është e qartë. 
 
Vlerësimet 
 
Regjistrimet e personave për autorët e dyshuar të veprave dhe (kur aplikoh
mbahen vetëm në Regjistrin e Krimit (regjistër me shkrim dore) dhe n
Ngjarjeve Ditore. Të dhënat aktuale për të dyshuarit dhe viktimat janë të
përmbajnë vetëm pak detaje për profilin e autorëve të krimit dhe viktim
informacionit për çështjen dhe veprat e kryera, të regjistruara siç u shpjeg
shënohet informacion dhe për autorin e dyshuar, informacion personal për t
dhe të dhëna për kryerjen e të njëjt

et) viktimat 
ë Librin e 
 pakta dhe 
at. Përveç 
ua më lart, 
ë dyshuarin 

ës vepre më parë, si dhe masat e marra kundër të 
dyshuarit (arrestuar në flagrancë, ndaluar, ndiqet në gjëndje të lirë). Plus kësaj, jepet 
dhe informacion për viktimën si pjesë e informacionit të çështjes (emri, mosha, 

 e Veprave 
Penale për seksin dhe shtetësinë as për autorinë e dyshuar as për të dëmtuarin dhe as 

.1.2.3.  Numërimi i dosjes së çështjes dhe numrat e integruar të dosjeve 
 

nënshtetas shqiptare apo i huaj). Nuk ka rreshta të veçantë në Regjistrin

për lidhjen autor-viktimë. 
 
 

 
2

Standardi 
Është praktikë e mirë për një sistem të caktojë një “numër incidenti” për ngjarjet e raportuara dhe një 
“numër të integruar dosje” (NID) për personat e dyshuar se kanë kryer një krim. Personi lidhet me 
incidentin nëpërmjet NID-së dhe numrit të incidentit. NID-ja duhet të ruhet kur dosja kalon nga një nivel 
policie në prokurori e më pas në gjykatë dhe mund të përdoret për të gjurmuar personat në të gjithë 
sistemin në mënyrë që të përllogaritet niveli specifik i firos, kohët mesatare të përpunimit dhe tregues të 
tjerë performance. 
 
Vlerësimi 
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Për momentin, incidentet kriminale të regjistruara u jepet një numër progres
mujore në Regjistrin e Krimit, i cili nuk ndahet me të dhënat e prokuro
gjykatës. Pra, nuk ka një identifikues unik që lejon gjurmimin e një çështje të
të një të dyshuari në të gjithë sistemin e drejtësisë penale. Në kuadrin a
njësia e regjistrimit elektronik regjistron  nëpërmjet një programi të lidhur me
Përgjithshëm të Menaxhimit të Informacionit (TIMS) parashikon një identifiku
nivel policie. Sistemi aktualisht është në fazë testimi në Tiranë dhe ka mundësinë të

iv në bazë 
risë dhe të 
 vetme ose 
fatmesëm, 

 Sistemin e 
es unik në 

 
zhvillohet në një sistem të gjërë të regjistrimit dhe të raportimit të krimit në të gjitha 
rajonet e policisë në Shqipëri.  

 
 

2.1.2.4. Sistemi i klasifikimit të veprave penale  
 
Standardi 
Incidentet e raportuara duhet të klasifikohen duke përdorur një sistem standard veprash dhe duhet të kenë 
një sistem të mirë-përcaktuar me “akuza” të bashkëngjitura për çdo të dyshuar. Skema e klasifikimit të 
krimit duhet të zbatohet në mënyrë të njëtrajtshme nga të gjitha rajonet e policisë. 
 
Vlerësimi 
 
Në të gjitha statistikat e policisë, veprat penale klasifikohen sipas dispozitave të së 

hqiptar, në 
sione (shih 

formularët 
dhënave (Shih Formularin 1 deri në 15 në Shtojcë II). Për 

shembull, krimet kundër jetës dhe shëndetit mbulohen në Formularin 1 si më poshtë A) 
ashje (Neni 76); 2. Vrasje me dashje e lidhur me një  
imet kundër shëndetit: 1. tortura (neni 86, 87); 2. 

 

 
2.1.3.1.  Nga niveli lokal në atë qendror 

 

drejtës penale në fuqi. Skema e klasifikimit parashikohet në Kodin Penal S
të cilin nenet janë organizuar në 11 kapituj dhe janë ndarë më tej në sek
Shtojcën I). 
 
Kjo skemë klasifikimi përdoret si në nivelin e regjistrit të Krimit dhe në 
standarde për ndarjen e të 

krimet kundër jetës: 1. Vrasje me d
krim tjetër (Neni 77); 3. etj. B) kr
dëmtim i rëndë me dashje; 3. etj. 

 
2.1.3. Rrjedha e të dhënave 

Standardi 
Të dhënat nga rajonet lokale të policisë duhet t’i raportohen një institucioni qendror në një format të 
njëtrajtshëm, duke përdorur skemën standarde të krimit.  
 
Vlerësimi 
 
Në bazë të të dhënave në Regjistrin e Krimit në nivelet lokale dhe rajonale, 
një herë në muaj dhe një herë në tre muaj statistika 

prodhohen 
të përbashkëta. Çdo muaj, Shefi i 

çdo Sektori ka përgjegjësinë e transformimit të çështjeve të regjistruara në Regjistrin e 
Krimit në statistika, duke bashkuar informacionin e mbledhur në Regjistër (të plotësuar 
nga informacioni për klasifikimin e veprës në një Raport të Përditshëm) dhe duke i futur 
këtë informacion në formularë standarde përmbledhëse (Formulari – Shih Shtojcën II) 
të përcaktuar në Ministrinë e Brendshme. Ka dy lloje formularësh përmbledhës, njëri 
për çështjet e regjistruara dhe tjetri për të dyshuarit e regjistruar. Të dy formularët 
përdorin një sistem klasifikimi krimi të bazuar në kodin penal.   
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rimeve të 
shtjeve të 
ar, numri i 

sh, numri i 
larin A në 
jedhjes së 
monedhën 

ë dhe shumat dhe llojet e 

dyshuarit e 
yshuarit me 
pjesë e një 
sëritjeve të 
 në 14, 14-

dhe financiar ku 
përdoren kategoritë e moshës për të rriturit dhe minorenët/të rriturit e rinj (<25); të 

arsimor; të 
n III). 

 në muaj. 
a të gjithë 
entit të të 

imit dhe të 
 sëbashku 

ese) ditore për ngjarjet e krimeve që raportohen nga policia në 
tohen nga 
ledhura më 
 dhëna të 

 
tatistika të 
formatimi i 
rgjithshëm 

manuale, në Tiranë është në proces një projekt pilot për zbatimin e një sistemi 
e kriminale. Sistemi i ri do të bëjë të mundur 

mbajtjen e të dhënave të ngjarjeve kriminale mbi bazën e një njësie regjistrimi dhe 
e 

2.1.3.2. Rregullat e numërimit  

Formulari i përdorur për kërkesat e çështjeve të regjistruara, numri i k
regjistruara dhe të zbuluara sipas llojit të veprës penale, numrin e çë
raportuara në prokurori, numri dhe grupi i moshës së personave të dëmtu
viktimave femra, numri i biznesmenëve dhe i të huajve ndërmjet viktima
krimeve të pazbuluara si dhe përqindja e krimeve të zbuluara (shih Formu
Shtojcën III). Format e numrit të përgjithshëm të çështjeve të vjedhjes, v
makinave dhe vjedhjeve të tjera përfshijnë dhe vlerën e dëmit në 
kombëtare. Format e krimeve të lidhura me drogën përfshijn
drogave të sekuestruara. 
 
Formulari B, i përdorur për të mbledhur statistikat e përgjithshme për të 
krimit, përfshin informacion për numrin e përgjithshëm të të dyshuarve; të d
dosje të mëparshme penale; të dyshuarit që veprojnë në bashkëpunim; si 
grupi kriminal; i një grupi të armatosur, një organizatë kriminale; numri i për
veprës penale (totali dhe i njëjti krim); të dyshuarit sipas grup-moshës (deri
18, 19-26, 26-45, mbi 45 vjeç, me përjashtimin e krimit ekonomik 

dyshuarit që banojnë në qytet; të huajt; femrat; të dyshuarit sipas nivelit 
dyshuarit e papunë dhe informacione të tjera (shihni Formularin B në shtojcë
 
Në nivelin rajonal, të dhënat mblidhen nga secili Shef Sektori një herë
Statistikat e mbledhura një herë në tre muaj për çështjet e hapura ng
Sektorët në Drejtoritë Rajonale i dërgohen sektorëve përkatës të Departam
Dhënave Penale si dhe Njësia e Statistikave në Departamentin e Përpun
Mbrojtjes së të Dhënave në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë në Tiranë,
me raportet (shpjegu
çdo rajon. Si raportet e përditshme dhe statistikat tre-mujore transme
Drejtoritë Rajonale në nivelin qendror nga posta zyrtare. Të dhënat e përmb
pas hidhen me shkrim dore në fletë elektronike për të prodhuar të
përgjithshme kombëtare.  

Sistemi aktual i transferimit të të dhënave nga të dhënat individuale në s
përgjithshme në funksionet e nivelit qendror funksionon mirë. Gjithsesi, 
regjistrit të krimit kërkon trajtimin e volumeve të mëdha letre dhe numrat e pë
të incidenteve të krimit kopjohen disa herë nga një format letre në një tjetër. 
 
Ndërkohë që të dhënat transmetohen dhe grumbullohen në nivel lokal në mënyrë 

elektronik për regjistrimin e ngjarjev

prodhimin e statistikave në kohë reale nëpërmjet një programi që është i lidhur m
Sistemin të Përgjithshëm të Menaxhimit të Informacionit  (TIMS). 
 
 

 
Standardi 
Udhëzimet në nivel ndërkombëtar sugjerojnë se mund të jetë e përshtatshme të aplikohet rregulli i “veprës 
kryesore’ kur numërohen dhe raportohen personat. Rregullat e shkruara të numërimit duhet të trajtojnë 
minimalisht çështjet nëse zbatohet rregulli i veprës kryesore apo jo; si numërohen veprat penale të 
shumëfishta dhe si numërohen veprat penale të kryera nga më shumë se një person . 
 
Vlerësimi 
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Në lidhje me rregullat e numërimit, jepet informacioni i mëposhtëm në
mbledhjen e të dhënave të krimit praktikisht: zbatohet rregulli i veprës kryes
penale të shumëfishta numërohen si vepra penale dytësore; veprat penale
nga më shumë se një person numërohen si një vepër; të dhënat mb
përfshirje në statistika pas 

 lidhje me 
ore; veprat 
 të kryera 
lidhen për 

hetimi  (rezultati i statistikave); të gjithë të dyshuarit 
ime statistikore. 

t
 numërohen për qëll

  
Rregullat e Numërimit Aplikimi 
Ku mblidhen të dhënat për përfshir ë je n
statistika? 

Kur prokurori bie dakord për të marrë 
çështjen 

A zbatohet rregulli i veprës kryesore? Po 
Si numërohen veprat e shumëfishta? Nuk numërohen (ose si vepra penale 

dytësore) 
Si numërohet një vepër penale e kryer nga 
më shumë se një person? 

Një vepër 

Sa vetë numërohen në një vepër të 
përbashkët? 

Të gjithë autorët 

 
Ndërsa ekzistojnë udhëzime të Ministrisë së Brendshme për nivelet e va
mbledhjen e të dhënave, duket sikur këto udhëzime mund të mos 
shprehimisht detaje të rregullave të tilla të numërimit. Udhëzimet më
përfshihen në Urdhrin nr 251 të shkurtit të vitit 2008. Ky urdhër përfshin ud
personat përgjegjës për mbledhjen dhe transmetimin e të dhënave pa
specifike.  Në të specifikohet afati kohor për ofrimin e të dhënave, person
cilët do të dërgoh

rtësisë për 
përfshijnë 

 të fundit 
hëzime për 
 udhëzime 
ave tek të 

en të dhënat dhe organet që kanë të drejtë të prodhojnë statistika 

lotësimit të 
sonave në 

Në kuadrin e faktit se rregullat e numërimit nuk specifikohen me udhëzime të qarta në 
edhjes dhe 
tregues që 
hme në të 

Njësitë e sipërpërmendura të numërimit dhe rregullat e numërimit nuk përdoren nga 
e në njësitë e numërimit ndërmjet 

aktorëve të ndryshëm të sistemit të drejtësisë penale (policia, prokuroria, gjykatat) 
ia 

 
2.1.3.3. Mbulimi: Gjeografik dhe institucional 

(Departamenti i Përgjithshëm i Policisë dhe Departamenti i Përpunimit dhe Mbrojtjes së 
të Dhënave). Gjithsesi, nuk ka udhëzime të detajuara për mënyrën e p
Regjistrit të Krimit dhe mënyrës së numërimit të veprave penale dhe per
tabelat e statistikave. 
 

nivelin kombëtar, dhe duke pasur parasysh përparësinë e ulët që i jepet mbl
përgatitjes së statistikave të kuptimta të krimit në politikë-bërje, ka shumë 
rregullat e numërimit të dhëna më lart nuk zbatohen në mënyrë të njëtrajts
gjithë sistemin. 
 

aktorë të tjerë të drejtësisë penale. Këta dallim

mund të çojnë në të dhëna të papërputhshme të cilat shpesh ngatërrohen në med
dhe në deklaratat publike.  
 

 
Standardi 
Të dhënat për incidentet e raportuara të krimit në të gjitha rajonet gjeografike dhe nga të gjitha organet 
përkatëse të zbatimit të ligjit duhet të regjistrohen dhe të përfshihen në statistikat e përgjithshme 
kombëtare. 
 
Vlerësimi 
 
Të dhënat për incidentet e raportuara të krimit në lidhje me krimet e lehta, dhe, nëse 
është e aplikueshme, viktimat dhe autorët e veprës mblidhen në të gjitha rajonet e 
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krimit dhe 
 përpunim 
e është e 
ërkatës në 

jёs, Pukës, 
dhënat për 
 autorët e 
a Drejtoritë 

jithshme të Policisë për 
përpunim në nivel kombëtar. Niveli më i ulët i ndarjes territoriale për statistikat është 
niveli bashkiak për krimet e vogla dhe niveli i qarkut për krimet e rënda. 

vendit nga komisariatet e policisë, të cilët merren me parandalimin e 
policimin në komunitet, dhe më pas i kalohen Drejtorive Rajonale për
statistikor. Të dhënat për incidente kriminale më të rënda, dhe nës
aplikueshme, viktimat dhe autorët e veprave mblidhen vetëm nga sektorët p
të gjitha Drejtoritë Rajonale si dhe (si përjashtim)  Komisariatet e Tropo
Krujës, Kurbinit, Matit, Lushnjës, Pogradecit, Sarandёs dhe Kavajёs. Pra, të 
të gjitha llojet e krimeve, dhe, nëse është e aplikueshme, viktimat dhe
veprave, mblidhen nga policia që mbulon të gjithë territorin kombëtar. Ng
Rajonale, të dhënat i dërgohen më tej Drejtorisë së Përg

 
 

2.1.3.4. Afati kohor dhe periodiciteti 
 
Standardi 
Të dhënat për incidentet kriminale të raportuara, viktimat dhe autorët e dyshuar duhet t’i raportohen 
rregullisht një organi qendror.  
 
Vlerësimi 
 
Të dhënat e mbledhura nga çdo Shef sektori mbi bazë mujore dhe statistikat i 
dërgohen një herë në muaj Drejtorisë së Policisë Rajonale. Statistikat tremujore (3, 6, 9 
dhe 12 muaj) prodhohen dhe i dërgohen si Sektorit përkatës brenda Departamentit te 

e dhe Departamentit të Përpunimit dhe 
Mbrojtjes së të Dhënave në nivelin qendror. 

 

të dhënave Penale dhe Njësisë së Statistikav

 

2.1.4. Rezultati (Prodhimi i Statistikave) 
 

2.1.4.1.  Vlefshmëria e të dhënave 
 
Standardi 
Të dhënat statistikore duhet të kontrollohen për konsistencë, saktësi dhe besueshmëri. Nëse dalin 
mospërputhshmëri ose dyshime rreth besueshmërisë së të dhënave, të bëhen hetime rreth burimeve të 
mundshme të gabimeve në përpilimin e të dhënave, transmetimin ose mbledhjen e tyre. 
 
Vlerësimi 
 
Të dhënat mblidhen në mënyrë qendrore dhe kontrollohen në Njësinë e Statistikave në 

 Drejtorinë e 
spërputhshmërie, Njësia e Statistikave 

sinë e kontaktimit me Drejtoritë Rajonale, dhe, kur bëhen ndryshime, duhet 
 Njësinë e 

2.1.4.2.  Analiza statistikore e të dhënave 
 

Departamentin e Përpunimit dhe Mbledhjes së të Dhënave në
Përgjithshme të Policisë në Tiranë. Në rast mo
ka përgjegjë
të bëjë korrigjimet përkatëse. Gjithsesi, me një numër të kufizuar stafi në
statistikave, verifikimi i saktësisë së statistikave është i kufizuar. 
 
 

Standardi 
Analizimi i krimit dhe statistikave të drejtësisë penale ndihmojnë për të demonstruar tek përdoruesit e 
synuar vlerën e statistikave të tilla. Ndërkohë që analiza e politikës dhe interpretimi i të dhënave duhet të 
bëhet me anë të specialistëve për çështje të caktuara, një pjesë e mirë e analizave mund të ofrohet në 
formën e statistikave të thjeshta përshkruese, të tilla si frekuenca, përqindjet, nivelet dhe nivelet e 
këmbimit. 
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Vlerësimi 

brenda çdo 
rdoren nga 
 tendencat 
me qëllim 

ve policore 
ivel Qarku, 

 për sigurinë në komunitet 
e specifike 

ërqindjet e 
 e policisë, 
 dëmtuarit, 
ose numri i 

kurorisë. Për më tepër, informacion statistikor mbi mënyrën 
dyfishtë, e 
h dritë mbi 

e krimit të organizuar.  
Treguesit e performancës për krimin e të miturve nuk përdoren, megjithëse 

torëve të dyshuar të veprës është i disponueshëm sipas 

 
Analiza e statistikave të krimit kryhet kryesisht për përdorim të brendshëm 
departamenti në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë. Statistikat penale pë
strukturat qendrore dhe lokale të policisë për të analizuar situatën kriminale,
e kriminalitetit, për periudha kohore dhe zona të ndryshme të vendit, 
nxjerrjen e konkluzioneve e marrjen e masave për organizimin e shërbime
në funksion të parandalimit dhe goditjes së  veprimtarisë kriminale. Në n
analizat shërbejnë si bazë për hartimin e strategjive vjetore
dhe ne nivel qendror analizat shërbejnë si bazë për përcaktimin e objektivav
të Programit Vjetor të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 
Në përgjithësi, tendencat dhe shpërndarjet llogariten, ashtu siç edhe p
çështjeve të zbuluara. Për të matur tendencat kriminale dhe performancën
përdoren tregues, duke përfshirë numrin e veprave penale, të dyshuarit, të
përqindja e krimeve të zbuluara, numri i autorëve të arrestuar të veprave; 
çështjeve që i dërgohen pro
e kryerjes së krimit, mjetet e kryerjes së krimit, klasifikimin e ngjarjes (e 
trefishtë e më tepër), veprën e kryer nga grup i strukturuar, mund të hed
tendencat 

informacioni për moshën e au
llojit të krimit. 
 
