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Deklarim mospërgjegjësie 
 
Ky raport nuk është redaktuar zyrtarisht. 
 
Përmbajtja e këtij botimi nuk pasqyron medoemos pikëpamjet apo politikat e UNODC-
së apo të organizatave kontribuese dhe as nuk nënkupton mbështetje për to. Skemat e 
përdorura dhe paraqitja e materialit në këtë botim nuk përbëjnë shprehje të asnjë 
mendimi nga ana e UNODC-së në lidhje me statusin ligjor të asnjë vendi, zone apo 
territori apo në lidhje me autoritetet e tyre, dhe as në lidhje me caktimin e kufijve të 
tyre.  
 
Komentet në lidhje me këtë raport janë të mirëpritura dhe mund të dërgohen në: 
Sektorin e Statistikave dhe Vrojtimeve 
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin 
PO Box 500 
1400 Vienna 
Austria 
Tel: (+43) 1 26060 5475 
Fax: (+43) 1 26060 7 5475 
E-mail: sass.crime@unodc.org 
Faqja e Internetit: ëëë.unodc.org 
 
Falënderime 
 
UNODC dëshiron të falënderojë Komisionin Evropian për mbështetjen financiare që ka 
dhënë për përgatitjen dhe publikimin e këtij Raporti, në kuadër të Programit Rajonal 
CARDS 2006.  
 
Ky Raport ka dalë nën Përgjegjësinë e Sektorit të Statistikave dhe Vrojtimeve (SASS) 
dhe Zyrës së Programit Rajonal për Evropën Juglindore (RPOSEE) të Zyrës së OKB-
së Kundër Drogave dhe Krimit (UNODC) mbështetur në punën hulumtuese të realizuar 
gjatë një misioni kërkimor në Kosovë nën RKSKB 1244, në Mars 2010, nga UNODC 
dhe Qendra e Përbashkët Kërkimore për Krimin Ndërkombëtar (TRANSCRIME).  
 
 
Puna hulumtuese në vend dhe organizimi i misionit kërkimor: 
                                   Lulzim Fushtica (pika e kontaktit në vend) 
 
Bashkërendimi i punës hulumtuese dhe përgatitja e raportit: 
 
TRANSCRIME:         Luca Sbardelaro (puna hulumtuese dhe përpilimi) 
                                  Ernesto Savona (bashkërendimi i punës hulumtuese) 
 
UNODC:                    Michael Jandl (redaktor i raportit) 
                                  Steven Malby (bashkërendimi i punës hulumtuese) 
                                  Anna Alvazzi del Frate (bashkërendimi i punës hulumtuese) 
                                  Carla Ciavarella (drejtimi i projektit) 
                                  Angela Me (drejtimi i projektit) 
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Udhëzues Programi  
Kosovë nën RKSKB 1244 

1 
 

 
 
 

 
 
 
 
1. Hyrje dhe Informacion për Kontekstin 

 
Këto udhëzime për programin janë hartuar në kuadër të projektit ‘Përgatitja e 
instrumenteve të monitorimit për institucionet e gjyqësorit dhe forcave të zbatimit të 
ligjit në Ballkanin Perëndimor’ të financuar nga Programi Rajonal CARDS i Bashkimit 
Evropian. Në të jepen rekomandime për përmirësimin e sistemeve statistikore për 
kriminalitetin dhe drejtësinë penale si dhe për migrimin, azilin dhe vizat. 
 
Udhëzuesit e paraqitur këtu janë hartuar mbi bazën e Raportit të Vlerësimit Teknik për 
Kosovë nën RKSKB 1244 (UNODC, Prill 2010), dhe duhet të lexohen bashkërisht me 
Raportin në fjalë. Raporti i Vlerësimi Teknik përmban informatat e mbledhura gjatë 
misionit hulumtues në Prishtinë prej 1 deri 5 Mars 2010, i cili u zhvillua në 
bashkëpunim të ngushtë me homologët vendor në fushën e drejtësisë dhe statistikave 
të punëve të brendshme (DPB). 1 
 
Ashtu si edhe Raporti i Vlerësimi Teknik, rekomandimet e ofruara këtu paraqiten sipas 
institucioneve dhe duhet të lexohen duke i krahasuar me kontekstin e standardeve 
përkatëse ndërkombëtare apo të BE-së për mbledhjen, analizimin dhe përdorimin e 
statistikave për DPB-në. Miratimi gradual ose hap pas hapi dhe implementimi i 
udhëzuesve janë hapa jetik në drejtim të harmonizimit të mekanizmave ekzistues 
kombëtar statistikor drejt përputhjes me praktikat më të mira, standardet relevante 
ndërkombëtare dhe acquis të BE-së. 
 
Për ti ndihmuar vendet dhe territoret përfituese në arritjen e këtij qëllimi, projekti 
‘Përgatitja e instrumenteve të monitorimit për institucionet gjyqësore dhe institucionet e 
zbatimit te ligjit në Ballkanin Perëndimor’ parasheh një numër aktivitetesh. Detyrat që 
tashmë janë përmbushur përfshijnë një studim kërkimor empirik me titull ‘Studimi i 
Historisë së Sistemeve dhe Kontekstit. Statistikat për Punët e Brendshme dhe 
Drejtësinë në Ballkanin Perëndimor’ dhe studimi i dytë i titulluar ‘Përgatitja e 
standardeve për statistikat e krimit dhe drejtësinë penale – Acquis i BE-së dhe 
ndërkombëtar si dhe Raportet gjithëpërfshirëse të Vlerësimit Teknik të cekur më lartë. 
Aktivitetet e mëtutjeshme të projektit do të përfshijnë zhvillimin e treguesve rajonal, 
trajnimeve specifike dhe  ngritjen e kapaciteteve në fushën e mbledhjes së të dhënave 
dhe statistikave për institucionet e drejtësisë dhe të punëve të brendshme. 
 
Udhëzuesit në vijim vënë në dukje në mënyrë sistematike fushat e mundshme që kanë 
nevojë për përmirësim, që përbën një produkt të konsiderueshëm të projektit. Për më 
tepër, këta udhëzues duhet të ndihmojnë në caktimin e prioriteteve të nevojave për 
trajnim që duhet trajtuar brenda projektit, dhe të planifikoj ndihmë të mëtejme teknike 
dhe aktivitete trajnuese që mund të trajtohen nga projekte të tjerë të ndihmës teknike si 
                                                 
1
Misioni Kërkimor është kryer nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogë dhe Krim (UNODC) në partneritet me 

Qendrën e Përbashkët Hulumtuese të Krimit Ndërkombëtar (TRANSCRIME) dhe është përkrahur nga personi qendror I 
kontaktit I UNODC-së në Kosovë RKSKB 1244 si dhe përfaqësuesit e Grupit Drejtues Këshillues të projektit, Z.Artan 
Duraku nga Ministria e Brendshme.  
 
 



dhe të potencoj fushat për zhvillim të mëtejshëm të sistemeve statistikore në periudhe 
afatmesme dhe afatgjate. 
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2. Statistikat për kriminalitetin dhe drejtësinë 
penale 

 
2.1. Statistikat policore 

 
2.1.1. Hyrje 

 
Udhëzimet në vijim kanë të bëjnë kryesisht me statistikat për kriminalitetin të 
mbajtura nga policia. 
 

2.1.2. Futja e të dhënave (regjistrimi I krimeve/veprave) 
 
Pas regjistrimit të çdo incidenti të rëndësishëm në librin e ngjarjeve ditore në 
stacionin policor komunal, hartohet një formular i ‘incidentit fillestar’ dhe i dërgohet 
departamenteve policore rajonale. Më pastaj këto departamente i fusin të dhënat 
në ‘Sistemin e Informatave të Policisë së Kosovës’ (SIPK) për secilën lëndë, dhe i 
klasifikojnë si krime ose incidente tjera. Nuk ekzistojnë rregulla të shkruara sa i 
përket regjistrimit fillestar të incidenteve kriminale dhe incidenteve tjera.  
 
Regjistrimi nga ana e policisë i karakteristikave të të dyshuarve për vepra dhe të 
viktimave përfshinë informatat mbi vendin dhe datën e lindjes, gjininë, kombësinë 
dhe vendbanimin.  
 
Në ‘Sistemin e Informatave të Policisë së Kosovës’ (SIPK) secili rast ka numrin e   
‘veçantë të lëndës’. Ky numër i posaçëm identifikues nuk përdoret nga prokuroria 
dhe gjykatat. Të dyshuarve apo kryesve të njohur të veprës nuk i jepet numër tjetër. 
 

 Rekomandimet   Institucioni 
  përgjegjës 

1. Rregulla me shkrim sa i përket regjistrimit të parë të 
incidenteve të krimit dhe personave të dyshuar për krime 
duhet të krijohen dhe ti shpërndahen të gjitha stacioneve 
policore. Këto rregulla me shkrim duhet të pasqyrojnë 
standardet relevante të incidentit dhe regjistrimin e të 
dyshuarit si dhe të zyrtarizojnë praktikën përbrenda Kosovës 
nën RKSKB 1244 për të siguruar regjistrim të plotë të 
informative të nevojshme për fazën fillestare.  

Policia/Departame
nti i Statistikave 
dhe Analizës së 
Krimit 

2. Informatat e regjistruara në formularin e ‘incidentit fillestar’ 
dhe në SIPK duhet të plotësohen me të dhëna mbi lidhjen 
në mes të pandehurit dhe viktimës si dhe të dhëna mbi 
përsëritje të krimit nga i pandehuri i njëjtë. 

Policia/Departame
nti i Statistikave 
dhe Analizës së 
Krimit 

3. Duhet të merret parasysh çështja nëse SIPK duhet të 
përfshijë një fushë të veçantë e cila do ti identifikon rastet e 
krimit të organizuar në përputhje me definicionet relevante 
rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe Sektorin e Krimit të 
Organizuar të Policisë së Kosovës përgjegjës për 
menaxhimin e rastit. (FIU, THBS, NIS, IS). 