 

2.1.4.3.  Raportimi 
 
Standardi 
Të dhëna për incidentet kriminale të raportuara, viktimat dhe autorët e dyshuar duhet të raportohen në 
mënyrë të rregullt (të paktën një herë në vit për vitin pararendës) në formë përmbledhëse nga një organ 
qendror. 
Numri i incidenteve të regjistruara gjatë një viti duhet të raportohet i ndarë sipas llojit të krimit, ndërsa 
numri i personave që kanë kontakt formal me policinë gjatë një viti duhet të raportohet sipas llojit të krimit; 
moshës; seksit dhe nënshtetësisë. Ndarja sipas llojit të krimit të incidenteve të regjistruara dhe i personave 
që hyjnë në kontakt formal duhet të përfshijë të paktën kategoritë e mëposhtme: vrasjet me dashje; 
dëmtimet kundër shëndetit; përdhunimin; sulmet seksuale/dhunën seksuale; veprat seksuale kundër 
fëmijëve; vjedhja me dhunë, vjedhja, plaçkitja; vjedhjet në shtëpi; vjedhjet e mjeteve motorike; mashtrimin; 
krimin e lidhur me lëndët narkotike; trafikimin e lëndëve narkotike; rrëmbimin; përfshirjen në krimet e 
organizuara; pastrimin e parave; korrupsionin; trafikimin e qenieve njerëzore; kontrabandimin e 
emigrantëve; krimin kibernetik dhe krimin që përfshin racizmin dhe ksenofobinë.4 
 
Vlerësimi 
 
Statistikat e krimit vjetor i dërgohen Presidentit të Republikës, Kryeministrit,
Brendshëm dhe zëvendësve të tij dhe Komisionit Parlamentar të rendit Publ
Shtetit e Shqipërisë raporton informacion bazë, të tillë si numri i përgjithshëm i krimeve 

 Ministrit të 
ik. Policia e 

të raportuara dhe numrin e “krimeve të zbuluara” në faqet e tyre të internetit, sëbashku 
me një analizë statistikash për lloje të posaçme krimi (të tilla si vrasja, dëmtimet kundër 

at paraqiten 
ka formate 

eshme me kalimin e viteve 
për të raportuar krimet e zbuluara nga policia dhe nuk ka meta-analizë për statistikat 
penale. 
 
                                                

shëndetit, krimet e lidhura me lëndët narkotike dhe krimi financiar). Statistik
në një prezantim në Power Point, me tabela dhe grafikë. Gjithsesi, nuk 
sistematike dhe tabela të përdorura në mënyrë të vazhdu

 
4 Në nivelin e BE-së, llojet kryesore të krimeve për raportimet të përdorura nga Eurostat janë vrasjet me dashje, krimet e 
dhunshme (duke përfshirë sulmet fizike, vjedhjet dhe veprat seksuale), grabitjet, vjedhjet e banesave, vjedhjet e mjeteve 
motorike dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Për më tepër, acquis-i i BE-së dëshmon se duhet të mblidhen të dhëna për 
pastrimin e parave, trafikimin e personave dhe krimet që përfshijnë racizmin dhe ksenofobinë.  
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2.1.4.4. Shpërndarja e statistikave të policisë 
 
Standardi 
Shpërndarja e të dhënave duhet të sigurojë se statistikat për krimin dhe drejtësinë penale përdoren dhe 
janë të dobishme për përdoruesit e tyre. Shpërndarja mund të jetë në formën e raporteve të brendshme 
dhe të jashtme, përgjigje për kërkesat për informacion, në tabulate të caktuara ose në forume akademike 
dhe shkencore. Përdorimi i internetit është një metodë efektive kostoje dhe në kohë për të arritur një gamë 
të gjerë përdoruesish. Përveç statistikave, metodat e përdorura në mbledhje, përpunim dhe analizim të 
dhënash si dhe përkufizimet, rregullat e numërimit dhe baza të tjera të dhënash duhet të shpërndahen për 
të dhënë kuptim dhe për të bërë të mundur një interpretim korrekt të të dhënave. 
 

 zbuluara 
herë në vit. 
ndshme të 
k ka botuar 

99-2004 përmban vetëm 
të dhëna për ndjekjet penale dhe dënimet e marra nga Ministria e Drejtësisë. Regjistri 
tjetër pasardhës 2001-2007 do të përfshijë vetëm të dhënat e marra nga Ministria e 

or jo të dhëna të krimit nga policia. 

 

himin e të 

rkike në tri 
 çdo nivel 
rokurorët i 

ve të rrethit (22 zyra prokurorie rrethi, plus një zyrë prokurorie për 
rorisë plus 
 zyrës së 
r Gjykatës 
rgjigjet tek 

 
Me përjashtim të krimeve që ndiqen në mënyrë të drejtpërdrejtë në nivelin e 
prokurorisë së përgjithshme, mbledhja e të dhënave fillon në nivel rrethi, çdoherë që 
hapet një çështje nga një prokuror, dhe vijon në nivelin e apelit. Në nivelin qendror, 
Drejtoria e Studimeve, Kërkimit Ligjor dhe Integrimit në Prokurorinë e Përgjithshme 
përpilon të dhëna kombëtare të prokurorisë. 
 
 

                                                

Vlerësimi 
 
Siç u vu re më lart, informacioni bazë për krimet e regjistruara dhe krimet e
shpërndahet në faqen e internetit të policisë së shtetit dhe përditësohet një 
Statistikat aktuale mbulojnë vitin 2008.5 Përveç procedurave të bre
raportimit, statistikat të krimit i nisen dhe INSTAT-it. Gjithsesi, INSTAT-i nu
statistika policie që prej vitit 2001. Regjistrimi i Statistikave 19

Drejtësisë për ndjekjet dhe dënimet, p
 
 
 

2.2. Statistikat e Prokurorisë 

2.2.4. Hyrje 
 

2.2.4.1. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe menax
dhënave 

 
Zyra e Prokurorit është një organ i centralizuar i organizuar në mënyrë hiera
nivele, duke ndjekur strukturën organizative të degës së gjyqësorit. Në
gjykate, zyra përkatëse e prokurorisë i bashkëngjitet gjykatës përkatëse. P
bashkëngjiten gjykata
krimet e rënda me seli në Tiranë), gjykatës së apelit (5 zyra apeli të proku
një zyrë apeli e prokurorisë për krimet e rënda me seli në Tiranë) dhe
Prokurorit të Përgjithshëm, ku prokurorët kryejnë funksionet e tyre atashua
së Lartë. Çdo zyrë prokurorie drejtohet nga një drejtues prokurorie, i cili pë
Prokurori i Përgjithshëm. 

 
5 http://asp.gov.al/2008/STATISTIKA2008.htm (25.2.2010) 
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2.2.4. Futja e të dhënave (regjistrimi i krimeve) 
 

2.2.4.1.  Futja e të dhënave 
 
Standardi 
Të dhënat për të gjitha akuzat e bëra dhe personat e ndjekur duhet të regjistrohen nga organet përkatëse. 
Pragu për fillimin e një regjistrimi në prokurori (‘persona e ndjekur’) duhet të përcaktohet qartë dhe për çdo 
person duhet të hapet një njësi regjistrimi. Duhet të nxirren rregulla të qarta për regjistrimin e të dhënave 
për të gjitha njësitë përgjegjëse të regjistrimit të të dhënave e ata duhet të zbatohen në mënyrë të 
njëtrajtshme në të gjithë sistemin. Të dhënat për personin (të dhënat për njësi) duhet të përfshijnë qartë 
akuzën (një ose më shumë akuza) dhe detajet e çështjes (p.sh. dalja para gjyqit, dënimi ose qëndrime të 
tjera nga prokurori). Të dhënat për personin duhet të përfshijnë detaje për moshën, seksin, nënshtetësinë, 
marrëdhënien e autorit të veprës me viktimën, nënshtetësinë dhe zonën e banimit. 
 
Vlerësimi 
 
Çdo çështje regjistrohet së pari me dorë në një regjistër fizik (zakonisht një
çdo çështje, në përjashtim të rasteve kur ka disa autorë vepre ose akuza që
të hidhen në një rresht). Informacioni për çështjen përditësohet në 
vazhdueshme, menjëherë sapo informacioni i ri të bëhet i disponueshëm. In
i regjistruar për çdo çështje të regjistruar përfshin informacion për statusin
(nëse çështja është filluar ose jo, çështjet pezull, të transferuara, të rrë
gjykim, ven

 rresht për 
 nuk mund 
mënyrë të 
formacioni  

 e çështjes 
zuara, nën 

dimi i gjykatës, apelimet e prokurorit), të dhëna për autorin të pandehurin 
icer policie, 
 dhëna për 

a prokurori 
eprën, dhe 

 nivelin e zyrtarëve të prokurorisë së 
t, moshës, 

ëparshme 
e ato mund 

aktuar qartë, në 
veçanti përderisa shumë çështje të trajtuara nga zyra e prokurorisë nuk raportohen nga 

 privatë7 ose 
subjekte të tjera (numri i personave të regjistruar nga zyra e prokurorisë është 

sht më i lartë se numri i të dyshuarve të regjistruar nga policia). Pragu për 
illuar”. 

numrat e integruar të dosjes 
 

(seksi, mosha, i huaj, niveli i arsimimit, statusi i punësimit, nëse ka qenë of
vendi i banimit, të dhëna të mëparshme penale) të dhëna për viktimat dhe të
dëmtimet. 
 
Si të tilla, mbahen të dhëna të posaçme vetëm për çështjet e trajtuara ng
dhe nuk ka të dhëna të veçanta për personin, të cilat japin qartësisht v
përcaktimin e çështjes për personin. Pra, mbi
rrethit dhe të apelit, statistikat për personat e ndjekur (sipas seksi
nënshtetësisë, arsimit, statusit të punësimit, banimit dhe të dhënave të m
penale) janë të disponueshme vetëm në mënyrë të përmbledhur, megjithës
të filtrohen sipas Neneve të Kodit Penal.6 
 
Pragu për fillimin e një çështje nga prokuroria nuk duket se është përc

policia, por fillohen nga zyra e prokurorisë ose kallëzimi bëhet nga shtetas

zakoni
regjistrim duket se është i paqartë, në veçanti në lidhje me kategorinë “mosf
 
 

2.2.4.2. Numërimi i dosjes së çështjes dhe 

Standardi 
Është praktikë e mirë që individët e ndjekur të kenë një “numër integral dosje” (NID). Personi duhet të jetë i 
lidhur me të dhënat e policisë nëpërmjet NID-së. Ndryshimet ndërmjet akuzës dhe skemës së klasifikimit 
të incidentit nga policia duhet të identifikohen qartësisht. E njëjta NID duhet të mbahet në të dhënat e 
gjykatës dhe mund të përdoret për të gjurmuar persona në të gjithë sistemin për të llogaritur nivele 
specifike vonese, kohët mesatare të përpunimit dhe tregues të tjerë performance. 
 
                                                 
6 Për shembull, për të përcaktuar se sa minoren  janë akuzuar për vjedhje, të dhënat në fletën përmbledhëse në Excel 
mund të filtrohen nëpërmjet Nenit 134 të Kodit Penal (vjedhja) dhe aty mund të gjendet se sa të paditur janë minoren, 
cili është arsimimi i tyre, seksi, etj. 
7 Siç është tashmë përmendur, ligji parashikon që kur shtetasit shqiptarë, të huaj ose personat pa shtetësi kanë dijeni 
për kryerjen e një vepre penale, si objekt ose subjekt, mund ta raportojë atë direkt në prokurori.  
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Vlerësimi 

endror çdo 
(mbi bazë 

 nuk është i lidhur me të 
dhënat e njësisë në nivelin e policisë dhe nuk mbahet në nivel gjykate. 

2.2.4.3.  Sistemi i klasifikimit të veprës 

 
Në regjistrimin e parë manual nga prokurori në nivelin e rrethit ose në atë q
çështje merr një identifikues unik, i përbërë nga një shifër progresive 
vjetore)/vitin/identifikuesin e rrethit. Gjithsesi, ky identifikues

 
 

 
Standardi 
Të dhënat njësi për personat e ndjekur përfshijnë një ose më shumë akuza të qarta penale të lidhura me 
dispozitat përkatëse ligjore. Lidhjet ndërmjet akuzës dhe skemës së klasifikimit të incidenteve të policisë 
identifikohen qartë. Skema e akuzës zbatohet në mënyrë të njëtrajtshme nga të gjithë prokurorët. 
 
Vlerësimi 
 
Nuk ka të dhëna njësie për personat e ndjekur të regjistruara nga zyrat e prokurorisë. 
Gjithsesi, si në të dhënat e policisë, përkufizimet e veprave penale të parashikuara në 

 qëllime të mbledhjes së të dhënave nga të dhënat e 
jinë e krimit në Shtojcën I dhe II).  

 
 

2.2.3 Rrjedha e të dhënave 

2.2.3.1 Nga niveli lokal në atë qendror  

Kodin Penal Shqiptar përdoren për
çështjeve për prokuror (shih tipolog

 

 
Standardi 
Të dhënat e të gjitha zyrave të Prokurorisë duhet të regjistrohen në një format  të unifikuar në institucionin 
qendror. 
 
Vlerësimi  
 
Çdo fund muaji informacioni i të gjitha çështjeve të regjistruara nga prokurorët mblidhet 

arin “Model 
kodit penal 
mtuar dhe 
r të rriturit 

dhjen e të 
ormularë të 

l PR 1Ms). Për çdo nen të Kodit Penal Modeli Pr 1 R 
përdoret për nxjerrjen e statistikave të përgjithshme që përmbajnë numrin e çështjeve 

ë zyrën e 
sit, masat 

ë (policia e 

përmbledhura për masat e sigurimit. 
 
Edhe pse statistikat e përmbledhura nxirren çdo muaj në nivel rrethi, ato dërgohen në 
nivel qendror një herë në 3 muaj duke përdorur po ato formularë përmbledhës për 
futjen e të dhënave të përmendur më sipër (Model Pr 1Vp, Model Pr 1R dhe Model PR 
1Ms). Të dhënat dërgohen nga nivelet lokale në ato qendrore me CD-ROM-e si edhe 

në nivel rrethi në programin Excel. Një gjë e tillë bëhet duke përdorur formul
Pr 1 Vp”. (shih Shtojcën IV). Ky formular mbledh informacion nga nenet e 
mbi: çështjet, personat e dyshuar (të paditurit), viktimat, personat e dë
shpenzimet procedurale. Ekzistojnë gjithashtu dhe statistika të veçanta pë
dhe minorenët (personat nga 14-18 vjeç). 
 
Përveç formularit që përmban të dhëna bazë (Model Pr 1Vp), për mble
dhënave, në aspekte të veçanta të sistemit të prokurorisë, përdoren edhe f
tjerë (Modeli Pr 1R dhe Mode

të filluara nga zyra e prokurorisë, numrin e çështjeve të raportuara n
prokurorisë sipas subjekteve raportuese (nëpunësit civilë, mjekët, shteta
ligjore, etj.) dhe numrin e çështjeve të raportuara nga policia, forcat e policis
shtetit, financiare, etj). Formulari Model PR 1Ms përdoret për nxjerrjen e statistikave të 
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të printuara. Këto të dhëna merren nga Departamenti i Studimeve, Kërkim
dhe Integrimit pranë Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm. Ky departament, q
vetëm pr

eve Ligjore 
ë përbehet 

ej dy personash, i përpunon më tej të dhënat për raportime të brendshme dhe 
të jashtme. 
 

2.2.3.2  Rregullat për numërimin e të dhënave 
 
Standardi 
Udhëzimet në nivel ndërkombëtare sugjerojnë se mund të jetë me vend zbatimi i parimit të ‘veprave 
penale kryesore’ në numërimin dhe regjistrimin e personave. Rregullat e shkruara të numërimit duhet të 
trajtojnë minimalisht pyetjen nëse zbatohet parimi i veprave penale kryesore apo jo dhe si llogariten veprat 
penale komplekse dhe ato të kryera nga më tepër se një person 
 
 
Vlerësimi  
 
Udhëzimet e detajuara që trajtojnë regjistrimin dhe mbledhjen e të dhënav
gjenden në Urdhrin nr. 282 të vitit 2002 dhe në Urdhrin nr. 104 të vitit 2004
nga Prokurori i Përgjithshëm. Në veçanti, Urdhri nr. 289, datë 30.12.

e mund të 
, të lëshuar 

2002, specifikon 
. Gjithsesi, 
 duhet dhe 

theve. 

je që ka të 
pra penale 

erret në konsideratë (parimi i veprës penale kryesore). Veprat penale të 
kryera më shumë se një herë, zakonisht mblidhen se bashku në një çështje të vetme 
dhe në këtë rast merret parasysh vetëm numri i çështjeve. Nëse në proceset penale 
përfshih tja regjistrohet vetëm si një çështje me 
disa të pand

2.2.3.3 Mbulimi: Gjeografik dhe Institucional 

formularët që duhen përdorur dhe rregullat për regjistrimin e të dhënave
skuadra vlerësuese sugjeron se këto rregulla mund të mos jenë kuptuar siç
nuk janë zbatuar gjithmonë  në mënyrë të njëtrajtshme nga prokuroritë e rre
 
Në lidhje me rregullat e numërimit të përdorura, kur regjistrohet një çësht
bëjë me më shumë se një vepër penale, kur mblidhen të dhënat vetëm ve
më e rëndë m

et më tepër se një person, atëherë çësh
ehur. 

 
 
 

 
Standardi 
Institucionet qendrore duhet të mbledhin  të dhëna nga njësitë regjistruese të të gjithë prokurorëve  në 
juridiksionin territorial 
 
Vlerësimi 
 
Meqenëse prokurorët i bashkëngjiten Gjykatave të Rrethit dhe atyre të Apeli
së Prokurorit të Përgjithshëm (ZPGJ) në nivel qendror, nivelet territoriale të
së të dhënave të prokurorisë janë: niveli i rrethit (që bashkon disa njësi bashkiake)

t dhe Zyrës 
 mbledhjes 

 dhe 
niveli qendror8. Përveç krimeve që ndiqen ligjërisht drejtpërdrejtë nga Zyra e Prokurorit 
të Përgjithshëm (si p.sh. apelimet në Gjykatën e Lartë dhe ndjekjet penale të shkallës 

i njohur si 
rë që hapet 

dhe 
është nën përgjegjësinë e Drejtuesit të prokurorisë së Rrethit. Kështu ndodh dhe për 

                                                

së parë për veprat penale të kryera nga nëpunësit e lartë shtetërorë (
juridiksion fillestar)9. Mbledhja e të dhënave fillon në nivelin e rrethit sa he
një dosje penale nga prokurorët (kërkohen prova te mjaftueshme për ta bërë këtë), 

 
8 Për më tepër do të ishte e mundur që të dhënat të mblidheshin në nivel rajonal (gjithsej 7 Gjykata Apeli) 
9 Çështjet penale në të cilat i pandehuri gëzon imunitet dhe nuk ndiqet penalisht (si p.sh. deputetët, ministrat, 
kryeministri, etj.) trajtohen vetëm nga Gjykata e Lartë (e cila gjykon vetëm disa çështje në vit). Si rrjedhojë, të dhënat 
mbi këto çështje regjistrohen nga Zyra e Hetimeve dhe Inspektimeve mbi Ndjekjet Penale në ZPGJ. 
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ve vijon në 
Drejtoria e 

ioni që merret në 
nivelin qendror përshin të gjithë prokurorët e rretheve në territorin e Shqipërisë. 
 

2.2.4.4.  Kuadri kohor dhe periodiciteti 

çështjet në të cilat përfshihen të pandehur minoren10. Mbledhja e të dhëna
nivelin  e apelit dhe të gjitha të dhënat në nivelin qendror mblidhen nga 
Studimeve, Kërkimeve Ligjore dhe e Integrimit në ZPGJ. Informac

 
 

 
Standardi 
Të dhënat nga zyrat e prokurorisë duhet të mblidhen dhe të raportohen në mënyrë të rregullt. 
 
Vlerësimi 
 
Të dhënat nga prokurorët e rretheve mblidhen çdo muaj. Dërgimi i të dh
nivelet qendrore (Departamentin e Studimeve, Kërkimeve Ligjo

ënave në 
re dhe Integrimit në 

Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm) bëhet çdo 3 muaj (pra në fund të muajve 3, 9 dhe 
12 të çdo viti). Të dhënat transmetohen në mënyrë të përmbledhur në tabela 

emujorit të fundit. 

 

2.2.4. Produkti (Prodhimi i Statistikave) 

 dhënave 

statistikore dhe reflektojnë statusin kumulative në fund të tr
 

 

 
2.2.4.1. Vlefshmëria e të dhënave dhe analiza statistikore e të

 
Standardi 
Të dhënat statistikore duhet të kontrollohen për të parë nëse ato janë konsistente, të sakta dhe të 
besueshme. Nëse shfaqen paqëndrueshmëri ose dyshime mbi besueshmërinë e të dhënave duhet të nisin 
hetimet mbi burimet e  mundshme të gabimeve gjatë përpilimit, dërgimit apo mbledhjes së të dhënave. 
Pasi të jetë përcaktuar vlefshmëria dhe besueshmëria e të dhënave, një pjesë e mirë e analizës 
shqyrtuese duhet të zhvillohet në formularin e statistikave përshkruese të thjeshta, të tilla si: frekuencat, 
përqindjet, normat dhe nivelet e ndryshimit.  
 
Vlerësimi 
 
Të dhënat dërgohen në Departamentin e Studimeve, Kërkimeve  Ligjore dhe Integrimit 

t qendrore 
vihen re 
dërguesit. 

 (dy vetë), 

igjore dhe 
kurorët, të 

përgatisin studimet, të kuptojnë tendencat e krimeve, përhapjen e krimeve dhe 
 

ë i 
drejtohen gjykatës. 
 
Në rastet kur për analizën nevojiten dhe të dhënat e burimeve apo të popullsisë 
atëherë merren në shqyrtim dhe burimet e të dhënave të jashtme. Të dhënat mbi 

                                                

në Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm. Sapo të dhënat të merren nga nivele
ato kontrollohen për papërpuethshmëri të mundshme. Nëse 
papërpuethshmëri, atëherë paraqiten kërkesa për sqarime në zyrën e 
Gjithsesi, me numrin e kufizuar të personave që merren me statistikat
verifikimi i saktësisë  së statistikave është i kufizuar. 
 
Të dhënat analizohen edhe nga Departamenti i Studimeve, Kërkimeve L
Integrimit. Këto analiza kanë qëllime të ndryshme: të inspektojnë pro

identifikimin e zonave ku është më i përhapur kriminaliteti. Përdoren edhe tregues të
tillë si kohëzgjatja mesatare e ndjekjeve penale ose përqindja e çështjeve q

 
10 Edhe pse sistemi i drejtësisë për të rinjtë administrohet nga sektorë të veçantë në gjykatat dhe zyrat e prokurorisë  ai 
nuk merret në veçanti me mbledhjen e të dhënave. 
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personelin janë të disponueshme nga Zyra e Inspektimeve dhe Persone
secili departamen

lit dhe nga 
t. Të dhënat demografike që duhen për të përllogaritur përqindjet 

merren nga INSTAT-i. 
 

2.2.4.2.  Raportimi dhe Shpërndarja 

 
 

 
Standard 
Numri i personave që ndiqen penalisht gjatë një viti duhet të regjistrohen sipas akuzës penale, në 
përputhje me masat ligjore përkatëse. Ndarja e llojeve të krimeve  për personat që ndiqen penalisht duhet 
të përfshijë të paktën kategoritë e mëposhtme: vrasjet me dashje; përdorimin e dhunës; përdhunimin; 
dhunën seksuale: dhunën  seksuale ndaj fëmijëve ; vjedhjen me dhunë; vjedhjen; plaçkitjen e shtëpisë; 
vjedhjen e automjeteve; krimet e lidhura me lëndët narkotike; trafikimin e lëndëve narkotike; pengmarrjen; 
përfshirjen në krimet e organizuara; pastrimin e parave; korrupsionin; trafikimin e qenieve njerëzore; 
emigrimin e paligjshëm; krimet kibernetike dhe krimet e lidhura me racizmin dhe ksenofobinë.  
 
 
 
Vlerësimi 
 
Raporti Vjetor i Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm në Parlament për
statistika të kufizuara mbi punën e prokurorisë, të cilat mund të shkarkohe
Në ëebsite-in e ZPGJ-së gjenden disa statistika shtesë, por ato nuk janë të n
llojit të krimeve. Statistika si: numri i përgjithshë

mban disa 
n online11. 
dara sipas 

m i çështjeve penale të proceduara dhe 
të mbyllura i dërgohen Ministrisë së Drejtësisë dhe INSTAT-it. Parashikohen gjithashtu 

 të tilla të 
çdo zyrë e 

Ndërsa sistemi i klasifikimit të krimeve që zbatohet nga sistemi i statistikave të Zyrës së 
Prokurorit të Përgjithshëm teorikisht duhet të lejojë regjistrimin e personave të akuzuar 

tatistika të përgjithshme të kuptueshme mbi 

2.3. Statistikat e Gjykatave 

himin e të 

Mbledhja e statistikave nga gjykatat në Shqipëri organizo  të 
e Rrethit), plus Gjykata 

et e rënda 
at e Rrethit 
tim të atyre 

çështjeve që janë kompetencë e Gjykatës për Krime të Rënda, Gjykatës Ushtarake 
dhe Gjykatës së Lartë12. Gjykatat e Apelimit janë në parim Gjykatat e Apelit. Gjykata e 
                                                

dhe forma të tjera të ndryshueshme për audienca të kufizuara (në raste
dhënat përpunohen zakonisht dy javë pasi  të jenë marrë). Për më tepër, 
prokurorisë së rrethit bën raporte për  përdorim vetjak. 
 

sipas llojit të krimeve, nuk botohen s
personat e ndjekur penalisht sipas krimit të kryer prej tyre. 
 
 
 

 
2.3.4. Hyrje 

 
2.3.4.1.  Institucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe menax

dhënave 
 

het sipas tre shkallëve
gjykimit në Shqipëri; 22 Gjykatat  e Shkallës së Parë (Gjykatat 
e Krimeve te Rënda në Tiranë; 6 Gjykatat e Apelit plus një gjykatë për krim
që ndodhet në Tiranë, dhe Gjykata e Lartë që ndodhet në Tiranë. Gjykat
janë gjykatat kompetente për gjykimin e të gjitha veprave penale, në përjash

 
11 Shih http://ëëë.pp.gov.al/sq/index.html. Raporti më i fundit në faqen e internetit i referohet vitit 2008. 
12 Gjykata e Krimeve të rënda, në veçanti gjykon krimet e përmendura në Nenin 73 (Gjenocidi), 74 (Krimet kundër 
Njerëzimit), 75 (Krimet e Luftës ), 79 shkronja ‘’c’’ dhe ‘’ç’’ (vrasjet e kryera ne rrethana të veçanta), 109 (Pengmarrja 
ose mbajtja peng e një personi),109 /b (shtrëngimi me anë të kanosjes ose mbajtja peng e personit),110/a (Trafikimi i 
qenieve njerëzore), 111(Rrëmbimi i avionëve, anijeve dhe mjeteve të tjera ),114/b (trafikimi i grave),128/b (trafikimi i të 
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 si gjykatë 
a penale të 

 lartë shtetërorë.13.. Ajo është e ndarë në tre seksione: seksioni 
penal, civil dhe ushtarak.  
 

regjistrimi i krimeve) 

2.3.4.1. Hedhja e të dhënave  

Lartë është organi më i lartë gjyqësor në Shqipëri. Përveç kompetencës
rekursi ajo ka edhe kompetencën e Gjykatës së Shkallës së Parë për vepr
kryera nga zyrtarë të

 
2.3.4. Futja e të dhënave (

 

 
Standard 
Të dhënat mbi të gjitha akuzat penale dhe personat e çuar përpara gjykatës duhet të regjistrohen nga 
organet kompetente. Pikënisja e një procesi gjyqësor (personat që çohen përpara një gjykate penale) 
duhet të jetë e mirëpërcaktuar. Standardet ndërkombëtare dhe ato të BE-së sugjerojnë se organet 
gjyqësore duhet të përdorin një sistem regjistrues që përmban të dhëna mbi akuzën ose akuzat që bien 
mbi çdo person (sipas seksioneve/neneve përkatëse të Kodit Penal) dhe vendimet përfundimtare të 
gjykatave (pafajësi ose fajësi dhe detajet e dënimit). Të dhënat e personave duhet të përmbajnë 
informacion mbi moshën, gjininë, origjinën, marrëdhëniet mes të pandehurit dhe viktimës, nënshtetësinë 
dhe zonën gjeografike të banimit. 
 
Vlerësim 
 
Çdo Gjykatë Rrethi apo Apeli regjistron të dhëna  si për çështjet penale ash
personat e sjellë përpara gjykatës. Informacioni i çdo çështjeje të vetme p
sapo në të hyn informacion i ri. Informacioni specifik në lidhje me çështjet e 
përfshin: akuzat (sipas kodit penal); datën e regjistrimit të çështjes; të dhëna
të të pandehurit (të gjitha); gjininë, moshën, arsimimin, datëlindjen, etj.;
vendimit; datën e vend

tu dhe për 
ërditësohet 
regjistruara 
 personale 
 numrin e 

imit; datën e seancave dëgjimore; statusin e çështjes; llojin e 
 me shkrim 
rdorin dhe 

një  tërësi 

gjykatave), 
i çdo çështje regjistrohen në një sistem të unifikuar për menaxhimin e 

 të madhe 
m deri tani 
emeve me 
 sisteme të 

 
eve, brenda 
r kërkimi të 
a nga  data 
dhëna nga 
it); çështjet 

                   

dënimit; emrin e gjykatësit, etj. Në të gjitha gjykatat, të dhënat regjistrohen
dore në regjistrin përkatës. Paralelisht, pjesa më e madhe e gjykatave pë
sistemin elektronik për regjistrimin e çështjeve, sistem i cili përfshin 
informacioni më të zgjeruar. 
   
Që prej vitit 2002, në thuajse një të tretën e Gjykatave të Rrethit (7 prej 22 
të dhënat mb
çështjeve, i cili mundëson përpunimin e shpejtë dhe shqyrtimin e një sasie
informacioni. Edhe pse është instaluar në të shumtën e gjykatatve, ky siste
është përdorur vetëm nga disa gjykata, kjo edhe për shkak të probl
kompaninë kontraktuese. Në pjesën tjetër të Gjykatave të Rrethit përdoren
tjera automatike. 

Në varësi të disponueshmërisë së sistemit të regjistrimit elektronik të çështj
çdo gjykate mund të zhvillohen hetime të shumta duke përdorur si një krite
thjeshtë ashtu edhe një kriter kompleks (si p.sh. të gjitha çështjet e trajtuar
01.01.08 deri më 31.12.08  DHE  gjininë: femër). Sistemi regjistron të 
burime të ndryshme, si: nga zyrat e prokurorisë (përfshirë këtu të mitur

                                                                                                                            
30/b (fshehja e 

dër pronave), 232 
(përhapja e substancave të rrezikshme), 233 (organizimi i grupeve të armatosura),  234 (prodhimi i armëve ushtarake), 
234/a (organizatat terroriste), 234/b (grupet e armatosura), 278/a (trafikimi i armëve dhe municioneve), 282/a (trafikimi i 
lëndëve plasëse, djegëse, helmuese dhe radioaktive), 283/a (trafikimi i lëndëve narkotike), 284/a (organizimi dhe 
drejtimi i organizatave kriminale), 287/a (hapja e llogarive bankare anonime), 333(organizatat kriminale), 333/a (grupet 
kriminale të organizuara) dhe 334 (kryerja e veprave penale nga një organizatë ose grup kriminal i organizuar ) të Kodit 
Penal, por përjashton rastet kur veprat penale kryhen nga subjekte që janë  nën juridiksionin e gjykatës ushtarake. 
13 Sipas nenit 75/b të Kodit të Procedurës Penale ,Gjykata e Lartë dëgjon apelimet që kanë të bëjnë me shkeljen e ligjit 
dhe kërkesat për rishikimin e vendimeve përfundimtare. Gjithashtu, Gjykata e Lartë, në veprimin e saj si gjykatë e 
shkallës së parë gjykon veprat penale të kryera nga Presidenti i Republikës ,deputetët, Kryeministri,  dhe ministrat, 
gjykatësit e Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese, nëse gjatë procesit gjyqësor ata janë në ushtrim të detyrës. 

miturve), 219 (vrasja), 220 (komploti) 221 (trazirat), 230 (aktet terroriste), 230/a (financimi i terrorizmit), 2
fondeve dhe e  të mirave të tjera materiale që financojnë terrorizmin) 231 (aktet e dhunshme kun
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ushtarake; të gjitha aplikimet penale (si p.sh. për të ulur dënimet/masat  para gjykimit; 
ndjekjen private; urdhrat për ndalim (masat e sigurimit) 

përgjegjës 
 dhënave 
gjistrimeve 

. mbi numrin e çështjeve të 
dëgjuara, të pandehurit, numrin e sesioneve për çdo çështje, etj.) 
 

 
2.3.4.2.  Numërimi i dosjeve të çështjeve dhe numrat e integruar të 

 
Në nivel lokal, të dhënat regjistrohen nga kancelari i çdo gjykate, i cili është 
për të përmbushur afatet kohore të raportimit dhe për saktësinë e të
statistikore, dhe nga sekretari i çdo gjykatësi, i cili është në dijeni të re
fillestare në veçanti vetëm për atë gjykatës. (si p.sh

 

çështjeve  
 
Standardi 
Është një praktikë mjaft e mirë që për personat individë të akuzuar të caktohet “një numër i integruar 
dosje” (NID) në dosjen e gjykatës. NDI-ja duhet të jetë e njëjtë me numrin që i është caktuar personit në 
regjistrimin në polici ose prokurori. Ky numër personi më pas mund të lidhet me regjistrimet në polici dhe 
prokurori nëpërmjet numrit NDI në mënyrë që të llogariten normat e veçanta të dëmtimeve, afatet kohore 
mesatare të përpunimit dhe tregues të tjerë të performancës. Duhet të identifikohen qartë dhe ndryshimet 
ndërmjet akuzës dhe skemës së klasifikimit të incidentit nga policia. 
 
Vlerësimi 
 
Që prej vitit 2002 thuajse një e treta e Gjykatave të Rrethit përdorin sistemin
të menaxhimit të çështjeve (SUM), që është ende në fazë prove, për he
dhënave për të gjitha çështjet e gjykatave. Pjesa tjetër e Gjykatave të Rre
sisteme të tjera automatike. Në Gjykatat e Rrethit ku përdoret SUM-ja, çd
një viti përkatës unifikohet vetë nga sistemi duke marrë me një numër progresiv.
gjykatat e rrethit që nuk përdorin SUM, çdo çë

 e unifikuar 
dhjen e të 
thit zbaton 

o çështje e 
14 Në 

shtjeje i bashkëngjitet një identifikues 
unik në bazë të vitit dhe kodit të gjykatës. Ky kod identifikues bazohet në rregulloren e 

të ndryshëm të drejtësisë penale. 
Kjo nënkupton se policia, prokuroria dhe gjykatat përdorin identifikues të ndryshëm dhe 

15  

2.3.4.3.  Sistemi i klasifikimit të veprave penale  

arkivit të shtetit, e cila  është e ndryshme për aktorë 

të dhënat nuk janë të thjeshta për t’u lidhur .
 

 

 
Standardi 
Njësia e të dhënave për personat e çuar para gjykatës përfshin një ose më shumë akuza penale të qarta 
duke iu referuar dispozitave ligjore përkatëse. Identifikohen qartë dallimet mes akuzës penale dhe 
klasifikimit të incidentit nga policia. Skema e akuzave zbatohet në mënyrë uniforme nga të gjitha gjykatat. 
 
Vlerësimi 
 
Statistikat e gjykatave mbi çështjet penale dhe personat e përfshirë në to (personat e 

ër krimet dhe 
 u bazuar në 
 ndryshime të 

rëndësishme në metodat e regjistrimit të të dhënave që nga Kodi i ri Penal i vitit 1995. 
  
 
                                                

gjykuar) janë të disponueshme për të gjitha veprat penale (veçmas p
veçmas për kundërvajtjet), të cilat parashikohen nga kodi penal, duke
përkufizimin e tyre ligjor. Ky sistem ka vite që përdoret. Nuk janë bërë

 
14 Duhet të vihet në pah se çështjet e para të regjistruara në një vit të caktuar janë çështjet pezull nga një vit më parë 
(megjithëse mbahet data e regjistrimit fillestar). 
15 Gjykatat e Rrethit regjistrojnë dhe numrin e protokollit të prokurorit për çdo çështje specifike, por gjurmimi i çështjes 
në sistem nuk është i thjeshtë, pasi ai mund të kryhet vetëm në mënyrë manuale dhe rast pas rasti. 
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2.3.4. Rrjedha e të dhënave 

2.3.4.1.  Nga niveli lokal në nivelin vendor 

 

 

 
Standard 
Të dhënat nga të gjitha gjykatat i duhen raportuar një institucioni qendror sipas një formati të njëtrajtshëm 
që përdor skemën e klasifikimit të krimit. 
 

rbale fizike 
blidhen në 
en niveleve 
e tabelave 
2 i titulluar 

kon se cilat 
to në nivel 
sohen dhe 
ë përmban 

nale, i dyti personat e gjykuar dhe i treti apelimet e çështjeve penale. Këta 
formularë dorëzohen në formë tabelash nga të gjitha gjykatat e rrethit dhe të apelit dhe 

inistrinë e 

ktuara nga 
ale, rendit 
ione duke 
e vendim 
bi 2 muaj, 

6-12 muaj, mbi 12 muaj); apelimet; kërkesat penale (paraburgim, arrest 
shtëpie, etj.);  Formulari 2, mbi personat e gjykuar mbledh të dhëna sipas neneve të 
Kodit Penal mbi: personat e dënuar; personat e shpallur të pafajshëm; femrat e 

nal (të përgjithshëm dhe për të njëjtin krim); dhe 
vjet, 2-5 vjet, 5-10 vjet, 10-25 vjet, burgim i 

hëm).  

Vlerësimi 
 
Gjykatat e rretheve mbajnë të dhëna të kompjuterizuara si dhe procesve
(duke përdorur sisteme të ndryshme menaxhimi të çështjeve), të cilat m
shkallën e parë të regjistrimit të të dhënave (gjykatat e rrethit) dhe u dërgoh
qendrore në formë tabelash statistikore. Formati dhe përmbajtja e këtyr
specifikohet në Udhëzimin e Ministrisë së Drejtësisë nr. 99, dt. 7 Janar 200
“Për Plotësimin e të Dhënave Statistikore”. Ky udhëzim administrativ specifi
të dhëna të përmbledhura duhet të mbahen dhe se si duhet të mbahen a
lokal. Udhëzimi përmban gjithashtu edhe 3 formularë standardë të cilët plotë
i dërgohen Njësisë së Statistikave në Ministrinë e Drejtësisë. Formulari i par
çështjet pe

përpunohen më tej në nivel kombëtar nga Njësia e Statistikave në M
Drejtësisë. 
 
 
Si Formulari 1 dhe Formulari 2, rendisin vepra penale të ndryshme, të përca
kodi penal (përveç formularit 3 për apelimet). Formulari 1, i çështjeve pen
numrin e çështjeve sipas neneve të Kodit Penal, në kolona dhe seks
përfshirë: çështjet në procesl; çështjet regjistruara çështjet e mbyllura m
gjyqësor (fajtor, i pafajshëm, çështje e anuluar etj.); kohëzgjatja e gjyqeve (m
2-6 muaj, 

gjykuara; personat me precedent pe
dënimet (nga, burgimet deri në 2 
përjets
 
 
 

2.3.4.2. Rregullat e numërimit 
 
Standard 
Rregulla të qarta përsa i përket regjistrimit të të dhënave duhet t’u jepen të gjitha njësive përgjegjëse për 
regjistrimin e të dhënave dhe këto rregulla duhet të aplikohen në mënyrë të njëllojtë në sistem. Rregullat e 
shkruara të numërimit duhet të trajtojë minimalisht pyetjet nëse zbatohet Parimi i Veprave Penale Kryesore 
apo jo; si numërohet një person që është dënuar për më shumë se një vepër penale të të njëjtit tip (si një 
person apo si dy apo më shumë persona) dhe si numërohet një person që është proceduar më shumë se 
një herë brenda vitit. 
 