Policia/Departame
nti për Krim të 
Organizuar 

4. Sa i përket rekomandimeve nr. 13 dhe nr. 22, grupi punues 
tri-palësh me ekspert nga policia, prokuroria dhe sistemi 
gjyqësor mund të shqyrtojnë nëse dhe si mund të 
prezantojnë dhe zgjerojnë një sistem të integruar të 

Policia/Departame
nti i Statistikave 
dhe Krimit të 
Organizuar 



numrave të rasteve (SINR) në të gjitha institucionet e 
drejtësisë penale. Sipas praktikës së mirë të paraqitur në 
Doracakun e Kombeve të Bashkuara për Përgatitjen e 
Sistemit të Statistikës të Drejtësisë Penale, prezantimi i 
SINR-së për të gjetur personat dhe rastet në tërë sistemin e 
drejtësisë penale duhet të merret parasysh. Në lidhje me 
këtë, diskutimi i grupit punues mund të fillojë duke marrë në 
konsideratë sistemet ekzistuese për numra të rasteve që 
përdoren nga SIPK, prokuroria dhe gjykatat. Një konsideratë 
e veçantë duhet ti jepet edhe çështjes nëse bazat e ndara të 
të dhënave të Departamentit të Krimit të Organizuar duhet të 
plotësohen nga të dhënat e bazuara në persona prej 
prokurorisë dhe gjykatave. 

Policia/Departame
nti për Krim të 
Organizuar 
Ministria e 
Drejtësisë/Zyra e 
Statistikave të 
Prokurorisë 
Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës 

 
 

2.1.3. Fluksi i të dhënave 
 
Sipas informatave të regjistruara në SIPK, raportet mujore hartohen në nivelin e 
drejtorive rajonale. Në këtë nivel, të dhënat dërgohen çdo muaj në Drejtorinë e 
Analizës së Krimit ku, raportet e nivelit komunal mblidhen në nivelin qendror. 
 
Gjatë numërimit të veprave të shumëfishta në statistikat e krimeve, nuk zbatohet një 
rregull për veprat e njëjta dhe secila vepër numërohet ndaras. Njëkohësisht, të gjithë 
kryesit e veprave të përfshirë në vepra të shumëfishta numërohen ndaras për çdo 
vepër të kryer (numërim i dyfishtë). Prandaj nuk ka të dhëna në dispozicion në nivelin 
qendror, sa i përket të pandehurve që kanë kryer vetëm një vepër.  
 
Prej vitit 2008, nuk është raportuar ndonjë rast i ri i krimit të organizuar nga autoritetet 
rajonale të Mitrovicës veriore në Departamentin për Krim të Organizuar. Për më tepër, 
rastet specifike të hetuara nga autoriteti ekzekutiv i EULEX-it nuk janë të përfshira në 
SIPK, siç janë rastet e krimeve të luftës dhe disa raste të krimit të organizuar. 
 
Momentalisht nuk ka rregulla të rifreskuara me shkrim dhe të shpërndara në nivelet 
rajonale dhe vendore sa i përket regjistrimit dhe numërimit të dyshuarve dhe veprave 
penale. 
 
 Rekomandimet Institucioni  

përgjegjës 
5. Procedura të qarta dhe të rregullta të numërimit për 

mbledhjen e të dhënave të kryerjes së veprave individuale 
dhe të dyshuarve duhet të krijohen në mënyrë që të 
caktohen qartë rregullat e numërimit që do të zbatohen në 
raste të veprave të shumëfishta dhe të dyshuarve. Për 
qëllime statistikore, krijimi i një ‘rregulli për veprën 
kryesore’ për statistikat e bazuara në persona (dhe 
mundësisht për numrin e veprave) mund të merret 
parasysh. 

Policia/Departamenti 
i Statistikave dhe 
Analizës së Krimit 

6. Që të arrihet një mbulim i plotë territorial i statistikave për 
krimin e organizuar në Kosovë nën RKSKB 1244, një ekip 
punues ku përfshihen të gjithë aktorët relevant duhet të 
themelohet në nivelin teknik me mandatin e krijimit të 
standardeve dhe procedurave për transmetim te të 
dhënave të krimit të organizuar tek institucioni qendror. 

Departamenti i 
Analizës së Krimit 
dhe Statistikave në 
Mitrovicën Veriore 
UNMIK/EULEX 

7. Përpos arritjes për të mbuluar tërësisht territorin sa i përket Departamenti i 
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statistikave të krimit në Kosovë nën RKSKB 1244, duhet të 
konsiderohet edhe krijimi i procedurave standarde për t’ju 
qasur të gjitha rasteve penale të hetuara nga autoriteti 
ekzekutiv i EULEX-it në SIPK. 

Analizës së Krimit 
dhe Statistikave 
UNMIK/EULEX 

 
 

2.1.4. Produkti (nxjerrja e statistikave) 
 
 
Drejtoria e Analizës së Krimeve raporton në baza mujore si dhe vjetore në Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Drejtorin e Policisë dhe këshilltarët e EULEX-it të ngarkuar me 
monitorimin e aktiviteteve të policisë. Raportet përmbajnë numrin e veprave sipas 
kapitujve të Kodit Penal dhe sipas rajonit; numrin e të dyshuarve; numrin e të 
arrestuarve dhe viktimave sipas kombësisë (Shqiptar, Serb, Romë, etj); vrasjet mujore 
të krahasuara me periudhën e njëjtë të vitit të mëparshëm sipas rajonit; numrin e 
incidenteve potencialisht të motivuara në baza etnike (IPMBE) sipas rajonit, numrin e 
viktimave te IPMBE-së sipas kombësisë dhe llojin e veprës që mund të konsiderohet si 
potencialisht e motivuar në baza etnike. 
 
Disa prej statistikave të raportuara publikohen ne Raportin Vjetor nën Punën e Policisë, 
që është ne dispozicion në internet në gjuhën shqipe dhe serbokroate. 
 