 
Vlerësimi 
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Rregullat e shkruara për numërimin e personave dhe çështjeve në statistika
të përmbledhura specifikohen në një Urdhër të posaçëm të Ministrisë së D
Nëse një person akuzohet për më shumë se një krim, duke u bazuar në
prokurorit, vetëm krimi më i rëndë regjistrohet në statistikat e përmbledhura
vepra e parë penale e përmendur në raport). Kjo do të thotë që aplikoh
veprës penale kryesore. Kësaj i bashkëngjitet një shtojcë e krimeve të tj
penale dytësore). Kur më shumë se një person akuzohen për të njëjtë
regjistrohet dhe numërohet vetëm një çështje me disa të akuzuar. Nëse 
akuzohet për më shumë se një vepër penale të të njëjtës kategori (vepra
përsëritura apo të vazhdueshme) këto ngjarje zakonisht bashkohen në një
vetme  dhe numërohen si një çështje. Gjithsesi, nëse 

 gjyqësore 
rejtësisë16. 
 raportin e 
 (zakonisht 
et Parimi i 
era (vepra 
n çështje, 

një person 
 penale të 
 çështje të 

një person gjykohet dhe dënohet 
për më shumë se një vepër penale në çështje të ndryshme të regjistruara brenda vitit 
numërimi i tij/saj i përgjithshëm përkon me numrin e çështjeve. 

 

 
 

2.3.4.3. Mbulimi: gjeografik dhe institucional 
 
Standardi 
Një institucion qendror duhet të mbledhë e krahasojë sistematikisht të dhëna nga njësitë regjistruese të të 
gjitha gjykatave në juridiksionin territorial. 
 
 
Vlerësimi 
 
Statistikat e marra nga Ministria e Drejtësisë mbulojnë të gjithë territorin e vendit dhe 
përfshijnë të dhëna nga të gjitha gjykatat, duke përfshirë edhe Gjykatat e Krimeve të 

rritoriale për të cilin ka të dhëna të 

 
2.3.4.4.  Afatet kohore dhe periodiciteti 

Rënda. Niveli më i vogël i mbledhjes te
disponueshme është niveli i rrethit. 
 
 

 
Standard 
Të dhënat nga të gjitha gjykatat duhet të mblidhen dhe të raportohen në mënyrë të rregullt. 
 
Vlerësimi 
 
Urdhri i Ministrisë së Drejtësisë nr. 471/1, dt. 21 janar 2002, përcakton mbledhjen e të 

r vjetor në 
inistrisë së 
nda janarit 

ortim është përgjithësisht i 
kënaqshëm. 

gjitet 
etë hyrë në 

funksion plotësisht Sistemi i Menaxhimit të Çështjes, dërgimi i të dhënave do të bëhet i 
mundur në mënyrë automatike. 
 

                                                

dhënave statistikore çdo 3 muaj, si dhe një raport  të përgjithshëm statistiko
fund të vitit17. Në veçanti, formularët 1, 2 dhe 3 duhet t’i dërgohen M
Drejtësisë deri në datën 20 të muajit pas përfundimit të tremujorit, dhe bre
për raportimin vjetor. Respektimi i këtyre kërkesave për rap

 
Statistikat dërgohen si në formë të printuar ashtu dhe në CD-ROM që i bashkën
kopjes së printuar (në disa raste ato dërgohen dhe me e-mail). Sapo të k

 
16 Udhëzimi nr. 324, dt 21.01.2004 “Për disa Ndryshime të Udhëzimit nr. 99, dt 7.01.2002 “Për plotësimin e të dhënave 
statistikore”  
17 Duhet të theksohet se gjykata me Sistem Automatik Menaxhimi Çështje mund të gjenerojnë të dhëna automatike për 
çdo periudhë të caktuar kohe. 
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2.3.4. Rezultati (Prodhimi i Statistikave) 

2.3.4.1.  Vlefshmëria e të dhënave dhe analiza statistikore e të dhënave 

 

 

 
Standardi 
Të dhënat statistikore duhet të kontrollohen për të parë nëse ato janë në përpuethshmëri, të sakta dhe të 
besueshme. Nëse shfaqen papërpuethshmëri ose dyshime mbi besueshmërinë e të dhënave duhet të 
nisin hetimet mbi burimet e mundshme të gabimeve gjatë përpilimit, dërgimit apo mbledhjes së të 
dhënave. Pasi të jenë vërtetuar vlefshmëria apo besueshmëria e të dhënave, një pjesë e mirë e analizës 
mund të bëhet në formë të statistikave të thjeshta përshkruese, të tilla si shëeshtësitë, përqindjet, normat 
dhe shkalla e ndryshimit. 
 
 
Vlerësimi 
 
Një herë në tre muaj ose sapo të jenë marrë në Tiranë të dhënat statistikor
Statistikave në Ministrinë e Drejtësisë bën vleftësimin e disa 

e, Njësia e 
të dhënave të kufizuara 

en 
 të dhëna. 

t paraqiten 
kërkesë të 

si p.sh. mbi numrin e çështjeve për trafikimin e drogës që janë në gjykim e 
ë 

 fund të vitit 
ë specialist 

uar. Burimi 
 punës për 
duara dhe 

nale çdo vit nga secili gjykatës. Ky informacion, i cili vjen çdo muaj, dhe 
më pas në fund të çdo viti, regjistrohet në regjistrin vjetor saktësisht siç është marrë 
(d.m.th. pa u përpunuar) nga secila gjykatë rrethi. Nuk ekziston asnjë mundësi për të 
përllogaritur normat e përgjithshme të mospërputhjeve/firove nga niveli i policisë e deri 

e sistemi statistikor dhe ai i gjykatave nuk 
është i integruar. 

(problemi që haset më shpesh është mospërputhja e totaleve). Nëse zbuloh
papërpuethshmëri, të dhënat i kthehen mbrapsht personit që i dërgon këto
Gabimet ndodhin kryesisht si pasojë e regjistrimit me dorë të të dhënave. 
 
Të dhënat shqyrtohen çdo vit nga Njësia e Statistikave.  Gjetjet nga analiza
kryesisht në Raportin Vjetor, por disa prej tyre sigurohen edhe me një 
posaçme (
sipër). Për momentin, burimet njerëzore të Njësisë së Statistikave janë të pakta n
numër. Përderisa ky sistem mendohej se do të bëhej tërësisht automatik në
2007, stafi u reduktua në numër nga 3 specialistë dhe drejtori, në vetëm  nj
dhe drejtorin. 
 
Për shkak të këtyre kufizimeve, fusha e analizës së të dhënave është e kufiz
i vetëm i të dhënave të vlefshme në Ministrinë e Drejtësisë është ngarkesa e
secilin gjykatës, e shprehur në formën e numrit të  çështjeve penale të përfun
kërkesave pe

në prokurori ose në gjykate duke qenë s

 
 
 
 

2.3.4.2.  Raportimi dhe Shpërndarja 
 
Standard 
 
Numri i personave të dënuar gjatë një viti duhet të regjistrohen veçmas sipas llojit të krimit, moshës, gjinisë 
dhe nënshtetësisë. Ndarja e llojeve të krimeve për personat e dënuar duhet të përfshijë të paktën 
kategoritë e mëposhtme: vrasjet me dashje; përdorimin e dhunës; përdhunimin; dhunën seksuale: dhunën  
seksuale ndaj fëmijëve; vjedhjen me dhunë/armë; vjedhjen; plaçkitjen; vjedhjen e automjeteve; mashtrimin; 
krimet e lidhura me lëndët narkotike; trafikimin e lëndëve narkotike; pengmarrjen; përfshirjen në krimet e 
organizuara; pastrimin e parave; korrupsionin; trafikimin e qenieve njerëzore; imigrimin e paligjshëm;  
krimet kibernetike dhe krimet e lidhura me racizmin dhe ksenofobinë. 
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Vlerësimi 

tistikave të 
në 

rejtësisë18. 
ara, veprat 

 Raporti Vjetor 
botohet rreth 3-4 muaj pas fundit të çdo viti për një vit më parë. 
 
 

 
Shpërndarja ndodh kryesisht nëpërmjet Raportimit Vjetor të Njësisë së Sta
Ministrisë së Drejtësisë. Raporti Vjetor është i shkruar në shqip dhe pjesërisht 
anglisht dhe mund të shkarkohet nga faqja e internetit e Ministrisë së D
Statistikat janë mjaft të plota dhe mbulojnë numrin e çështjeve të gjyku
penale dhe personat e dënuar sipas të gjitha neneve të kodit penal.

 
 
2.4. Statistikat për pastrimin e parave 
 
Standardi 
Direktiva 2005/60/EC për parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllimin e pastrimit të parave 
përmban një numër minimal çështjesh për të cilat statistikat duhet të jenë të vlefshme. Një grup i Eurostat-
it po merret aktualisht me pilotimin e mbledhjes për një listë shumë specifike të dhënash për pastrimin e 
parave, bazuar në Direktivën 2005/60/EC19. Lista përmban të dhëna për numrin e raporteve të 
transaksioneve të dyshimta (RTD), raportet e transaksioneve të mjeteve monetare (parave cash) (RGJP), 
urdhrat për shtyrjen e afatit kohor, hetimet për pastrimin e parave, zbulimin e operacioneve të 
kontrabandimit të parave, aktivitete të dyshimta parash në zonën kufitare, raporte të transaksioneve të 
dyshimta të hetuara nga organet e zbatimit të ligjit, dhe raporte të transaksioneve të dyshimta të 
paketuara, si dhe numrin e stafit që i dedikohet me kohë të plotë (ose ekuivalentit me kohë të plotë) 
çështjes së pastrimit të parave në Njësinë e Hetimit Financiar (FIU) dhe në agjencitë e zbatimit të ligjit. Për 
më tepër, duhet të mblidhen të dhëna për numrin e çështjeve të filluara, të ndara sipas zërave të 
përmendur më lart, si dhe të dhënat mbi numrin e dënimeve dhe pafajësive për akuzat e ngritura. Të 
dhënat për personat e dënuar dhe ata që deklarohen të pafajshëm duhet të ndahen sipas “palës së tretë”, 
vetëpastrimit, akuzës, llojit të dënimit, moshës, gjinisë, dhe nënshtetësisë. Statistikat për numrin e 
procedurave të ngrirjes dhe konfiskimit, dhe numri i kërkesave të marra për urdhrat e ngrirjes dhe të 
konfiskimit të pronave duhet të tregojnë vlerën e pronave të konfiskuara dhe shumat e siguruara. Burimi 
parësor i të dhënave është parashikuar të jenë Njësia e Hetimit Financiar (NjHF) në kuadër të organeve të 
zbatimit të ligjit.  
 

e dhe në 

thshme që merret me Parandalimin e Pastrimit të Parave (DPPPP) 
 e Hetimit 
n pavarësi 
-ja mbledh, 
a se lidhen 

me krimet e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, por nuk ka kompetenca të 

lidhen nga 
ënshtrohen 
më të gjerë 

obankare që kanë të bëjnë me transaksionet financiare, 

                                                

Vlerësimi 
 

2.4.4. Institucionet e përfshira në mbledhjen e të dhënav
prodhimin e statistikave  

 
Drejtoria e Përgji
është krijuar në vitin 2001 brenda Ministrisë së Financës dhe është Njësia
Financiar në Shqipëri (NjHF). Ajo ka një staf prej 22 personash dhe gëzo
administrative dhe buxhetore20. Duke qenë njësi e hetimit financiar, DPPPP
analizon dhe shpërndan të dhëna për transaksionet financiare të dyshuar

mëtejshme hetimore. 
Mbledhja e të dhënave organizohet në dy nivele; të dhënat fillimisht mb
subjektet regjistruese dhe më pas grumbullohen në NjHF. Subjektet që i n
raportimit jepen në ligjin kundër pastrimit të parave21 dhe përfshijnë një ga
institucionesh bankare dhe j

 
18 Shih Ministrinë e Drejtësisë, Vjetari Statistikor, Tiranë, 2008, në adresën www.justice.gov.al.   
19 Grupi i treguesve të pilotuar nga Eurostat-i nuk përfaqëson (ende) standarde detyruese të BE-së, por, pavarësisht 
nga kjo, ai përbën një udhëzim të rëndësishëm për përparësinë që po zhvillohen në fushën e dhënave të pastrimit të 
parave në kuadër të Bashkimit Evropian. Eurostat-i planifikon të botojë rezultatet e para të ushtrimit të tij të mbledhjes 
së të dhënave në vitin 2010. 
20 Për më tepër informacion shih Njësinë e Hetimit Financiar në Shqipëri, Raporti Vjetor i vitit 2008, 2009 në adresën 
http://www.fint.gov.al/doc/RaportiFinal2008.pdf. 
21 Ligji  nr. 9917, dt. 19 maj 2008, Neni 3 rendit subjektet raportuese në bazë të Direktivës së Tretë  të BE-së për 
Pastrimin e Parave. 
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, transferimet me vlerë, sigurimet, lojrat fatit, ose transaksione të 
tjera monetare e me vlerë. 
 

lidhen me 
enet 230/a 

ënave (shih 
DPPPP-së, 
j 2008 ‘’Për 

limin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit’’, i cili është ndryshimi i 
ë parave të 

it të parave 

ë lidhje me 
htja i duhet 
se subjekti 

8 orëve; 
në e pesëqind 

mijë) lekëve ose më të lartë, ose vlerën korresponduese në monedha të tjera. 
mjete monetare (jo cash) që kanë vlerën e 6.000.000 

të 
zinxhir. 

ikor i NjHF-
e çdo kohë 

 ka qenë i 
i në Tiranë. 

, dhe vetëm 
në vitin 2008 kanë filluar të raportojnë për herë të parë dhe subjekte të tjera (si p.sh. 

et/shoqëritë)22. 
 
Për qëllime raportimi janë të vlefshme23 tre formularë standardë – një për transaksionet 

e një tjetër 

shërbimet e pagesave

 
 

2.4.4. Futja e të dhënave 
 

Përkufizimet në Nenin 287 të Kodit Penal ‘’procedimin e veprave që 
pastrimin e parave’’ dhe për “Financimin e Terrorizmit’’, siç përcaktohet në N
dhe 239/b të Kodit Penal përbëjnë bazën për qëllime të mbledhjes së të dh
Shtojcën VI). Përveç këtyre neneve, ligji kryesor që parashikon aktivitetet e 
duke përfshirë dhe mbledhjen e të dhënave, është Ligji nr. 9917, dt. 19 ma
paranda
fundit prej shumë ndryshimeve që i janë bërë ligjit fillestar kundër pastrimit t
vitit 2000. 
 
Subjektet që i nënshtrohen detyrimit të raportimit sipas ligjit kundër pastrim
duhet t’i raportojnë DPPPP-së në lidhje me tre lloj transaksionesh: 
1) çdo transaksion të dyshimtë --  që janë transaksionet e dyshuara se kan
pastrimin e parave ose financimin e terrorizmit, pavarësisht vlerës së tij. Çës
raportuar menjëherë DPPPP-së si dhe duhet të kërkohen udhëzime në
mund të ekzekutojë transaksionin apo jo. NjHF-ja duhet të përgjigjet brenda 4
2) të gjitha transaksionet monetare që kanë vlerën e 1.500,000 (një milio

3) të gjitha transaksionet jo me 
(gjashtë milion) Lek ose më shumë, ose ekuivalentin e saj në valuta të tjera, 
ekzekutuara si transaksione të vetme ose si tërësi transaksionesh të lidhura 
 

2.4.4. Rrjedha e të dhënave 
 

Të dhënat futen çdo ditë sapo vjen një raport  i ri. Megjithëse raporti statist
së bëhet një herë në vit, statistikat duhet të gjenerohen sipas klasifikimev
(edhe sipas çdo dite). 
 
Përsa i përket mbulimit gjeografik të raportimit, ai deri para pak kohësh
shumë i kufizuar pasi raportet vinin kryesisht nga raportet raportuese me sel
Gjithashtu, deri para pak kohësh, raportet merreshin kryesisht nga bankat

tregtarët e makinave; fondacion

e dyshimta, një për transaksionet monetare me vlerë mbi 1.500.000 Lek dh
për transaksionet jo-monetare me vlerë mbi 6.000.000 Lek23. 
 
Formulari i parë mbledh informacion; 

                                                 
22 Kjo shtrirje mbulimi pasqyrohet edhe në statistikat e disponueshme: nga 2 raporte për aktivitete të dyshimta në vitin 
2001, në 13 në vitin 2006, 748 në vitin 2007 dhe 152 në vitin 2008. Numri i raporteve të transaksioneve me vlerë të 
marra nga NjHF-ja u rrit nga 61,342 në vitin 2007 në 231,531 në vitin 2008. Kjo ndodhi si pasojë e disa faktorëve 
kryesorë: mbulim gjeografik i zgjeruar raportimi, rritja e kapaciteteve të informacionit dhe teknologjisë, rritja e burimeve 
njerëzore (2 analistë shtesë), rritja e shkëmbimit të informacioneve me organet e tjera, ndryshimet ligjore (duke 
përfshirë këtu uljen e pragut të raportimeve për transaksionet jo-monetare (nga 70 deri në 20 milion lek në vitin 2003 
dhe deri në 6 milion lek në vitin 2008), prezantimi i detyrimit për raportimin e transaksioneve monetare mbi shumën 1,5 
milionë lek dhe zgjatja e listës së subjekteve raportuese) dhe inspektimet e vazhdueshme . Shih Raportin Vjetor të 
Njësisë së Hetimit Financiar, f. 29 - 33. Për më tepër, NjHF–ja ofron këshillim periodik për subjektet raportuese në 
formën e tipologjive të pastrimit të parave dhe të trajnimit.  
23 Formularët mund të shkarkohen nga kjo faqe interneti: http://www.fint.gov.al/index.php?mid=5. 
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1) nëse dyshimet kanë të bëjnë me aktivitete të pastrimit të parave ose financimin e 

je me një raport të ri ose një raport që ka përditësuar një raport të 

it që kryen 
 mbiemrin; 

ëna kontakti; data e raportit 

mbi: 
 dhe atë të 

imit, etj.); 
i informacion si më sipër); 

isht  NjHF-së .Të 
për secilin 
dyshimta e 

ëm. 

nave. Në rast se ka 
raporte të dyshimta, duke qenë se është e nevojshme që këto raporte të merren 

ë pas me 
raktikohet 

 

menaxhimi 
racle), që 
istonte një 

 
K min e menaxhimit elektronik, ajo merr dy identifikues 

të raportit të marrë me postë; dhe i dyti 
ahen nga i 

, statistikat 
n 

 vlerë mbi 
saksione jo-monetare me vlerë mbi 6.000.000 lek. Shembuj të 

 
− Numri vjetor i raporteve të dërguara nga subjektet, sipas llojit të subjektit; 
− Numri vjetor i raporteve të dërguara nga një subjekt i caktuar, sipas pozicionit 

gjeografike 
− Numri vjetor i çështjeve që i çohen Policisë së Shtetit për hetim të mëtejshëm, sipas 

llojit të veprës penale 
− Numri vjetor i çështjeve që i çohen Prokurorisë, sipas llojit të veprës penale 
 

terrorizmit; 
2) në lidh
mëparshëm; 
3) mbi transaksione të dyshimta, duke përfshirë: statusin ligjor të person
transaksionin; të dhëna të përgjithshme mbi personin, duke përfshirë emrin,

identifikues dhe organin nënshtetësinë; datën e regjistrimit, numrin e dokumentit 
lëshues; adresën; statusin e punësimit; datën e transaksionit; shumën; dhe monedhën  
4) informacion për subjektin raportues: të dh
 
Formulari i dytë dhe i tretë mbledh informacion 
1) personin që kryen transaksionin (si p.sh. emrin dhe mbiemrin e tij
familjes; statusin ligjor; dokumentin e identifik
2) personin në emër të të cilit është kryer transaksioni (i njëjt
3) përfituesin e transaksionit 
4) vetë transaksionin: datën; monedhën dhe sasinë; 
5) subjektin raportues: emrin; të dhënat e kontaktit; datën e raportimit. 
 