 Rekomandimet Institucioni 

përgjegjës 
8. Kategoritë e krimit që përdoren për raportim duhet të 

shqyrtohen nën dritën e atyre të përdorura në raportimin 
rajonal dhe ndërkombëtar mbi krimin dhe drejtësinë 
penale. Përpos ndarjeve statistikore sipas kombësisë, 
statistikat e raportuara mbi kryesit e veprave penale duhet 
të ndahen sipas llojit të krimit, moshës, gjinisë dhe 
shtetësisë. Statistikat për viktimat e krimeve duhet 
poashtu të ndahen sipas llojit të krimit, moshës, gjinisë, 
shtetësisë dhe lidhjes në mes të viktimës dhe të 
pandehurit. 

Policia/Departamenti 
i Statistikave dhe 
Analizës së Krimit  
 

9. Statistikat e publikuara duhet të shoqërohen me shpjegim 
të detajuar të modeleve dhe trendëve statistikore si dhe 
informata të detajuara mbi të dhënat. Duhet gjithashtu të 
konsiderohet përdorimi më i gjerë i internetit për 
shpërndarjen e statistikave të detajuara të krimit në formë 
të tabelave standarde. 

Policia/Departamenti 
i Statistikave dhe 
Analizës së Krimit 
 

10. Duhet të shqyrtohet ndarja e të dhënave të raportuara mbi 
incidentet penale nga të dhënat mbi incidentet tjera që nuk 
konsiderohen ‘krime’ (siç janë veprat e lehta dhe 
incidentet tjera) 

Policia/Departamenti 
i Analizës së Krimit 
dhe Statistikave 

 
 



2.2. Statistikat e Prokurorisë 
 

2.2.1. Hyrje 
 
Udhëzimet në vijim kanë të bëjnë kryesisht me statistikat e prokurorisë. 
 

2.2.2. Futja e të dhënave (regjistrimi i krimeve) 
 
Çdo zyre e prokurorisë regjistron të dhëna mbi veprat penale dhe të pandehurit të 
raportuara në prokurori nga policia, qytetarët apo institucionet tjera në njërin prej 
gjashtë regjistrave standard. Dy regjistrat kryesor përmbajnë informata për secilin rast 
dhe për çdo person të ndjekur penalisht, si për të rritur ashtu dhe për të mitur. Të gjitha 
të dhënat plotësohen dhe ruhen në letër. 
 
Në regjistra incidentet regjistrohen sipas rastit (me numër të lëndës për secilin rast) 
dhe sipas personit të ndjekur. Kur rasti të regjistrohet ne regjistrin e prokurorisë, secilës 
lëndë i caktohet një numër i posaçëm identifikues (numri i lëndës) si dhe çdo personi të 
ndjekur penalisht. Në regjistrin e procedurës së shkallës së dytë caktohet një numër i ri 
i lëndës. Numrat e lëndëve të dhënë nga prokuroria nuk përdoren edhe nga aktorët e 
tjerë të drejtësisë penale (policia dhe gjykatat). 
 
 Rekomandimet Institucioni  

përgjegjës 
11. Të dhënat e bazuara në persona duhet gjithashtu të 

përfshijnë informata për gjininë, moshën, shtetësinë, 
kombësinë dhe zonën gjeografike të vendbanimit të personit 
të ndjekur penalisht, si dhe lidhjen në mes të pandehurit dhe 
viktimës. 

Ministria e 
Drejtësisë/Zyra e 
Statistikave për 
Prokurorinë 

12. Një studim i softuerit të menaxhimit të rasteve ‘SMILE’ që 
është duke u testuar në Gjilan, duhet të përcaktojë nëse ky 
softuer është i aftë të prodhojë rezultatet e kërkuara 
statistikore. Rezultati i studimit duhet të pasqyrohet në 
zhvillimin e mëtejshëm të softuerit para se të shpërndahet 
në të gjitha zyrat e prokurorisë në Kosovë nën RKSKB 1244.

Ministria e 
Drejtësisë/Zyra e 
Statistikave për 
Prokurorinë 

13. Sa i përket rekomandimeve nr. 13 dhe nr. 22, grupi punues 
tri-palësh me ekspert nga policia, prokuroria dhe sistemi 
gjyqësor mund të konsiderojnë nëse dhe si mund të 
prezantojnë dhe zgjerojnë një sistem të integruar të 
numrave të lëndëve (SINR) në të gjitha institucionet e 
drejtësisë penale. Sipas praktikës së mirë të paraqitur në 
Doracakun e Kombeve të Bashkuara për Përgatitjen e 
Sistemit të Statistikës të Drejtësisë Penale, prezantimi i 
SINR-së për të gjetur personat dhe rastet në tërë sistemin e 
drejtësisë penale duhet të merret parasysh. Në lidhje me 
këtë, diskutimi i grupit punues mund të fillojë duke marr në 
konsideratë sistemet ekzistuese për numra të rasteve që 
përdoren nga SIPK, prokuroria dhe gjykatat. Si hap i parë 
duhet të konsiderohet prezantimi i sistemit të regjistrimit që 
cakton numra të posaçëm të lëndëve në të gjitha nivelet e 
sistemit gjyqësor (procedurat e shkallës së parë dhe të 
dytë). 

Policia/Ministria e 
Drejtësisë/Zyra për 
Statistikat e 
Prokurorisë 
Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës 
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2.2.3. Fluksi i të dhënave 
 
Informatat nga regjistrat e zyrave të prokurorive mblidhen dhe futen në formularë 
standard (tabela) në mënyrë manuale. Përveç këtyre formave, zyrat e prokurorive 
duhet të hartojnë dy raporte mbi punën e prokurorëve gjatë marrjes me raporte penale 
dhe me numrin e ri të personave të akuzuar dhe që janë në proces sipas veprave 
penale. Formularët dhe raportet hartohen dhe dërgohen me e-mail në Zyrën Qendrore 
të Statistikave të Prokurorisë në baza tre-mujore. 
 
Të dhënat nga zyrat e prokurorëve nuk dërgohen në Entin Statistikor të Kosovës. 
 
Prej vitit 2008, zyra e prokurorisë komunale dhe ajo e qarkut në Mitrovicën Veriore nuk 
dorëzojnë ndonjë statistikë të prokurorisë në Zyrën Qendrore të Statistikave të 
Prokurorisë.  
 
 Rekomandime Institucioni  

përgjegjës 
14. Që të arrihet mbulim i plotë i statistikave të prokurorive në 

Kosovë nën RKSKB 1244 një ekip punues që përfshin të gjithë 
aktorët relevant duhet të themelohet në nivelin teknik me 
mandatin e krijimit të standardeve dhe procedurave të 
transmetimit të të dhënave të prokurorive në një institucion 
qendror. 

Ministria e 
Drejtësisë/Zyra 
e Statistikave 
në Qarkun 
Prokurorial 
Zyra e 
Prokurorit në 
Mitrovicën 
Veriore 
EULEX/UNMIK 

15. Në periudhën afatmesme, implementimi universal i softuerit për 
menaxhimin e rasteve ‘SMILE’, që momentalisht po testohet ne 
Gjilan, mund të sjell përparësi të rëndësishme në efikasitetin e 
të dhënave statistikore. Studimi vlerësues i përmendur më lartë 
(Rekomandimi nr. 12) duhet poashtu të marr në konsideratë 
ndikimin e mundshëm të këtij sistemi në fluksin e të dhënave 
ndërmjet zyrave të prokurorisë dhe Zyrës Qendrore të 
Statistikave të Prokurorisë.  

Ministria e 
Drejtësisë/Zyra 
e Statistikave 
të Prokurorisë 

16. Përveç këtij raportimi të brendshëm, Zyra e Statistikave të 
Prokurorisë duhet të koordinojë detyrat me Entin Statistikorë të 
Kosovës për të krijuar fluks të rregullt të pjesëve të të dhënave 
nga zyrat e prokurorive në Entin Statistikorë të Kosovës, 
mbledhjen dhe publikimin në dy publikimet e tyre vjetore 
‘Statistikat e jurisprudencës për personat e rritur’) dhe 
‘Statistikat e jurisprudencës për të miturit dhe personat e dënuar 
për kundërvajtje’. Një Memorandum i Mirëkuptimit ndërmjet 
Zyrës Statistikorë të Kosovës dhe Ministrisë së Drejtësisë mund 
të specifikojë natyrën e standardeve të të dhënave që duhet ti 
dërgohen Zyrës Statistikore të Kosovës. 

Ministria e 
Drejtësisë/Zyra 
e Statistikave 
të Prokurorive 
Zyra 
Statistikore e 
Kosovës 

 
 

2.2.4. Produkti (nxjerrja e statistikave) 
 

2.2.4.1. Validimi i të dhënave dhe analiza statistikore e të dhënave 
 
Zyra e Statistikave të Prokurorive është e ngarkuar me validimin e të dhënave të 
dërguara nga zyrat e prokurorive. Nga kjo Zyre kryhen tri lloje të analizave: njëra për 
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lëndët, tjetra për personat dhe e fundit për rastet e zgjidhura. Treguesit e përformancës 
së prokurorive, siç është stër-ngarkimi i prokurorëve me lëndë dhe efikasiteti në 
zgjidhjen e raporteve penale, prodhohen duke përdorur të dhëna prej burimeve të 
brendshme, siç është numri i stafit. 
 
Të dhënat e prokurorisë publikohen në Raportin Vjetor, i cili momentalisht është në 
dispozicion si i shtypur dhe në formë elektronike në faqen e tyre të internetit në gjuhën 
shqipe dhe serbokroate.  
 
 Rekomandime Institucioni 

përgjegjës 
17. Për të mundësuar shpërndarjen, Zyra e Statistikave të 

Prokurorisë duhet të konsideroj publikimin e Raportit të saj 
Vjetor në faqen e internetit në gjuhën shqipe, serbokroate 
dhe angleze. 

Ministria e 
Drejtësisë/Zyra e 
Statistikave të 
Prokurorisë 

18. Duhet të konsiderohet përdorimi më i plotë i pasurisë së të 
dhënave të mbledhura nga zyrat e prokurorive në Kosovë 
nën RKSKB 1244. Më konkretisht, Zyra e Statistikave të 
Prokurorisë dhe Entin Statistikorë i Kosovës mund të 
shqyrtojnë krijimin e partneritetit me hulumtuesit akademik 
që të promovojnë analiza më të thella të të dhënave në 
dispozicion të cilat pasurojnë bazën e diturisë për krijuesit e 
politikave dhe ushtruesit e drejtësisë penale. 