Transaksioni është njësia llogaritjes, ashtu siç i është raportuar fillim
dhënat hyrëse janë pikërisht ato të formularëve standardë. Informacioni 
transaksion përtërihet në mënyrë që zyra e prokurorisë të ndjekë çështjet e 
t’ia referojë këto çështje të dyshimta Policisë së Shtetit për hetim të mëtejsh
 
Media mund t’i transmetojë raporte NjHF-së në varësi të rretha

menjëherë ato mund të dërgohen me postë elektronike. Në çdo rast vijohet m
dërgimin e raporteve me postën e zakonshme. Raportimi online ka nisur të p
edhe pse janë vëne re vështirësi në raportimin e transaksioneve elektronike.
 
Me të ardhur një raport, informacioni hidhet tanimë në një program 
elektronik të çështjeve (i cili funksionon mbi bazën e një programi O
centralizon ruajtjen dhe analizimin e të dhënave. Deri para pak kohe ekz
sistem i përzier (dosje në Excel, letër, etj.). 

ur një çështje hidhet në siste
unikë të ndryshëm: njëri është numri i protokollit 
është numri automatik që gjenerohet nga sistemi. Këta identifikues nuk nd
gjithë sistemi i drejtësisë penale (si p.sh. prokuroria). 
 

 
2.4.4. Produkti i të dhënave 

 
Sipas tre kategorive të detyrimeve raportuese (që u përmenden më lart)
bëhen menjëherë të vlefshme për tre lloje transaksionesh financiare që raportohe
NjHF-së: transaksione të dyshimta, transaksione me mjete monetare me
1.500.000 lek; tran
statistikave të vlefshme të mbledhura nga PPP-ja janë; 
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atistika ofrohen nga raporti vjetor i NjHF-së, i cili mund të shkarkuar nga 
interneti24. 

 
 

Statistika për Trafikimin e Njerëzve (TNj) 

Këto st

 
 
2.5. 
 
Standardi 
Bazuar në Vendimet Kuadër të Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Direktivat  e Këshillit mbi trafikimin e 
qenieve njerëzore si edhe Protokollin e Kombeve të Bashkuara për parandalimin, shtypjen dhe ndëshkimin 
e trafikimit të qenieve njerëzore, Komisioni Evropian, DG-JLS, ka përgatitur një raport ekspertësh, i cili 
përmban rekomandime për të dhëna të standardizuara dhe të krahasueshme mbi viktimat, trafikantët, 
procesin e trafikimit dhe përgjigjen e drejtësisë penale ndaj trafikimit25. Të dhënat që duheshin mbledhur 
26 përfshinin numrin total të viktimave të identifikuara për vend për vit (të ndara sipas gjinisë, moshës, 
kombësisë, vendit të lindjes dhe llojit të shfrytëzimit); Numrin total të viktimave për vend për vit, duke 
bashkëpunuar me agjencitë e zbatimit të ligjit; numrin total të trafikantëve për vend për vit (të ndarë sipas 
personave të arrestuar, personave të akuzuar (sipas akuzave përkatëse); numrin e hetimeve të filluara 
dhe numrin e hetimeve të përfunduara me sukses (të ndara sipas gjinisë, moshës, kombësisë, vendit të 
lindjes dhe llojit të shfrytëzimit). Për më tepër, u përfshinë dhe statistika mbi numrin e trafikantëve të 
ndjekur dhe të dënuar në vit (sipas akuzës, të ndarë sipas gjinisë, moshës, kombësisë, vendit të lindjes 
dhe llojit të shfrytëzimit, si dhe të dhëna për dënimet dhe viktimat që dëshmonin në gjykatë dhe paditë e 
për kompensim, sipas akuzave. 
 
Vlerësim

prodhimin 

 
e drejtuar nga Koordinatorja Kombëtar për TQNj, e cila është gjithashtu dhe Zëvendës 

 dhe ka si 
 njerëzore. 
të miturve 

për 
futjen e të dhënave për viktimat, si për shembull: 1) Ministria e Brendshme fut të dhëna 
për rastet e pranuara nga Policia (Policia kufitare dhe njësia e anti-trafikimit); 2) 
Ministria e Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta siguron të dhëna të 

abilitimin e viktimave28; 3) 
diplomatike 

i 
 

2.5.4. Institucionet e përfshira në mbledhjen e të dhënave dhe 
e statistikave 

 
Zyra e Koordinatorit Kombëtar për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore (TQNj),

Ministre e Brendshme, ka qenë funksionuar që prej shtatorit të vitit 2008
detyrë të vërë në zbatim strategjinë kombëtare kundër trafikimit të qenieve
Zyra merret me trafikimin e personave, trafikimin e grave dhe trafikimin e 
dhe administron bazën kombëtare të të dhënave të viktimave të trafikimit27.  
 
Kjo bazë e të dhënave është instaluar në disa institucione të cilat janë përgjegjëse 

mbledhura nga qendrat e pritjes për mbrojtjen dhe reh
Ministria e Çështjeve Sociale fut të dhëna të mbledhura nga misionet 
shqiptare dhe zyrat konsullore jashtë shtetit. 
 
 

                                                 
24 Raportet vjetore mund të shkarkohen në adresën http://www.fint.gov.al/index.php?mid=183. 
25 Republika e Austrisë, Ministria e Brendëshme Federale dhe IOM-i, Organizata Ndërkombëtare p
Udhëzimet për mbledhjen e të dhëmave për trafikimin e qenieve njerëzore përfshinin tregues krahasues. Shkurt 20

ër Migracionin. 
09. 

%20the%20Collection
Shih në adresën: 
http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/IOM_Vienna_AT_MoI_Guidelines%20for
%20of%20Data%20on%20THB.pdf 
26 Duhet të theksohet se rekomandimet nuk janë detyruese, por përfaqësojnë një pikë të mirë nisje për zhvillime të 
mundshme të standardeve të BE-së për statistika të veçanta krimi dhe të drejtësisë penale për trafikimin e qenieve 
njerëzore. 
27 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka nxjerrë një Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm, nr. 865, dt. 26. 12. 
2008 “Për hedhjen e të dhënave në bazën e të dhënave të viktimave të trafikimit”. Shih: Raportin e Vlerësimit “Për 
zbatimin e strategjisë kombëtare kundër trafikimit të qenieve njerëzore 2005 – 2007, Ministria e Brendshme, Zyra e 
Koordinatorit Kombëtar për Luftën Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, Tiranë 2008, f. 14. 
28 Një nga këto qendra pritëse financohet nga shteti, ndërsa të tjerat financohen dhe menaxhohen nga OJQ-të.  
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2.5.4. Futja e të dhënave 

enin 3 të 
shkimin e 
plotësuar 

rkombëtar. 
a nenet e 
zore, Neni 

e Neni 128/b Trafikimi i të Miturve. Baza e të 
dhënave për viktimat bën më tej dallimin ndërmjet viktimave të trafikimit të qenieve 

imi, organi 
bazën e të 

për viktimat 
, etj.), identifikimin 

lindjes, etj.) 
. 

Përveç bazës së të dhënave për viktimat e trafikimit, po zhvillohet një tjetër bazë të 
së për autorët e veprave të trafikimeve. Në kohën kur 

u shkrua raporti nuk u dha asnjë informacion tjetër për këtë bazë të dhënash. 

lokale dhe 
i vitit 2005 
ombëtar të 
 viktimave. 
ndërmarrë 
ë të gjitha 
ga policia 

pikëkalimet 
e kufirit ku është i instaluar sistemi elektronik TIMS, të dhënat e personit të intervistuar 

it më pas 
punim me 

Shërbimin Social të Shtetit dhe OJQ-të. Në këto ambiente identifikohen dhe 
n të dhëna të 

ndrat e pritjes dhe 
 i 

 
Në Shqipëri trafikimi i qenieve njerëzore përcaktohet në përputhje me N
Protokollit të Kombeve të Bashkuara për Parandalimin, Shtypjen dhe Ndë
Trafikimit të Qenieve Njerëzore, në veçanti gratë dhe fëmijët, duke 
Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Ndë
Dispozitat ligjore mbi trafikimin e qenieve njerëzore përfaqësohen ng
mëposhtme të Kodit Penal Shqiptar. Neni 110/a Trafikimi i Qenieve Njerë
114/b Trafikimi Grave për Prostitucion dh

njerëzore dhe viktimave potenciale të trafikimit29. 
 
Për secilin rast të një viktime të dyshuar ose një viktime të mundshme trafik
përgjegjës mbledh informacion lidhur me kompetencën e tij dhe e fut atë në 
dhënave të viktimës si njësi regjistrimi30. Idealisht, secila njësi regjistrimi duhet të ketë 
informacion të plotë nga institucione të ndryshme, përfshirë informacionin 
(emrin, vendin dhe datën e lindjes, kombësinë, nënshtetësinë
(institucionin, vendin, ndihmë aktuale, etj.), të dhëna mbi akomodimin, informacion për 
intervistën, të dhëna për personin që rekrutoi viktimën (vendin dhe datën e 
metodat e rekrutimit, statusin aktual, etj ( shih Shtojcën VII për listën e plotë)
 

dhënash me ndihmën e ICMPD-

 
 

2.5.4. Rrjedha e të dhënave  
 
Qeveria ka prezantuar struktura të reja kundër trafikimit në nivelet 
kombëtare në vitin 2006. Një urdhër i përbashkët i ministrive përgjegjëse 
përcakton detyrat e institucioneve të përfshira në proces, Mekanizmin K
Referimit për Viktimat e Trafikimit dhe menaxhimi e bazës së të dhënave të
Për më tepër, një urdhër i Policisë së Shtetit përcakton procedurat që duhen 
për shtetasit shqiptarë dhe huaj të cilët janë kthyer nga vende të tjera. N
pikëkalimet e kufirit personat e kthyer nga një tjetër vend intervistohen n
kufitare me qëllim që të identifikohen viktimat e mundshme të trafikimit. Tek 

janë futur direkt në sistem31. Të kthyerit e identifikuar si viktima të trafikim
transportohen dhe akomodohen në ambientet e posaçme, në bashkë

rehabilitohen viktimat dhe viktimat e mundshme, si dhe integrohe
mëtejshme me të dhënat e regjistruara nga Policia Kufitare.  
 
Institucione të tjera regjistruese të dhënash si njësitë e policisë, qe
ambasadat mbledhin të dhëna dhe i hedhin ato në tabela. Kopje të tyre më pas

                                                 
29 Një viktimë e mundshme trafikimi është dikush që mund të ketë qenë i trafikuar, por nuk ka prova/informacion të 
mjaftueshëm për ta provuar këtë gjë, dhe vetë personi nuk e pranon ose nuk e identifikon shprehish veten si viktimë 
trafikimi pse e mohon të qenit të një viktime trafikimi. Në këtë rast çështja i dërgohet organeve kompetente për hetime të 
mëtejshme. 
30 Baza e të dhënave funksionon sipas një platforme në Oracle dhe është pjesë e Sistemit të Përgjithshëm të 
Menaxhimit të Informacionit të Ministrisë së Brendshme. 
31 Që prej shtatorit të vitit 2009 ka filluar të funksionojë sistemi TIMS në Drejtoritë e Policive të Qarkut në Tiranë, Durrёs, 
Vlorё, dhe në pikat e kalimit kufitar në Rinas, Kapshticё, Kakavijё, Portin e Durrёsit, Qafё Thanё, Han i Hotit, Morinё, 
Portin e Vlorёs, Murriqan, Tushemisht, Bllatё, Gorricё, Tre Urat, Qafe Botё dhe Portin e Sarandёs. (Aktualisht sistemi 
është instaluar në të gjitha pikat e kalimit të kufirit,).   
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rafikimin e 
 dhe të dhëna për rastet e regjistruara më 

parë, duke shmangur mbivendosjet dhe dyzimet.  

më ose një 
tu, statistikat mund të 

ar. Për më 
viktimat e trafikimit që merret nga misionet diplomatike 

shqiptare dhe zyrat konsullore futet në bazën e të dhënave të viktimave të trafikimit nga 

acionit që 
timave. Kur 
ve, sistemi 
nitorimin e 

jithatë numri i dosjes dhe njësia e regjistrimit zakonisht nuk 
ndahet me institucione të tjera për qëllime statistikore. Regjistrimi i njësive dhe emrat 

e të drejte 

 vetëm një 
n dhe disa 
ërqindjet e 

 një raport 
9 duhet të bëhet i 

Raportin e 
ë Qenieve 
n statistikat 

hura:  

dërgohen (me CD-ROM ose USB) Zyrës së Koordinatorit Kombëtar për T
Qenieve Njerëzore. Po ashtu, integrohet

 
Të dhëna futen në bazën e të dhënave të viktimës sapo të vihet re një vikti
viktimë e mundshme trafikimi nga autoritetet përgjegjëse. Kësh
ndahen mbi bazë ditore, por normalisht përpilohen vetëm në bazë vjetore.  
 
Statistikat për trafikimin qenieve njerëzore mbulojnë tërë territorin kombët
tepër, informacioni për 

Ministria e Punëve të Jashtme. 
  
 

2.5.4.  Rezultati i të dhënave 
 
Vlefshmëria e të dhënave garantohet nga përditësimi i vazhdueshëm i Inform
vjen nga institucione të ndryshme dhe futet në bazën e të dhënave të vik
organi i parë përgjegjës fut një rast në bazën e të dhënave të viktima
automatikisht gjeneron një kod unik, i cili i referohet personit, dhe lejon mo
rastit brenda sistemit. (Meg

kodohen dhe institucioneve të ndryshme u garantohen nivele të ndryshm
hyrjeje në bazën e të dhënave.  
 
 
Duke marrë parasysh sasinë e madhe të informacionit të mbledhur bëhet
analizë e kufizuar e statistikave të trafikimit të qenieve njerëzve. Prodhohe
tregues të drejtësisë penale, të tilla si numri i viktimave të identifikuara dhe p
grave dhe fëmijëve.  
 
Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Trafikimin e Qenieve Njerëzore nxjerr
vjetor për trafikimin e qenieve njerëzore. Raporti i vitit 2008/200
disponueshëm online në një të ardhme të afërt. Në vitin 2008 Zyra e Koordinatorit 
Kombëtar për Luftën Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore publikoi “
Vlerësimit mbi Zbatimin e Strategjisë Kombëtare kundër Trafikimit t
Njerëzore 2005-2007. Ky raport u botua në anglisht dhe shqip, dhe përfshi
e mëposhtme mbi trafikimin e qenieve njerëzore dhe krime të tjera të lid
  

- Policia: çështjet, çuar për ndjekjes, palët e dëmtuara, kriminelët, p
arrestuar, personat e ndaluar, personat të liruar me kusht, personat
çështjet e trafikimit të grave d

ersonat e 
 në kërkim; 

he çështjet e trafikimit të  fëmijëve.  
- Prokuroria: çështjet e transferuara, të regjistruara, rifilluara, dërguar për gjykim, 

të përfunduara, të pezulluara, nën hetim, vendimi i prokurorisë; 
- Gjykatat: çështjet e përgjithshme, çështje të papërfunduara, çështje të 

përfunduara ku pala është deklaruar fajtore, çështje që përfundojnë me 
pafajësi, çështje të pezulluara, çështjet e kthyera për përfundim hetimi, çështjet 
të deklaruara si jashtë kompetence. 
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2.6. Statistikat për Krimet që lidhen me racizmin dhe 
Ksenofobinë 
 
Standardi 
Ndërsa e drejta penale kombëtare në BE për krimet që kanë të bëjnë me racizmin dhe ksenofobinë është 
ende e ndryshme32, Shtetet Anëtare të BE duhet të marrin masat e nevojshme të përmbushin Vendimin 
Kuadër të Këshillit Evropian 2008/913/JHA për luftën kundër racizmit dhe ksenofobisë me anë të së 
drejtës penale deri më 28 nëntor 201033. Në BE të dhënat për krimeve raciste të regjistruara nga policia, 
krimet anti-semitike dhe krimet me motive ekstremiste të krahut të djathtë janë mbledhur dhe raportuar nga 
Agjencia e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore (FRA)34. Të dhënat e raportuara përfshijnë edhe 
aktet specifike të nxitjes dhe incidentet kriminale me racizëm të dyshuar, anti-semitik dhe motive35 
ekstremiste te krahut të djathtë. Ndërsa nuk janë detyruese raportimi i këtyre tre llojeve të krimeve të gjera 
sugjeron një standard zhvillimi në nivel të BE-së i cili duhet të përfshijë të dhënat e mëposhtme: numrin 
vjetor të krimeve raciste të raportuara nga policia, krimet anti-semitike dhe krimet me motiv ekstremist të 
krahut të djathtë, numrin vjetor të personave të përndjekur dhe numrin e padive të nisura për secilin nga 
këto tre lloje krimesh; numrin vjetori të personave të dënuar dhe të liruar nga akuzat për secilin nga këto 
tre lloje krimesh (sipas akuzës, moshës, seksit dhe nënshtetësisë).  
 
Vlerësimi 

zmin dhe 

t nga Kodi 
e dhe feve  

ipas këtyre 

tive specifike racore, ksenofobike apo motive të tjera 
urrejtje mund të marrin dënime më të rrepta si krime në rrethana të rënduese (Neni 50 j 
Kodit Penal). Megjithatë nuk ka statistika të rregullta të mbledhura për krime motive 
racore, ksenofobike ose motive të tjera urrejtjeje edhe pse policia mbledh disa statistika 
mbi vrasjet e motivuara nga gjakmarrja.  
 