Zyra e Statistikave 
të Prokurorisë 
Enti Statistikorë i 
Kosovës 

 
 
 

2.3. Statistikat e gjykatave 
 

2.3.1. Hyrje 
 
Udhëzimet në vijim kanë të bëjnë kryesisht me të dhënat e gjykatave. 
 

2.3.2. Futja e të dhënave (regjistrimi i krimeve) 
 

Regjistra standard për hedhjen e të dhënave mbahen dhe përdorën vazhdimisht nga të 
gjitha gjykatat komunale, ato të qarkut si dhe gjykatat tjera, duke përfshirë një regjistër 
për personat e rritur dhe një për të mitur të akuzuar. Informatat kryesore që regjistrat i 
përmbajnë janë pothuajse të njëjtë. Në Regjistrin ‘K’ për të rritur shënohen të dhënat se 
kush e ka d 
orëzuar lëndën, të dhënat personale të personit të akuzuar (emri, mbiemri, adresa, 
data e lindjes, shtetësia, emir i babait, profesioni), vepra penale sipas Nenit të Kodit 
Penal të Kosovës dhe ligjeve tjera të aplikuara, të dhëna mbi dënimin, të dhëna mbi 
ankesën dhe të dhëna tjera. Informatat kryesore që Regjistri ‘KM’ për të mitur përmban 
janë kryesisht të njëjta, por regjistrohen pak më shumë detaje sa i përket procedurave 
të rasteve të të miturve. Regjistri ‘KM’ ka mbetur i vjetër pasi që ligji për drejtësinë e të 
miturve është ndryshuar dhe përmirësuar mjaft viteve të fundit.  
 
Nuk regjistrohet asnjë informatë nëse personi i akuzuar është përsëritës i veprave 
penale, pasi që nuk ekziston një regjistër qendror i dënimeve penale në Kosovë nën 
RKSKB 1244.  2 

                                                 
2 Hapësira për të dhënat personale nuk përmban informata mbi përsëritjen e veprave nga personi i njëjtë, pasi që nuk 
ekziston një bazë  e të dhënave për dënimet e shpallura nga të gjitha gjykatat. Momentalisht, mundësia e vetme është 
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Regjistrat e gjykatave janë në dispozicion si në letër ashtu dhe në formë elektronike, 
me informacion të njëjtë në “Sistemin e Menaxhimit të Lëndëve’ (SML). Megjithatë, 
SML-ja nuk përdoret për prodhimin e statistikave dhe analizimin e të dhënave por 
vetëm për ruajtjen e informatave. Një problem i veçantë sa i përket sistemit SML është 
ai që përderisa 80% e gjyqtarëve janë trajnuar për përdorim elektronik të SML-së, 
vetëm 30% të gjykatave e përdorin atë në realitet. 
 
Kur një lëndë regjistrohet në regjistrin e gjykatës, i caktohet një numër i veçantë 
identifikues lëndës, e jo personit të akuzuar. Të dhënat personale shënohen në rreshta 
të ndryshëm nen lëndën e njëjtë. Sa i përket mbledhjes së të dhënave nga Zyra 
Statistikore e Kosovës, secili formular që i dërgohet kësaj zyre përmban numrin 
identifikues të lëndës të dhënë në regjistrin e gjykatës dhe numrin serikë për çdo 
formular statistikor. Numri i lëndës i dhënë nga gjykata nuk përdoret nga aktorët e tjerë 
të drejtësisë penale (policia dhe prokuroria). 
 
 Rekomandime Institucioni 

përgjegjës 
19. Për të arritur një harmoni më mes të praktikës momentale 

të regjistrimit të të dhënave nga gjykatat me standardet 
ndërkombëtare dhe kërkesat praktike të të dhënave, 
metodologjia e regjistrimit nga gjykatat mund të 
shqyrtohet, për tu siguruar që regjistrat gjyqësor 
regjistrojnë të dhënat e moshës, gjinisë; kombësisë, 
lidhjes në mes të viktimës dhe të pandehurit, shtetësisë 
dhe zonës gjeografike të vendbanimit të personave të 
akuzuar. 

Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës 
(KGJK)/Departamenti 
i Statistikave 

20. Informatat mbi personat që përsërisin veprat penale kanë 
rëndësi të madhe për sistemin e drejtësisë penale, si në 
nivelin individual, ashtu dhe në nivelin grumbullues. 
Prandaj rekomandohet që Këshilli Gjyqësor i Kosovës të 
ndërmerr një studim të fizibilitetit se si të krijohet dhe të 
freskohet rregullisht një bazë qendrore e të dhënave për 
personat e dënuar për vepra penale në Kosovë nën 
RKSKB 1244. 

KGJK 

21. Prezantimi i një sistemi të regjistrimit që cakton numra të 
veçantë të lëndëve që mbeten të njëjtë në çdo nivel të 
sistemit gjyqësor (Gjykata e Qarkut, Gjykata e Apelit, 
Gjykata Supreme) duhet të merret parasysh. 