 
 
 

 
2.6.4. Mbledhja e të dhënave për krimet që përfshijnë raci

ksenofobinë 
 
Krimet që kanë të bëjnë me racizmin dhe ksenofobinë mbulohen pjesërish
Penal (Neni 265: Nxitja e urrejtjes ose grindjeve ndërmjet kombësive, racav
dhe Neni 266: Thirrja për urrejtje nacionale) dhe llogariten si shkelje s
neneve.  
Krime të tjera që janë kryer për mo

                                                 
32 Ndërkohë që formulimet janë të ndryshme, e drejta penale kombëtare e kategorizon  ‘[diskriminimin], [urr
[dhunën]  për shkaqe [race], [ngjyre], [origjine kombëtare ose etnike]’ v

ejtjen], ose 
epër penale. Përveç kësaj, disa ligje kombëtare e 

identifikojnë motivimet për racizmin, ksenofobinë ose anti-semitizmin si faktor rëndues në vepra të tjera penale. 
33 Shih Vendimin Kuadër të Këshillit 2008/913/JHA të datës 28 nëntor 2008 për luftën kundër formave dhe shprehjeve të 
caktuara të racizmit dhe ksenofobisë nëpërmjet të drejtës penale, OJ L 328/55. E disponueshme në adresën: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:EN:PDF 
34 Të dhënat janë mbledhur nga FRA-ja në përputhje me Nenin 4(1)(a) të rregullores së Këshillit (EC) Nr 168/2007 të 
datës 15 shkurt 2007 i cili parashikon krijimin e një Agjencie të Bashkimit Evropian për të Drejtat e Njeriut. Shih 
http://fra.europa.eu/fraËebsite/material/pub/FRA/reg_168-2007_en.pdf 
35 Shih, për shembull, FRA, Përqasje Krahasuese e Gjetjeve nga RAXEN, Raportet e Pikave Kombëtare Fokale 2001-
2004, Raport Përmbledhës, në faqen 27. I disponueshëm në adresën: 
http://fra.europa.eu/fraËebsite/material/pub/comparativestudy/CS-RV-05-SUM.pdf 
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3 
 dhe i drejtësisë penale 

 
3.1.1.1. Raportimi i të dhënave në nivelin evropian 

3. Raportimi ndërkombëtar i krimeve  

 
Standard 
Në nivelin e BE-së, llojet bazë të krimeve mbi të cilat të dhëna duhet t’i raportohen Eurostatit 
përshijnë krimin total, vrasjen, krimet e dhunshme (përfshirë sulmin fizik, grabitjen dhe 
ngacmimet seksuale), grabitjet, vjedhjet e shtëpive, vjedhjet e mjeteve motorike dhe trafikimin e 
lëndëve narkotike. Brenda kufijve kombëtarë të së drejtës penale, skema e përdorur për 
klasifikimit e krimeve duhet të renditet sa më parë që të jetë sipas e mundur me përkufizimet e 
Eurostat-it. Për më tepër, në nivelin Evropian janë në zhvillim tregues specifik për krime që kanë 
të bëjnë me racizmin dhe ksenofobinë, pastrimin e parave dhe trafikimin e qenieve njerëzore.36 
 
Vlerësimi 
 
Deri në vitin 2009 Shqipëria nuk ka qenë e përfshirë në përpjekjet për mbl
dhënave nga Eurostati në fushën e krimit dhe të drejtësisë penale. Megjith
në skemën e klasifikimit të krimeve sipas Kodit Penal, Shqipëria duhet të 
dhënat e kërkuara mbi krimin total, vrasjet, krimet e dhunshme, grabitjen, 
mjeteve motorike, vjedhjet e shtëpive dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Kr
me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit si edhe trafikimin e pers
kategori specifike sipas Kodit Penal dhe konsi

edhjen e të 
atë, bazuar 
mbledhë të 
vjedhjen e 
imet lidhur 
onave janë 

derohen në forma të ndara (përkatësisht 
Formulari 12 dhe Formulari 8) nga Policia shqiptare. Krimet që kanë të bëjnë me 
racizmin dhe ksenofobinë mbulohen pjesërisht nga Kodi Penal (Neni 265: Nxitja e 
urrejtjes 66: thirrje për 
urrejtje nacionale) dhe trajtohen sipas këtyre neneve.  

ra (CTS) 

 ose grindjeve ndërmjet kombësive, racave dhe feve dhe Neni 2

 
 
 

3.1.1.2. Raportimi i të dhënave në nivelin e Kombeve të Bashkua
 
Standardi 
Sondazhi i Kombeve të Bashkuara për Tendencat e Krimeve dhe Operacionet e Sistemit të 
Drejtësisë Penale (UN-CTS) është tashmë në edicionin e tij të dymbëdhjetë. Ky botim mbulon 
vitin 2009. UN-TCS zbatohet nga UNODC-ja dhe u kërkon të gjithë Shteteve Anëtare të 
Kombeve të Bashkuara të japin të dhëna të standardizuara për krimet dhe drejtësinë penale të 
mbledhura nga policia, prokuroria, gjykatat dhe institucionet e burgimit. Duhet të identifikohen 
qartë ndryshimet midis skemës së përdorur të klasifikimit të krimit dhe përkufizimeve të 
aplikuara nga UN-CTS.  
 
Vlerësimi 
 

e statistikat e 
prokurorisë, ndërsa për UN-CTS 10 nuk u dha asnjë statistikë. Të dhëna për UN-CTS 
11 janë shumë të përgjithshme dhe mbulojnë policinë, prokurorinë, gjykatat dhe 
statistikat e burgut. Brenda seksionit të policisë u raportuan të dhëna për të gjitha llojet 

                                                

Shqipëria siguroi të dhëna për sondazhin e 8, 9 dhe 11 të UN-CTS, duke mbuluar vitet 
2003 - 2008. Të dhëna për UN-CTS u dhanë vetëm në lidhje m

 
36 Duhet të theksohet se treguesit e propozuar për këto tre lloje krimesh nuk janë detyruese, por ofrojnë udhëzim të 
rëndësishëm në lidhje me përparësitë që dalin për mbledhjen e  të dhënave të krimit brenda Bashkimit Evropian. 
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e krimeve. Të dhënat e policisë për autorët e veprave mbulonin vetëm numrin e 
autorëve të krimeve të mitur.  
 

3.2.4.1.  Pikat e kontaktit për statistikat e krimit dhe të drejtësisë penale 

 
3.2.4.  Koordinimi 

 

 
Standardi 
Standardet ndërkombëtare për mbledhjen e të dhënave të krimeve dhe të drejtësisë penale rekomandojnë 
përcaktimin e zyrave ose organeve përgjegjëse për koordinimin e mbledhjes së të dhënave në nivelin e 
vendit me qëllimin e përmirësimit të bashkëpunimin më Kombet e Bashkuara37. Kjo mund të arrihet 
nëpërmjet vendosjes së një rrjeti të pikave kombëtare të kontaktit për statistikat e krimit dhe të drejtësisë 
penale. Rrjeti duhet të përfshijë pika kontakti në zyrat kombëtare të statistikave, të zbatimit të ligjit, 
prokurorisë, gjykatat dhe administratat penale kombëtare. Inkurajohet38 shprehimisht koordinimi i 
brendshëm i mbledhjes së të dhënave në nivel kombëtar, duke përfshirë dhe përdorimin e mundshëm të 
pikave të vetme të kontaktit.  
 
Vlerësimi 
 
Zyrat qendrore në Ministrinë e Brendshme (Njësia e Statistikave në Depar
Përpunimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave), zyra e prokurorit të pë
(Departamenti i Studimit, Kërkimit Ligjor dhe Integrimi) dhe Ministria e D
Njësia e Statist

tamentin e 
rgjithshëm 
rejtësisë ( 

ikave) janë organet përgjegjëse për mbledhjen dhe përpilimit të të 
dhënave të krimeve dhe të drejtësisë penale në nivel kombëtar39. Megjithatë nuk ka 
koordinim të brendshëm të të dhënave dhe nuk ka një pikë kontakti të vetme për 
raportimin e gjithë të dhënave të krimeve dhe të drejtësisë penale në nivel kombëtar 
dhe ndërkombëtar.  
 
 
 
 

                                                 
37 Rezoluta Ecosoc 27/2007, para. 1 
38 Komisioni për Parandalimin e Krimit dhe Drejtësinë Penale, sesioni i tetëmbëdhjetë, Vjenë, 16-24 prill 2009, 
Përfundime dhe Rekomandime, para. 9 
39 Neni 6 paragrafi 15 i ligjit për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë parashikon se Ministria është 
organi që drejton shërbimin e unifikuar të statistikave të drejtësisë. 
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 tucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe menaxhimin e të 

hme është 
ashku me 
arta si dhe 
e punën e 
nitorimin e 
het nga dy 
 ripranimin, 

nash për migracionin. Drejtoria e Migracionit dhe 
Ripranimeve si dhe Zyra e Analizës së Rrezikut, janë përgjegjëse për analizimin e të 

  

grantëve 

4. Migracioni 
 

4.1.1.1. Insti
dhënave 

 
Departamenti i Kufirit dhe Migracionit (DKM) në Ministrinë e Brends
institucioni kryesor përgjegjës për çështjet e migracionit në Shqipëri së b
strukturat e Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barab
ato të Ministrisë së Punëve të Jashtme, të cilat merren respektivisht m
imigrantëve dhe lëshimin e vizave. DKM-ja është përgjegjëse për mo
flukseve migratore dhe ka një Drejtori Migracioni dhe Ripranimi e cila përbë
sektorë, njëri prej të cilëve merret me migracioni dhe tjetri me kthimin dhe
dhe menaxhon disa sisteme të dhë

dhënave. 

 
4.1.1.2. Të dhëna për prurjet dhe daljet e emigrantëve dhe imi

 
Standardi 
Sipas Rregullores Nr. 862/2007 për Statistikat e Komunitetit për Migracionin, të gjitha shtetet 
anëtare  duhet  të raportojnë çdo vit për prurjet dhe daljet e migracionit. Pra, duhet të ekzistojnë 
një sistem për regjistrimin dhe monitorimin e këtyre prurjeve dhe daljeve, duke përfshirë 
regjistrat e përgjithshëm të popullsisë, gjenerimit të njësive të të dhënave për regjistrimin e 
imigrantëve dhe emigrantëve ose regjistrat të lejeve të qëndrimit. Në veçanti shtetet anëtare 
duhet të raportojnë prurjet  e të huajve dhe të huajt e lindur brenda vendit si dhe hyrjet dhe 
daljet e imigrantëve dhe emigrantëve brenda dhe jashtë vendit (me qëndrim të përkohshëm në 
vend për më shumë se 12 muaj), të ndara sipas disa sërë karakteristikave (seksit, gruposhës, 
nënshtetësisë, vendlindjes, dhe, kur është e mundur, vendit të qëndrimit të mëparshëm ose 
vendqëndrimin tjetër).  
 
Vlerësimi 
 
Sistemi aktual në Shqipëri regjistrimi nuk është i centralizuar dhe nuk lejon p
statistikave për emigrimin dhe imigrimin, dhe as sipas nënshtetësisë os
lindjes. 

rodhimin e 
e vendit të 

 
i. Vetëm të 

kërkohet të 
ze të re të 

 e cila do të përfshijë automatikisht në regjistrin civil të huajt me 

1-it. Vetëm 
ë se një vit 

janë regjistruar. Që nga ajo kohë nuk ka pasur më asnjë përditësim të popullsisë së 
huaj që jeton në Shqipëri. 
 
Sistemi i Përgjithshëm i Menaxhimit të Informacionit (TIMS) përdoret nga DKM dhe nga 
të gjitha strukturat operacionale në PKK, të cilat grumbullojnë të dhëna (inspektorët, 
asistent inpektorët, dhe strukturat hetimore në nivel qëndror dhe rajonal), për të futur të 
dhëna dhe për të pasur akses në të dhënat mbi migracionin. TIMS regjistron të gjitha 

Zakonisht, të huajt nuk përfshihen në regjistrat civil që përdoren në Shqipër
huajt që jetojnë në Shqipëri përkohësisht për më shumë se pesë vjet 
regjistrohen. Ministria e Brendshme po punon aktualisht për krijimin e një ba
dhënash për të huajt,
leje qëndrimi permanente pas pesë vjetësh qëndrimi të tyre në Shqipëri. 
 
Regjistrimi i fundit i popullsisë në Shqipëri është bërë në prill të 200
qytetarët shqiptarë dhe të huajt që kanë qëndruar në Shqipëri për më shum
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hyrjet dhe daljet në pikat e kalimit të kufirit.40 Regjistrimet e bëra nga d
kalimit të udhëtarëve përfshijnë: emrin, mbiemrin, seksin, moshën, llojin e 
të udhëtimit, llojin e vizës, vendin ku është dhënë viza, pikën e kalimit t
mjetin e udhëtimit (makinë, avion, anije …) vendin e parë të destinacionit k
nga Shqipëria;  për të huajt, qëllimin e deklaruar të udhëtimit (turizëm, pu
azil politik, etj) dhe gjithashtu nëse i huaji ka leje qëndrimi. Gjithas

okumenti i 
dokumentit 
ë përdorur, 
ur largohet 
në, biznes, 

htu, sistemi mund të 
. 

ionale (për 
t e pritësve 
Ministrit të 

ë, mospërputhja e madhe midis hyrjeve totale dhe daljeve totale 
r fluksin e 

hqipëri ka 
me as për 
e të lejeve 

 Aktualisht, 
ë përbëhet 
i online i 
hënave në 
in. Që nga 
i Elektronik 

eje Pune, 
të parregullt në kufi dhe territor-sanksioneve). 

ëna sipas 
inistrisë së 
anseve të 

 regjistrat e 
ë se 5 vjet 
punuar për 
 e gjendjes 
ferohen ne 

mentin e 
miratimit të kërkesës për pajisje me leje qëndrimi dhe është kusht për prodhimin e 
kartës biometrike të lejes së qëndrimit. Ne momentin e transferimit të të dhënave ne 
regjistrin e Gjendjes Civile, i huaji merr automatikisht numrin personal të identifikimit i 
cili është i pandryshueshëm.  Te dhënat për te huajt ne regjistrin e Gjendjes Civile janë 
te njëjta me ato për shtetasit shqiptar. Në bazë të të dhënave për të huajt në regjistrin e 
gjendjes Civile, i huaji pajiset me karte identiteti pas 5 vjet rezidencë. 

                                                

lidhë grupet e udhëtarëve (grupet e turistëve, familjet ...) që hyjnë së bashku
 
Regjistrimet e hyrje-daljeve përdoret kryesisht për disa qëllime operac
shembull, për të kërkuar shkelësit e vizave midis disa kombësive në adresa
të tyre të deklaruar. Sipas DKM-se, kjo gjë bëhet tani rutinë me urdhër të 
Brendshëm. Megjithat
të regjistruara nga sistemi e bën përdorimin e sistemin si një tregues pë
migracionit të dyshimtë.41  
 
Në përgjithësi, gjendja e mbledhjes së të dhënave për migracionin në S
nevojë për zhvillime të mëtejshme . Nuk ekziston asnjë e dhënë e besuesh
prurjet e as për daljet e imigrantëve në Shqipëri dhe vetëm baza e të dhënav
të qëndrimit mund të sigurojë disa statistika rreth të huajve në Shqipëri.
DKM-ja po punon për krijimin e Regjistrit Kombëtar për të huajt, i cili do t
nga katër mënyra të ndryshme të mbledhjes së të dhënave: Sistem
Menaxhimit të Përgjithshëm të Informacionit (TIMS), hedhja manuale e të d
tabela të veçanta, informacioni i shkruar dhe raportet të tjera mbi migracion
15 Shkurti 2010, pjesë përbërëse e sistemit TIMS është bërë dhe Regjistr
për të Huajt (REH), përkatësisht me 5 Module (Kontrolli Kufitar, E-Viza, E-L
E-Leje Qëndrimi dhe Trajtimit i të huajve 
Në këtë regjistër kane akses të hedhin dhe konsultojnë online të dh
kompetencës së tyre strukturat përgjegjëse të Ministrisë së Brendshme, M
Punëve të Jashtme, Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Sh
Barabarta, si dhe Shërbimit Informativ Shtetëror. 
 
Deri kohët e fundit, të huajt në Shqipëri në përgjithësi nuk janë përfshirë në
gjendjes civile. Vetëm të huajt që jetojnë përherë në Shqipëri për më shum
kërkohen që të regjistrohen. Ministria e Brendshme është aktualisht duke 
një sistem të ri në të cilin të huajt do të përfshihen automatikisht në regjistrin
civile që nga momenti që ata bëhen rezident në Shqipëri. Të dhënat trans
mënyrë automatike nga Regjistri Elektronik Kombëtar për te Huajt, ne mo

 

 
40 Gjatë vizitës kërkimore në Shqipëri të ekipit të UNODC/Transcrime në shtator 2009, katër pika të vogla kalimi nuk 
ishin lidhur akoma me sistemin.  
41 Vështirësitë e përdorimit të sistemit aktual hyrje-dalje për gjenerimin e statistikave të migracionit janë të 
dokumentuara mirë në ato pak sisteme hyrje-dalje që funksionojnë në botë (Australi, Japoni dhe Hong Kong). Sfidat 
lidhen jo vetëm me periudhën e hyrjeve daljeve jashtë periudhës së kërkimit (p.sh. hyrja në 2009 dhe dalja në 2010) por 
gjithashtu edhe nga ngjarje të tjera të cilat shtrembërojnë të dhënat, siç janë lindjet dhe vdekjet, ndryshimi i statusit 
rezidencial, humbja e dokumenteve të udhëtimit, hyrjet e paligjshme, dhënia dhe heqja e shtetësisë (për të huajt dhe 
shtetasit shqiptarë), dhe nga shkalla e gabimit që gjeneron sistemi.  
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4.1.1.3. Të dhënat e lejes së qëndrimit 
 
Standardi 
Sipas Rregullores Nr. 862/2007 për Statistikat e Komunitetit për Migracionin, të gjitha shtetet anëtare 
duhet të raportojnë për lejet të vlefshme të qëndrimit në fund të çdo viti (sipas nënshtetësisë, llojit dhe 
kohëzgjatjes), lejet e vlefshme afatgjata të qëndrimit në fund të çdo viti (sipas nënshtetësisë), numrin e 
lejeve të reja të qëndrimit të dhëna për herë të parë (sipas llojit, kohëzgjatjes dhe nënshtetësisë) dhe 
numrin e ndryshimeve në lejet e qëndrimit (sipas llojit, kohëzgjatjes dhe nënshtetësisë). 
 
Vlerësimi 
 
Në Shqipëri të gjithë të huajt duhet të regjistrojnë në polici vendin e tyre t
mbas 30 ditësh qëndrimi në vend. Nëse qëndrojnë në vend për më shumë
të huajve ju duhet një leje qëndrimi (pavarësisht nëse ju duhej një vizë për 
jo). Që prej 2009-ës kohëzgjatja e le

ë qëndrimit 
 se 90 ditë, 
të hyrë ose 

jeve të përkohshme të qëndrimit mund të jetë 3, 6, 
d të merret 

cionit dhe 
ranimit në 
cisë (si dhe 
rejtoria  e 
ëndrimit të 
at fillimisht 
as futen po 
nit (TIMS). 

 integruara 
hatë është 

fillojë me 
en 

plikimi për 
qe nga 15 

ë të gjitha 

shtetësinë, 
s, vendin e  
numër unik 

en aplikimet e individëve gjatë viteve e mund të 
nxirren statistika për lejet e para dhe shtyrjet e afatit të qëndrimit. Statistikat për lejet e 

artamenti i 
ave (edhe 
hëzgjatjes 

umanizëm, 

e regjistrit 
elektronik kombëtar për te huajt u bë funksional në 2010, gjenerohen rregullisht 

lëshuara, të ndara sipas:  
Tipit, Motivit, Afatit, Shtetësive, Autoriteteve Lëshuese, Grupmoshave, Gjinive; Numrin 
e kërkesave për leje qëndrimi te refuzuara nga DRKM sipas: Arsyes së refuzimit, 
Drejtoria që ka bërë refuzimin, Shtetësive të të refuzuarve, Grupmoshave, Gjinive; 
Numrin e kërkesave për leje qëndrimi te refuzuara nga Departamenti për Kufirin dhe 
Migracionin sipas: Arsyes se refuzimit; Strukturës që ka propozuar refuzimin, 
                                                

ose 9 muaj, 1vit ose 2 vjet42. Mbas 5 vitesh qëndrimi të vazhdueshëm mun
një leje e përhershme qëndrimi. 
 
Aplikimet kryhen në një nga tetë Drejtoritë Rajonale të Kufirit dhe Migra
pastaj dërgohen për miratim në Drejtorinë e Migracionit dhe Rip
Departamentin e Kufirit dhe Migracionit në Drejtorinë e Përgjithshme të Poli
në Shërbimin e Informativ të Shtetit për një mohim të mundshëm). D
Migracionit dhe e Ripranimit mban të dhëna dhe statistika për lejet e q
kërkuara, të miratuara dhe të mohuara për të huajt në Shqipëri. Të dhën
futen në mënyrë manuale në një dokument të thjeshtë në Excelit dhe më p
në mënyrë manuale në sistemin e përgjithshëm të menaxhimit të informacio
Për momentin regjistrimet ekzistuese të lejeve të qëndrimit nuk janë të
plotësisht në sistemin e përgjithshëm të menaxhimit të informacionit. Megjit
planifikuar që në shkurt të 2010-ës Departamenti i Kufirit dhe i Migracionit të 
testimin  pilot të aplikimeve online për lejet e qëndrimit që më vonë duhet të integroh
në sistemin e përgjithshëm të menaxhimit të informacionit në kohë reale. A
leje qëndrimi, procedura e miratimit si dhe informacioni i lejes se qëndrimit, 
shkurti 2010 hidhen online dhe ky informacion është ne dispozicion t
shërbimeve të PKM, përfshirë të gjitha PKK, MPCSSHB, SHISH, etj.  
 
Regjistrimet për lejet e qëndrimit përfshijnë: emrin, datën e lindjes, nën
qëllimin e qëndrimit, kohëzgjatjen e lejes, vendin e aplikimit, numrin e leje
qëndrimit në Shqipëri. Të gjitha lejeve të qëndrimit të dhëna u jepet një 
identifikimi, në mënyrë që të ndiq

qëndrimit janë të disponueshme sipas kërkesës së  justifikuar nga Dep
Kufirit dhe Migracionit. Statistikat e disponueshme u referohen person
familjet kërkojnë një leje për çdo person) dhe raportohen të ndara sipas ko
së lejes, nënshtetësisë dhe qëllimit të qëndrimit (për punë, çështje fetare, h
studime, bashkim familjar dhe azil politik). 
 
Në veçanti që nga koha kur moduli e E-leje qëndrimi, pjese përbërëse 

statistika dhe raporte si vijon: Numrin e lejeve te qëndrimit te 

 
42 Deri në vitin 2008 kohëzgjatja e lejeve të qëndrimit ishte deri në 1 vit ose 5 vjet ose e pakufizuar. 
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Shtetësisë  së të refuzuarve, Grupmoshave, Gjinive; Numrin e lejeve te q
anuluara sipas: Motivit, Shtetësive, Grupmoshave, Gjinive, Autoritetit qe 
lejen e qëndrimit, Vendit ku është bere 

ëndrimit te 
ka lëshuar 

anulimi i lejes, Tipit te lejes se qëndrimit te 

 pasaporta 
net, të cilat 
shikuar që 
gishtave t’i 
olicisë për 

nd të prodhojë një leje qëndrimi të 
sigurt. Aplikuesit do të njoftohen nëpërmjet një shënimi në një faqe të veçantë interneti 

ndrimit. 

anuluar, Autoriteti që ekzekuton anulimin e lejes. 
 
Aktualisht, Shqipëria po përgatitet për prezantimin e lejeve të qëndrimit me
biometrike (fotografi dhe shenjat e gishtave). Qeveria sapo ka miratuar pla
aktualisht janë në fazën e prokurimit. Sipas një procedure të re, është para
kur të huajt të aplikojnë për një leje qëndrimi, një fotografi dhe shenjat e 
dërgohen direkt kontraktuesit. Vendimi i Drejtorisë së Përgjithshme të P
aplikimin do ti dërgohet direkt kontraktuesit, i cili mu

për kohën dhe vendin e marrjes së lejeve të tyre të që
 
 

4.1.1.4. Përditësimi i të dhënave dhe regjistrave 
 
Standardi 
Në mënyrë që te bëhet i mundur prodhimi, rregullimi dhe plotësimi i saktë i të dhënave për të plotësuar 
detyrimet e Rregullores Nr 862/2007 për Statistikat e Komunitetit për Migracionin, të dhëna për ndryshimin 
e qëndrimit dhe ndryshime të tjera të rëndësishme të statusit (p.sh shtyrja ose anulimi i lejeve të qëndrimit) 
duhet të kalojnë nga niveli lokal në atë qendror në intervale të rregullta kohore dhe duhet të përdoren për 
të përditësuar statistikat mbi migracionin që i dërgohen Eurostatit. 
 
Vlerësimi 
 
Deri kohët e fundit, të dhënat për lejet e qëndrimit mbaheshin në mënyrë m
një faqe të thjeshtë Excel-i nga Drejtoria e Migracionit dhe Ripranimit në Dep
e Kufirit dhe Migrimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë (sistemi i të 
lejeve të qëndrimit). Ky sistem të dhënash nuk ishte lidhur me Sistemin e Mena

anuale në 
artamentin 

dhënave të 
xhimit 

të Informacionit (TIMS). Ai përditësohej në mënyrë të rregullt duke marrë parasysh lejet 
në mënyrë 

/saj. Kështu 
are, ai nuk 

ëndrimi në 
trat e hyrje-
u të huajt 
tetit ose të 
r numrin e 

m regjistrohet një dalje. Nëse një i huaj i 
pajisur me leje qëndrimi nga 3 muaj deri ne 2 vjet, qëndron më shumë se 6 muaj jashtë 
territorit te Republikës e Shqipërisë, sistemi njofton autoritetet përgjegjëse ne formën e 
“alertit”. Autoriteti përgjegjës ne nivel rajonal, bazuar ne aktet nënligjore ne fuqi 
ndërmerr procedurën e anulimit dhe bërjes se pavlefshme te lejes se qëndrimit si dhe 

dryshimit te 

 

                                                

e reja, të skaduara dhe të ndryshuara të qëndrimit, por nuk përditësohej 
sistematike në kohë reale kur dikush largohej ose ndryshonte statusin e tij
për shembull, nëse një person që ka leje qëndrimi largohej nga shteti për f
çregjistrohej automatikisht nga sistemi i të dhënave.43  
 
Të dhënat mbi lejet e qëndrimit ruhen elektronikisht në modulin E–leje q
TIMS që nga muaji shkurt 2010. Kështu të dhënat tani integrohen me regjis
daljeve në Sistemin e Përgjithshëm të Menaxhimit të Informacionit, k
identifikohen në regjistrat e njësisë me anë të numrit të kartave të identi
pasaportave. Rrjedhimisht, kur të huajt largohen nga vendi duke përdoru
kartës së identitetit ose të pasaportës, në siste

hedh këtë vendim ne regjistër. Të njëjta veprime kryhen dhe ne rastet e n
statusit te lejes se qëndrimit.  
 

 
43 Por nëse një i huaj me leje qëndrimi vdes, ka disa procedura që duhet të ndiqen nga policia (p.sh. vendimi nëse duhet 
të kryhet hetim apo procedurat e kërkuara nëse trupi do të kthehet në vendin e tij të origjinës). Një pjesë e këtyre 
procedurave përfshijnë edhe Departamentin e Kufirit dhe Migracionit, i cili mbledh të dhënat e nevojshme dhe 
rrjedhimisht përditëson bazën e të dhënave të lejeve të qëndrimit. 
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4.1.1.5. Të dhëna për parandalimin e migracionit të paligjshëm 
 
Standardi 
Sipas Rregullores Nr 862/2007 për Statistikat e Komunitetit për Migracionin, të gjitha vendet anëtare duhet 
të raportojnë statistika mbi parandalimin e hyrjes dhe qëndrimit të paligjeshëm. Këto statistika duhet të 
përfshijnë numrin e personave të cilëve u është refuzuar kalimi në kufi (nga mosha, seksi, arsyet e 
refuzimit, nënshtetësia e personave të refuzuar dhe lloji i kufirit: nga toka, deti ose ajri), numrin e 
personave të cilët gjenden në mënyrë të paligjshme sipas legjislacionit kombëtar (sipas moshës, seksit, 
nënshtetësisë, shkaqeve të ndalimit, dhe vendit të ndalimit), numrin e personave të cilët janë urdhëruar të  
lënë vendin (sipas moshës, seksit, nënshtetësisë dhe arsyes së urdhrit) dhe numrin e personave të cilët 
aktualisht kanë lënë vendin duke respektuar një urdhër largimi (sipas moshës, seksit, nënshtetësisë dhe 
arsyes së urdhrit). 
 
Vlerësimi 
 
Sistemi i Përgjithshëm i Menaxhimit të Informacionit (TIMS) regjistro
ndryshme të dhënash për parandalimin e migrimit të paligjshëm. 
 
Së pari, ai regjistron të dhëna për hyrjet e refuzuara në kufi, duke përfshir
hyrjes së refuzuar (nga pika e kontrollit të kufirit), detaje mbi nënshtetësi
vendin e origjinës, mjetin e udhëtimit, vendin nga ku i huaji erdhi për 
Shqipëri, vendin ku ësht

n njësi të 

ë vendin e 
në, seksin, 
të hyrë në 

ë kthyer i huaji, linjën e udhëtimit të hyrjes dhe kthimit dhe 
urdhër për 
të cilëve u 

gjshëm të 
le si seksi, 
ë kalimit të 
jistrohen të 

ndaluar (të migrimit të paligjshëm) dhe imigrantët e 
paligjshëm të ndaluar. Në varësi të vendit ku ndalohet një person për kalim të 

 kufirit apo 
 drejtorinë 
të gjitha të 

at të cilët 
hirë emrin, 

shtetësinë, numrin e kartës së identitetin, vendin në të cilat është 
kthyer i huaji, pikën e kontrollit të kufirit ku është kryer kthimi, periudhën e rikthimit, 

ër të rihyrë 
egjistrimet 
, vendit të 
 e gishtave 

he të huaj, 
eksin, moshën, vendin nga ku është kthyer 

personi, llojin e kthimit (dëbuar, rikthim në kufi, sipas një marrëveshjeje ekzistuese 
ripranimi ose jo, etj.) dhe nëse personi është kthyer me ose pa dokumente. Të gjithë 
shqiptarët e kthyer intervistohen nga rojet e kufirit dhe bëhet një regjistrim nëse i 
kthyeri është një imigrant i paligjshëm, kontrabandist ose një viktimë e trafikimit të 
qenieve njerëzore (nëse bëhet fjalë për një viktimë të trafikimit, personi i dërgohet 
organeve kompetente dhe të dhënat futen në sistemin e të dhënave të Koordinatorit 
Kombëtar për Trafikimin e Qenieve Njerëzore). 

arsyen e refuzimit (p.sh. pa vizë, mjete të pamjaftueshme për të jetuar, 
ndalim hyrjeje). Rrjedhimisht, TIMS ka gjithashtu një listë të personave 
është  mohuar hyrja më parë. 
 
Së dyti, TIMS regjistron të dhëna për personat e ndaluar për kalim të pali
kufirit dhe/apo qëndrim të paligjshëm, duke përfshirë të dhëna persona
mosha, numri i kartës së identitetit, koha, data, dhe vendi i ndalimit (gjat
kufirit, brenda vendit, etj.) vendi i origjinës, etj. Për me tepër, në TIMS reg
dhëna mbi kontrabandistët e 

paligjshëm të kufirit ose qëndrim të paligjshëm është detyrë e policisë së
migracionit ose çdo force tjetër policie të shoqërojë personin e ndaluar në
rajonale të policisë së kufirit dhe migracionit, ku personi intervistohet dhe 
dhënat futen në kohë reale në TIMS.  
  
Së treti, TIMS regjistron të dhëna për urdhrat e largimit dhe person
aktualisht janë larguar vullnetarisht ose dëbuar me forcë, duke përfs
seksin, moshën, nën

modalitetet (me ose pa njoftim, me njoftim paraprak etj.), kohën e ndalimit p
në Shqipëri, arsyet për largimin dhe hyrjen në fuqi të urdhrit të largimit. R
bëhen dhe sipas llojit dhe numrit të dokumentit të udhëtimit të përdorur
ndalimit dhe detajeve për regjistrimin në TIMS. Mund të merren dhe shenjat
të personave të larguar.  
 
Së katërti, TIMS regjistron të dhëna për ripranimet e qytetarëve shqiptarë d
duke përfshirë të dhëna për emrin, s
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Së pesti, TIMS regjistron të dhëna për aplikimet për azil politik të bëra n
kohë reale. Aplikimet për azil politik të bëra brenda vendit regjistr
Departame

ë kufi në 
ohen nga 

nti i Nënshtetësisë dhe Refugjatëve dhe futen në TIMS në një faze të  

jitha gjobat 
na hidhen 

nike direkt nga strukturat përgjegjëse ne sistemin TIMS, ne modulin 
e trajtimit të të huajve-sanksionet, e plotësohen me të dhënat personale dhe 

 Ministrive 
inistria e 

isë. 
Në një Marrëveshje Mirëkuptimi të datës  20.11.2008, Ministritë e Brendshme ranë 

një Pike të 
bëtare kontakti për numrin e personave, 

kufirin në mënyrë të paligjshme jashtë pikës së kalimit të 

jshme në një pikë të kalimit të 

rë të paligjshme në vend; 

ër azil politik (brenda vendit dhe në kufi) dhe 
numrin e dokumenteve false ose falsifikuar të udhëtimit në pikat e kalimit të 

Të gjitha këto statistika duhet të ndahen sipas nënshtetësia. Të dhënat shkëmbehen 
mularë elektronikë në gjuhën angleze. 

mëvonshme. 
 
Së gjashti, TIMS, mban të dhëna për të huajt e arrestuar dhe për të g
administrative dhe sanksionet penale që u vendosen të huajve. Këto të dhë
ne mënyre elektro

informacione  të tjera. 
 
Të dhënat mbi parandalimin e imigrimit të paligjshëm ndahen ndërmjet
përkatëse të Brendshme të Shqipërisë, Bosnjë dhe Hercegovinës (M
Sigurimit), Kroacisë, Malit të Zi, ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Serb

dakord që të ndajnë të dhënat statistikore një herë në muaj nëpërmjet 
caktuar kom
 

- të kapur duke kaluar 
kufirit; 

ënyrë të palig- të kapur duke kaluar kufirin në m
kufirit; 

- të kapur si kontrabandistë; 
- të kapur duke qëndruar në mëny
- të cilëve u është refuzuar hyrja në vend; 
- si dhe numrin e kërkesave p

kufirit sipas llojit dhe vendit të lëshimit; 

në for
 
 

4.1.1.6. Të dhëna për lehtësimin e migracionit të paligjshëm 
 
Standard 
Mbledhja e të dhënave të Eurostat-it për parandalimin e migracionit të paligjshëm (baza e të dhënave të 
CIREFI-t) mbledh më tej të dhëna për numrin e ndaluar të kontrabandistëve sipas nënshtetësisë dhe 
numrit të të huajve të kapur (sipas nënshtetësisë; llojit të kufirit të hyrë: tokë, et ose ajër). Këto të dhëna 
duhet t’i jepen CIREFI-t nga shërbimet e rojës kufitare ose organeve përgjegjëse të Ministrisë së 
Brendshme një herë në muaj. 
 
Vlerësimi 
 
Kur zbulohen persona të dyshuar për kalim të paligjshëm kufitar, të teta
Rajonale të Kufirit dhe Migracionit janë organet përgjegjëse për intervistimin

 Drejtoritë 
 të tyre në 

pikat e kontrolli kufitar. Edhe intervistat e të huajve të dyshuar për qëndrim të 
paligjshëm në territor kryhen nga stafi i këtyre Drejtorive, në ambientet e Drejtorisë 
Rajonale të Kufirit dhe Migracionit. Qëllimi i intervistës është përcaktimi i statusit të të 
huajit (p.sh. imigrant i parregullt, viktimë (e mundshme) e trafikimit ose azilkërkues.   
 
Gjatë intervistës, plotësohet një formular standard online në sistemin TIMS. Ky 
formular krijon një njësi regjistrimit për çdo person të ndaluar për migracion të 
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kumentit të 
datën dhe 
 më tepër, 

rgatit dhe raport për çështjen dhe ia 

gracionit të 
rbën vepër 
igrantëve, 
e krimit të 

Kufirit mbledh dhe regjistron të 
dim 

nga krimi i 
 tjetër të organizuar, atëherë çështja i transferohet Sektorit 

kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore që është pjesë e Drejtorisë së Krimit të 
penale kur 

ë lidhje me raportimin dhe transmetimin e të dhënave për migracion të 
Neni 298 i 

jera penale 

imigrimin e 
 vjeçare, por këto të dhëna nuk 

botohen në mënyrë të rregullt nga Drejtoria e Menaxhimit të Kufirit. Statistikat mbahen 
kryesisht për analiza të brendshme, dhe të dhëna të shkurtra përmbledhëse herë pas 
here botohen në faqen e internetit të policisë. Për më tepër, në të shkuarën të dhënat i 
janë dërguar organizatave ndërkombëtare me kërkesën e tyre.45  
 

                                                

paligjshëm dhe regjistron informacionin e mëposhtëm 44: emrin, numrin e do
identifikimit, seksin, datën e lindjes, nënshtetësinë dhe vendin e lindjes; 
vendin e ndalimit, shenjat e gishtave, fotografi dhe të dhëna të tjera. Për
Drejtoria Rajonale e Menaxhimit të Kufirit pë
dërgon atë Drejtorisë Qendrore të Menaxhimit të Kufirit. 
 
Drejtoria Rajonale e Menaxhimit të Kufirit ka kompetencën e hetimit të mi
paligjshëm, i cili, sipas legjislacionit shqiptar (Nenit 297 të Kodit Penal), pë
penale, dhe të ndihmës për kalimin e paligjshëm të kufirit (kontrabandimi i im
Neni 298 i Kodit Penal), në të gjitha rastet kur kjo nuk konsiderohet vepër 
organizuar. Pra, Drejtoria Rajonale e Menaxhimit të 
dhëna për personat e dyshuar për migracion të paligjshëm dhe kontraban
imigrantësh dhe këto të dhëna hidhen online në sistemin TIMS.  
 
Por, kur ka dyshime se një rast i zbuluar i trafikimit të emigrantëve kryhet 
organizuar ose në një formë

Organizuar, pasi është kompetencë e kësaj strukture të hetojë këtë vepër 
kryhet nga një krim i organizuar.  
 
Ndërsa n
paligjshëm dhe dhënie ndihme për migracion të paligjshëm (Neni 297 dhe 
Kodit Penal) zbatohet e njëjta procedurë si për regjistrimin e veprave të t
nga policia. 
 
Të dhënat për kontrabandistët e ndaluar dhe të huajt që ndihmojnë 
paligjshëm raportohen çdo tre dhe gjashtë muaj dhe një

 
44 Informacioni i regjistruar varet dhe nga informacioni i disponueshëm. Për shembull, nëse një i huaj nuk ka dokument 
identifikimi dhe nëse nuk e jep identitetin dhe detajet e tij personale, ky informacion nuk mund të futet në sistem. 
45 Këto të dhëna përfshijnë numrin e personave të ndaluar për kalim të paligjshëm kufiri (qytetarët dhe të huajt sipas 
nënshtetësisë), numrit të personave të cilëve u refuzohet hyrja në kufi, numrin e veprave penale dhe autorëve të 
veprave të kalimit të paligjshëm të kufirit dhe kontrabandimit të imigrantëve. 
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5. Statistikat e Azilit 
 

5.1.1.1. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe menaxhimin e të 

anë 
Drejtoria për Shtetësinë dhe Refugjatët (DNR) dhe Drejtoria e Menaxhimit të Kufirit, të 
cilat janë të dyja pjesë e Ministrisë së Brendshme.  

 

dhënave 
 
Institucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe menaxhimin e statistikave të azilit j

 

5.1.1.2. Futja e të dhënave 
 
Standardi 
Sipas Rregullores (EC) Nr 862/2008 për Statistikat e Komunitetit për Migracionin, të gjitha 
Shtetet Anëtare duhet të raportojnë çdo vit për hyrjet dhe daljet e azilkërkuesve në vendet e 
tyre. Si praktikë e mirë preferohet regjistrimi i kërkesave individuale për azilim në njësi regjistrimi 
(të dhëna personi), ku përfshihen detaje të qarta për çështjen dhe llojin e vendimit përfundimtar 
të aplikimit. Praktika të tilla regjistrimi lejojnë lidhjen e vendimeve në nivelin e parë me nivele 
pasuese dhe llogaritjen e kohës mesatare të përpunimit si dhe me tregues të tjerë të 
performancës. 
 
Vlerësimi 
 
Të huajt që aplikojnë për azil në kufi ose brenda kufirit intervistohen nga s
prej tetë Drejtorive Rajonale të Menaxhimit të Kufirit ose në pikën e ko

tafi i njërës 
ntrollit kufitar ku 

nit ose një 
at i caktuar 

është azil 
hëm.  

enaxhimit 
hR), e cila 
Drejtorinë 
 Qendrën 

për azil brenda 
iratuar. Një 
 Kufirit  kur 

zohet statusi i refugjatit, ai/ajo ka 
ugjatët tek 

e aplikimit, 
sh. 

Informacioni mblidhet dhe në dokumente të tjera të shkruara.  
Rajonale të 

r më tepër, të 
kuesit/Refugjatët  

tek QNR-ja. Transmetimi i të dhënave të azilimit nga niveli lokal/i rrethit në nivelin 
qendror ndodh çdo herë që ka një aplikim për azilim. Intervistat e kryera nga stafi i 

                                                

janë identifikuar ose brenda territorit. Intervistat zhvillohen nga shefi i tur
oficer i policisë gjyqësore, në praninë e një përkthyesi.46 Përdoret një form
intervistimi. Pas intervistës, përcaktohet statusi i të huajit – pra nëse ai 
kërkues, viktimë trafikimi, viktimë e mundshme trafikimi apo imigrant i paligjs
 
Pas përcaktimit të statusit të të huajit si azil-kërkues, Drejtoria Rajonale e M
të Kufirit informon menjëherë Drejtorinë për Shtetësinë dhe Refugjatët (DS
është përgjegjëse për përpunimin e azilit në shkallën e parë, dhe në 
Qendrore të Menaxhimit të Kufirit. Azilkërkuesi më pas transportohet në
Kombëtare të Pritjes për Azilkërkuesit, ku ai/ajo duhet të bëjë aplikimin 
10 ditësh. Për aplikimin, azil-kërkuesi duhet të përdorë një formular të m
person përfshihet në regjistrin e azilkërkuesve në Drejtorinë e Menaxhimit të
ai/ajo aplikon zyrtarisht për azil. Nëse aplikuesit i refu
të drejtë të apelojë kundër vendimit të Drejtorisë për Shtetësi dhe Ref
Komisioni Kombëtar për Refugjatët si institucion i nivelit të dytë.47 
 
Ka mënyra të ndryshme të regjistrimit të të dhënave (intervistat, formularët 
etj.), por duket se nuk ka sistem të përgjithshëm regjistrimi dhe raportimi të dhëna

Të dhënat që mblidhen në pikat e kalimit kufitar i transmetohen Drejtorive 
Menaxhimit të Kufirit dhe Drejtorisë për Shtetësi dhe Refugjatët. Pë
dhënat transmetohen dhe nga Qendra Kombëtare e Pritjes për Azilkër

 
46 Gratë intervistohen nga oficere policie gra dhe për minorenët sigurohet ndihma e një punonjësi social. 
47 Komisioni Kombëtar i Refugjatëve (KKR) përfshihet vetëm kur apelohet kundër vendimit të DNR-së. Ky i fundit vepron 
si Sekretariat i KKR-së, përgatit dokumentet dhe organizon takimet e KKR-së. Ai përbëhet nga kryetari dhe shtatë 
anëtarë nga ministri dhe institucione të ndryshme. Vendimi i KKR-së më pas regjistrohet dhe raportohet në KKR. 
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egjistrohen 
e futen në 

ë të ardhmen 
është planifikuar që i gjithë informacioni të futet në Regjistrin Kombëtar për të Huajt.  

5.1.1.3. Të dhënat e hyrjeve dhe daljeve 

pikave të kontrollit kufitar dhe i Drejtorive Rajonale të Menaxhimit të Kufirit r
në komunikimin e përditshëm me Drejtorinë e Menaxhimit të Kufirit dh
sistemin TIMS, në mënyrë që të dhënat të gjenerohen dhe nga TIMS-i. N

 
 

 
Standardi 
Sipas Rregullores (EC) Nr 862/2008 për Statistikat të Komunitetit për Migracionin, të gjitha Shtetet Anëtare 
duhet të raportojnë çdo vit numrin e personave me aplikime të hapura për azil (sipas seksit, moshës dhe 
nënshtetësisë), numrin e personave që bëjnë aplikim për azil për herë të parë (sipas seksit, moshës dhe 
nënshtetësisë) dhe numrin e vendimeve për aplikimet për azil-kërkim (sipas seksit, moshës; nënshtetësisë 
dhe llojit të vendimit). Për më tepër, Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët mbledh të 
dhëna për numrin e refugjatëve të njohur me vendime pozitive të azilimit për personat që jetojnë në këto 
vende (sipas llojit dhe vitit të vendimit). 
 
Vlerësimi 
 
Drejtoria për Shtetësinë dhe Refugjatët (DCR) është përgjegjëse për mena
dhënave për azilin dhe mban disa regjistra për azil-kërkuesit, si për aplikim
dëgjimore, vendimet dhe apelimet. Dosjet mbahen në mënyrë manuale
Exceli. Të d

xhimin e të 
et, seancat 
 në format 

hënat e dosjes përfshijnë seksin, të dhëna të lindjes, nënshtetësinë dhe 
aplikimin e 
antit dhe të 

e Shqipërisë, pavarësisht se ku është bërë 
ëna nga të 
e në tokë). 
ifikues unik 

 që përdoret kur regjistrohen të dhënat.  
 

formacion i 
ë mënyrën 
e të këtyre 

at janë të 
n zyrtarisht 

nizatat ndërkombëtare) dhe prodhohen në 
gjuhën shqipe. Deri tani nuk mund të identifikohen të dhëna zyrtare të botuara për 
aplikimet për azil dhe vendime për kërkesa për azil. Të dhënat ekzistuese përfshijnë 
totalet e përgjithshme dhe dalin nga organizatat ndërkombëtare, të cilat i marrin të 
dhënat nga Ministria e Brendshme e Shqipërisë. Këto të dhëna përfshijnë numrin e 
personave që aplikojnë për azil në vit, sipas nënshtetësisë dhe numrit të vendimeve 
për aplikimet për azil (vendime pozitive/negative).  
 
 
 

vendit të lindjes të azil-kërkuesit; datën dhe llojin e aplikimit (herën e parë, 
përsëritur), datën dhe llojin e vendimit të azilimit, shenjat e gishtave të aplik
dhëna të tjera. 
 
Statistikat mbulojnë të gjithë territorin 
aplikimi ose ku ndodhet personi që kërkon azil. Statistikat përfshijnë të dh
gjitha organet tek të cilat mund të dërgohen aplikimet për azil (në kufi os
Njësia e numërimit për të regjistruar të dhënat është personi. Nuk ka ident
numerik

Të dhënat përditësohen në mënyrë sistematike kur bëhet i disponueshëm in
ri rreth dosjes personale. Sipas DNR-së, ka rregulla të shkruara që rregullojn
e regjistrimit të të dhënave, por gjatë vizitës së vlerësimit nuk u panë kopj
rregullave. 
  
Të dhënat regjistrohen vetëm çdo vit dhe në nivel kombëtar. Të dhën
disponueshme vetëm për analizë të brendshme të punës ose kur kërkohe
(p.sh. nga zyrtarët shqiptarë ose nga orga
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6. Statistika për vizat 
 

6.1.1.1. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe menaxhimin e të 

 nëpërmjet 
 (MB) dhe 
he Ministria 

hme duhet të japë miratim të shprehur48 për çdo aplikim (ndërsa ShISh-it nuk i 
tësimeve të 

ërisë është 
t kombëtar 

 TIMS.  Informacioni mbi aplikimin për viza hidhet 
a Misionet 
pranimit te 

shtë shteti, 
ë drejtë të 
fatshkurtra 
naxhimin e 

më pas fut gjithashtu detajet personale dhe administrative të aplikantit në 
modulin E-Viza online brenda TIMS-it dhe mbahet një regjistër për qëllime statistikore, i 

nformacioni i MPJ-së. Të dhënat për aplikimet 
hëse dhe ndahen nga pikat e kalimit kufitar e 

dhënave 
 
Kompetenca për lëshim vizash i përket Ministrisë së Punëve të Jashtme
Misioneve Diplomatike dhe Zyrave Konsullore. Ministria e Brendshme
Shërbimi i Sigurimit të Shtetit (ShISh), duhet të informohen për aplikimet d
e Brends
duhet të përgjigjet, por mund të mohojë dhënien e një vize në rast të shqe
sigurimit).  
Që nga 2010, e gjithë procedura e lëshimit te vizave në Republikën e Shqip
online si dhe i gjithë informacioni gjendet në modulin E-viza pjese e regjistri
për te huajt dhe pjesë e sistemit 49

direkt në modulin E-Viza te regjistrit elektronik  kombëtar për te huajt ng
Diplomatike dhe Zyrat Konsullore (MDZK) pasi  kryejnë procedurat e 
kërkesës për pajisje me vizë të të huajit. 
Përveç vizave që lëshohen nga zyrat konsullore të misioneve diplomatike ja
në raste përjashtimore Drejtoria Rajonale për Menaxhimin e Kufirit ka t
lëshojë viza 72 orëshe dhe viza tranzit në pikat e kalimit kufitar si dhe viza a
15 ditore për arsye humanitare dhe për turistët. Drejtoria Rajonale për Me
Kufirit 

cili përmban të njëjtin informacion si dhe i
për viza në kufi jepen në formë përmbled
DMK-së.  
 
 

6.1.1.2. Treguesit e lidhur me vizat 
 
Standardi 
Neni 17 i Rregullores (EC) Nr 767/2008 për Sistemin e Informacionit të Vizave (VIS) titullohet 
’Përdorimi i të dhënave për raportim dhe statistika’ dhe përmban një listë të dhënash tek të cilat 
kanë akses organet kompetente të vizave për qëllime të raportimit dhe statistikave. Ndërsa nuk 
respektohet në mënyrë strikte ende acquis  i BE-së, një listë e mundshme e treguesve të lidhur 
me vizat për të cilat vendet duhet të raportojnë në mënyrë të rregullt përfshijnë të dhënat e 
mëposhtme: numrin e personave me viza të vlefshme (sipas nënshtetësisë, llojit dhe 
kohëzgjatjes së vizave) në vit, dhe numrin e vizave të dhëna (sipas nënshtetësisë, vendit të 
aplikimit, llojit dhe kohëzgjatjes së vizave dhe arsyeve të refuzimit). Preferohet regjistrimi i 
aplikimeve për viza individuale në të dhëna për njësi (të dhëna aplikimi për viza që bazohen tek 
personi) pasi ky proces lejon lidhjen e vendimeve për aplikim vizash nga i njëjti person. 
 
Vlerësimi 

 
a modulet e 

strit ekziston informacion me masa kufizuese për kërkuesin e vizës qe i ndalojnë 
hyrjen ne Republikën e Shqipërisë, moduli i E-vizës mundëson regjistrimin e aplikimit, 
por ne mënyre te automatizuar nuk lejon vazhdimin e procedurës se mëtejshme te 

                                                

 
Sapo informacioni bazik me të dhëna për kërkesën për vizë hidhet në modulin E-Viza,
sistemi kryen një kërkim. Ne rast se ne bazën e te dhënave te njërit ng
regji

 
48 Miratimet ose mospranimet e kërkesave për vizë nga Ministria e Brendshme dërgohen me postë elektronike dhe me 
faks. Faksit i shënohet një numër protokolli dhe përbën dokument zyrtar për Ministrinë e Punëve të Jashtme. 
49 Personat që kanë viza për të hyrë në Shqipëri i paraqesin vizat rojeve të kufirit dhe data e hyrjes në vend regjistrohet 
në TIMS 
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efuzimin e vizës merret 
menjëherë nga punonjësi konsullor, veprim i cili pasqyrohet ne regjistër. 

 ruajtjes ne 
inistrinë e 
r verifikim 

11.08.2009 
 te huajt”. Përgjigjet nga Ministria e Brendshme 

zakonisht merren brenda 5-10 ditësh. Drejtoria Konsullore atëhere lajmëron Misionin 

iplomatike 
e mund te 
 Regjistrin 

Ministria e 
e te vizës 
bërjen te 

e-
shtme. Ky 
etente qe 

t pas përfundimit të afateve të 
vizës, sistemi duke u konsultuar ne mënyre te automatizuar me te dhënat e vizës dhe 

o është një 
ila përdoret 

-Viza, janë: 
s (qyteti dhe shteti i lindjes 

shënohen në një kolonë), seksi, nënshtetësia, numri i pasaportës, arsyeja për aplikimin 
cilën është 
i i aplikimit, 
(1,2 ose 3), 

rson (duke 
në të duhet 

eja për vizat e reja elektronike do të 
për të hyrë 

duli E-Viza 
gjeneron 

e te caktuara, si me poshtë:  

ara sipas:Tipit, 
e konsullore, 

e;  
Numrin e kërkesave për vize te refuzuara nga postet konsullore sipas: Arsyes se 
refuzimit, Postit konsullor qe ka bere refuzimin, Shtetësive te te 
refuzuarve,Grupmoshave, Gjinive. 

                                                

dërgimit te aplikimit për vlerësim, kështu qe vendimi për r

 

Me përfundimin e regjistrimit te sakte te dhënave te aplikimit për vize dhe
sistem, këto te dhëna dërgohen për miratim ne Drejtorinë Konsullore ne M
Punëve te Jashtme e cila pasi i konsulton paraprakisht ia dërgon pë
Ministrisë së Brendshme dhe SHISH-it sipas Udhëzimit  Nr. 9486/1. date 
”Për procedurat e lëshimit te vizave për

Diplomatik nëse viza mund të lëshohet ose jo. 
 
Me lëshimin e vizës nga nëpunësi ne postin konsullor apo përfaqësitë tona d
jashtë vendit, te dhënat e vizës se lëshuar janë te pandryshueshme dh
konsultohen online nga autoritete kompetente qe konsultojnë te dhënat ne
Elektronik Kombëtar për te Huajt, si Ministria e Punëve të Jashtme, 
Brendshme dhe SHISH. Ne rastet e anulimit dhe/ose bërjes se pavlefshm
nga autoritetet përkatëse, informacioni mbi vendimin për anulimin dhe 
pavlefshme  te vizës hidhet menjëherë ne regjistrin kombëtar për te huajt, modulin 
viza, nga autoriteti shtetëror përgjegjëse  ne Ministrinë e Punëve te Ja
informacion mund te konsultohet online nga te gjithë autoritete komp
konsultojnë te dhënat ne Regjistrin Elektronik Kombëtar për te Huajt.  
Në rast se shtetasi i huaj ndodhet ne territorin e vendi

ato te regjistrimit te hyrje daljeve gjeneron një “alarm-alert” (në praktikë kj
list me emrat e të gjithë personave të cilët u ka skaduar afati i vizave), e c
nga strukturat përkatëse policore për të gjetur shkelësit e vizave.  
 
Nga formulari i aplikimit të vizave50, të dhënat e regjistruara në modulin E
mbiemri, emri, emri i babait, data e lindjes, vendi i lindje

për vizë, emri i mikpritësit dhe adresa dhe numri i telefonit, tipi i vizës për të 
aplikuar (që prej 1.12.2008  -- pra tipi A, B, C dhe D), data e aplikimit, vend
mënyra e dërgimit të tij (me e-mail ose faks), përparësia që i jepet aplikimit 
data e përgatitjes së dosjes, statusi i aplikimit (miratuar ose rrëzuar). 
 
Të gjitha vizat dhe statistikat për viza bazohen mbi personin dhe çdo pe
përfshirë dhe fëmijët) që duhet të pajiset me vizë duhet të ketë pasaportë e 
të jetë e ngjitur viza. Gjithsesi, kur rregullore të r
hyjnë në fuqi në 2010 vizat do të përfshijnë numrin e personave të lejuar 
me atë vizë. 
 
Deri në vitin 2009, statistikat për vizat ishin të limituara. Që nga koha kur mo
si pjese e Regjistrit Kombëtar për te Huajve u bë funksional në vitin 2010, 
raporte dhe statistika për afat

Për Ministrinë e Punëve te Jashtme: Numrin e vizave te dhëna, te nd
Motivit, Afatit, Shtetësive, Autoriteteve Lëshuese dhe postev
Grupmoshave, Gjiniv

 
50 Aplikuesi për vizë paraqet: emrin, emrin e babait, ditën e lindjes, vendin e lindjes, seksin, nënshtetësinë, numrin e 
pasaportës, vendin e aplikimit, llojin e vizës së kërkuar, afatin kohor për të cilin është aplikuar, emrin dhe adresën e 
mikpritësit, dhe arsyet e qëndrimit. 
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nga Drejtoria Konsullore sipas: 
Arsyes se refuzimit, Strukturës qe ka propozuar refuzimin, Shtetësisë  se te refuzuarve, 

, Vendit ku 
ë bërë anulimi i vizës, Tipit te vizës se anuluar, Autoriteti qe ekzekuton anulimin e 

endshme: Numrin e vizave te dhëna ne kufi te ndara sipas: 
ane autorizuar lëshimin e vizës, 

r sipas: 
htë bere aplikimi, Grupmoshave, 

re te kërkuesit te vizës, Mosplotësimit te kushteve nga 
ftuesi, Masave kufizuese ose ndaluese ndaj te huajit qe kërkon vize, Te dhënave për 
implikim ne trafik ose kontrabandim te qenieve njerëzore,Posteve konsullore ku  është 
bere aplikimi, Grupmoshave, Gjinive. 

Grupmoshave, Gjinive. 
Numrin e vizave te anuluara sipas: 
Motivit, Shtetësive, Grupmoshave, Gjinive, Autoritetit qe ka lëshuar vizat
ësht
vizës. 
 
Për Ministrinë  e Br
Tipit, Motivit, Afatit, Shtetësive, Autoriteteve qe k
Grupmoshave, Gjinive. 
Numrin e kërkesave për vize te verifikuar dhe miratua

re ku  ësTipit, Motivit, Shtetësive, Posteve konsullo
Gjinive. 
Numrin e kërkesave për vize te verifikuar dhe refuzuara sipas: 
Tipit, Motivit, Shtetësive, Arsyes se refuzimit sipas: 
Mosplotësimit te kushteve ligjo
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7.1.1.1.  Roli i sondazheve të viktimizimit nga krimi 

7. Sondazhet e Viktimizimit 

 
Standardi 
Si standardet ndërkombëtare dhe ato të BE-së rekomandojnë shumë kryerjen e sondazheve të 
rregullta ose periodike të viktimizimit standard dhe krahasues nga krimi si shtesë për statistikat 
e mbledhura nga policia. Këto sondazhe duhet të drejtohen nga qeveria dhe idealisht duhet të 
vihen në jetë nga një zyrë e pavarur statistikash kombëtare. Standardet ndërkombëtare 
sugjerojnë se sondazhet e viktimizimit të krimit duhet të synojnë të prodhojnë vlerësime të 
përhapjes dhe ngjarjeve të disa treguesve bazë të sondazhit. Këtu përfshihen viktimizimi 12 
mujor sipas llojit të krimit për: vjedhjet e shtëpive, vjedhjen e mjeteve motorike, vjedhje të tjera; 
grabitje; sulme fizike dhe vepra penale seksuale.  
 
Vlerësim 
 
Raundi i katërt i Sondazhit Ndërkombëtar të Viktimizimit nga Krimi u krye në
vitin 2000. Kostot e larta të intervistimit ishin arsyeja kryesore për kufizimin e
vetëm në zonat urbane. Për organizimin e përgjithshëm të punës ishte UNI
për të nxitur standardizimin UNICRI-ja kontraktoi Gallup-in për të kryer kë
në Tiranë duke përdoru

 Tiranë në 
 sondazhit 

CRI-ja, dhe 
të sondazh 

r intervista ballë-për-ballë. Masa e kampionit në Tiranë ishte 
1,498 dhe niveli i përgjigjeve ishte shumë i lartë (93.9 përqind).51 Raporti “Viktimizimi 

dhjetë lloje 
më i lartë në Tiranë (me nivel 32%). Kënaqshmëria 

me policinë ishte 44 përqind. 
 
Instituti Kombëtar i Statistikave (INSTAT) nuk ka kryer asnjë sondazh viktimizimi nga 
krimi në Shqipëri. 
  
 

                                                

penal në Evropën urbane” 52 tregon se viktimizimi i përgjithshëm nga njëmbë
të krimit konvencional ka qenë shu

 
51 Sondazhi përfshin pyetje për 11 lloje krimi konvencional: vjedhje mjetesh motorike; vjedhje nga makina; vandalizëm 
makinash; vjedhje motoçikletash, vjedhja, tentativa për vjedhje; grabitja, vjedhje të sendeve personale, vepra penale 
seksuale dhe sulme/kërcënime. Sondazhi përmban pyetje dhe për mashtrimin e konsumatorit, korrupsionin, 
kënaqshmërinë me policinë, frikën nga krimi dhe qëndrimet ndaj dënimit. 
52 Shih: Alvazzi del Frate, Anna and van Kesteren, John (2004), Viktimizimi Penal në Evropën Urbane, Gjetjet Kryesore 
në sondazhet e Viktimave të Krimit në vitin 2000, UNICRI, Torino. 
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