KGJK 
Departamenti i 
Statistikave 

22. Sa i përket Rekomandimeve nr. 4 dhe nr. 13, Këshilli 
Gjyqësor i Kosovës mund të konsideroj paraqitjen e një 
numri të integruar të lëndës (NIL) përmes pjesëmarrjes në 
punën e Komisionit Trepalësh. Në përputhje me praktikat 
e mira të përshkruara në Doracakun e Kombeve të 
Bashkuara për Zhvillimin e Sistemit të Statistikave të 
Drejtësisë Penale, rekomandohet paraqitja e NIL-së për 
të gjurmuar personat dhe lëndët në sistemin e drejtësisë 
penale.  

Policia/Ministria e 
Drejtësisë/ Zyra e 
Statistikave të 
Prokurorive 
Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës 

 
 

                                                                                                                                               
që informata të kërkohet në regjistrat e shtypur ose elektronik të secilës gjykatë komunale apo të qarkut, sipas emrit të 
personit të akuzuar, për ta kuptuar nëse personi që kërkohet ka qenë i dënuar më parë nga e njëjta gjykatë.  



2.3.3. Fluksi i të dhënave 
 
Çdo gjykatë, në mënyrë manuale harton tabela standarde statistikore të cilat i 
dërgohen Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) çdo muaj. Këto të dhëna kanë të bëjnë 
me rastet dhe procedurat me të cilat merret gjykata. 
 
Përveç kësaj, të gjitha gjykatat që veprojnë si gjykata të shkallës së parë dërgojnë 
pjesë të regjistrave mbi vendimet përfundimtare të personave të akuzuar (duke 
përfshirë fazën e ankesës nëse kjo është aplikuar) KGJK-së çdo tre muaj, prej ku ato 
dërgohen tek Enti Statistikorë i Kosovës (ESK) për tu radhitur nëpër tabela. Ekzistojnë 
dy formular statistikor standard, njëri për të rritur dhe tjetri për të mitur. 
 
Gjykatat në tërë territorin dorëzojnë tabelat e tyre statistikore tek KGJK-ja dhe të 
dhënat për personat e akuzuar dorëzohen në ZSK, me përjashtim të Gjykatës së 
Qarkut në Mitrovicën Veriore dhe Gjykatat Komunale në Mitrovicën Veriore, Zubin 
Potok, Leposaviq dhe Shtërpcë. 
 
 Rekomandimet Institucioni 

përgjegjës 
23. Enti Statistikorë i Kosovës (ESK) mund të konsideroj 

rifreskimin apo përmirësimin e formularëve standard 
statistikor që përdoren për të rriturit dhe të miturit. Detajet 
e shënuara në këta formularë duhet të jenë akuza ose 
akuzat për çdo person (sipas kapitullit apo neneve 
relevante të KPK dhe ligjeve tjera të aplikuara) si dhe 
vendimin përfundimtar të gjykatës (dënimin ose shpalljen 
e pafajësisë apo detajet mbi dënimin). Të dhënat për 
personin duhet të përfshijnë edhe shënimet mbi moshën; 
gjininë; kombësinë; lidhjen në mes të pandehurit dhe 
viktimës, shtetësinë dhe zonën gjeografike të 
vendbanimit. 

Enti Statistikorë i 
Kosovës 
Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës 

24. Në mënyrë që të lejohet një matje më e mirë e përgjigjes 
së sistemit të drejtësisë penale, statistikat e grumbulluara 
të ofruara nga gjykatat në Këshillin Gjyqësor të Kosovës 
duhet të përfshijnë një lloj ndarje të rasteve të raportuara 
sipas të gjithë neneve të Kodit Penal. Për t’ju shmangur 
punës së panevojshme me dokumente dhe për të ngritur 
efikasitetin dhe kursyer kohën gjatë grumbullimit të 
pasqyrave tabelore nga gjykatat, mund të merret në 
konsideratë një fluks i përmirësuar i punës përmes 
dorëzimit elektronik dhe grumbullimit të tabelave. 

Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës 
(KGJK)/Departamenti 
i Statistikave 
Gjykatat 

25. Për të ngritur efikasitetin dhe kursyer kohën gjatë 
mbledhjes së të dhënave statistikore nga regjistrat e 
gjykatave, Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) mund të 
konsiderojë kryerjen e një studimi të fizibilitetit mbi 
përdorimin e Sistemit Elektronik të Menaxhimit të 
Lëndëve për regjistrimin dhe transmetimin e të dhënave 
në KGJK dhe Entin Statistikorë të Kosovës (ESK) për 
qëllime statistikore. 

Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës 
(KGJK)/Departamenti 
i Statistikave 
Enti Statistikorë i 
Kosovës 
 

26. Një ekip i përbashkët punues nga ESK-ja dhe KGJK-ja 
mund të krijohet me detyrën e kontrollimit të fluksit të 
rregullt të të dhënave ndërmjet zyrave administrative në 
gjykata dhe ESK për të siguruar mbulim të tërësishëm të 
të gjitha gjykatave të shkallës së parë. Mund të merret 

Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës 
(KGJK)/Departamenti 
i Statistikave 
Enti Statistikorë i 
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parasysh krijimi i një sistemi i cili kërkon një vërejtje me 
shkrim për dorëzimin e të dhënave që shënohet në 
lëndën gjyqësore, para se lënda të mbyllët zyrtarisht. 

Kosovës 
 

27. Për të arritur mbulim të tërësishëm të statistikave 
gjyqësore në Kosovë nën RKSKB 1244 një ekip punues 
që përfshinë të gjithë aktorët  relevant duhet të krijohet në 
nivelin teknik me mandatin e përpunimit të standardeve 
dhe procedurave për transmetimin e të dhënave 
gjyqësore në një institucion qendror. 

Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës 
(KGJK)/Departamenti 
i Statistikave 
Gjykata e Qarkut në 
Mitrovicën Veriore 
EULEX/UNMIK 

 
 

2.3.4. Produkti (nxjerrja e statistikave) 
 
Të dhënat e mbledhura nga gjykatat kontrollohen nga Departamenti i Statistikave i 
KGJK-së. Analiza e të dhënave përmban llogaritjen e treguesve të përformancës për 
gjyqtarin si dhe për gjykatën e shkallës së dytë, duke përdorur disa të dhëna burimore. 
Departamenti i Statistikave prodhon Raporte Tre-mujore dhe Vjetore të cilët janë në 
dispozicion në internet në gjuhën shqipe, angleze dhe serbokroate. 
 
ZSK-ja kryen disa validime të të dhënave të kufizuara si dhe analizën. Statistikat e 
gjykatave të mbledhura nga ESK-ja publikohen çdo vit në dy botime, njëri për të rritur 
(Statistikat e jurisprudencës për personat e rritur’) dhe një për të miturit dhe për 
kundërvajtje (‘Statistikat e jurisprudencës për të mitur dhe personat e dënuar për 
kundërvajtje). Të dy raportet mund të gjinden në internet në faqen e  ESK-së në tri 
gjuhë: shqip, anglisht dhe serbokroatisht. Raporti i ri tre-mujor është planifikuar për vitin 
2010. 
 
 Rekomandime Institucioni 

përgjegjës 
28. Statistikat e raportuara për personat e akuzuar në gjykatë 

duhet të përmbajnë gjithashtu shënime për moshën; lidhjen 
i pandehur-viktimë dhe zonën gjeografike të vendbanimit. 

KGJK/Departamenti 
i Statistikave 
Enti Statistikorë i 
Kosovës 
 

29. Duhet të merret në konsideratë përdorimi më i tërësishëm i 
pasurisë së të dhënave të mbledhura nga gjykatat nën 
RKSKB 1244 (p.sh. në lidhje me kohëzgjatjen e gjykimit). 
Më specifikisht, Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe ESK-ja 
mund të konsiderojnë bashkëpunimin me akademikët dhe 
hulumtuesit për të promovuar analiza të detajuara të të 
dhënave në dispozicion. Të dhënat e drejtësisë penale në 
dispozicion mund poashtu të përdoren për prodhimin e 
raporteve tematike mbi tema të interesit të veçantë (p.sh. 
për drejtësinë e të miturve, krimet e lidhura me drogë, 
krimin e organizuar) për të pasuruar bazën e diturisë për 
krijuesit e politikave dhe ushtruesit e drejtësisë penale.  

KGJK/Departamenti 
i Statistikave 
Enti Statistikorë i 
Kosovës 
 

 
 
 



2.4. Statistikat për pastrimin e parave 
 
Qendra e Inteligjencës Financiare (QIF) mbledhë raporte për transaksione të dyshimta, 
si dhe transaksione me para të gatshme mbi 10,000 Euro, - pikë fillestare nga agjencitë 
për raportim të obliguar në bazën elektronike të të dhënave. 
 
Gjatë raportimit të informative në QIF, organet raportuese hartojnë në mënyrë 
elektronike formularët standard dhe i dorëzojnë sipas rasteve individuale. Ekzistojnë dy 
forma standarde të raportimit, Raporti mbi Transaksionin me Para të Gatshme (RTPG) 
si dhe Raporti mbi Aktivitetin e Dyshimtë (RAD). Nuk merren raporte për transaksione 
jo-financiare (mbi një vlerë të caktuar monetare) nga organet raportuese.  
 
QIF nuk pranon ndonjë të dhënë nga prokuroritë apo gjykatat në lidhje me fillimet apo 
rezultatet e procedurave gjyqësore që kanë të bëjnë me aktivitete të pastrimit të 
parave. 
 
QIF prodhon raporte tre-mujore statistikore të cilët i dërgohen Shefit të Misionit të 
EULEX-it vetëm për përdorim të brendshëm. Nuk prodhohen Raporte Mujore dhe nuk 
publikohen të dhëna për opinionin e gjerë.  
 
 Rekomandime Institucioni 

përgjegjës 
30. Për përputhjen e aktiviteteve të Qendrës e Inteligjencës 

Financiare (QIF) me kërkesat e Urdhëresës së tretë të BE-
së Kundër Pastrimit të Parave dhe standardet e Grupit 
Egmont, duhet të merret në konsideratë përfshirja e 
raportimeve të obliguara në legjislacionet e ardhshme për 
transaksione jo-financiare mbi një vlerë të caktuar monetare 
për organe të caktuara raportuese. 

Qendra e 
Inteligjencës 
Financiare (QIF) 
EULEX 

31. Për të siguruar përmbledhje gjithëpërfshirëse të rezultateve 
gjyqësore dhe aktiviteteve, shkëmbimi i rregullt i informatave 
në mes agjencive QIF, Ministrisë së Drejtësisë-Zyrës për 
Statistika të Prokurorive dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës 
duhet të krijohet, mundësisht përmes memorandumit të 
mirëkuptimit. Marrëveshje relevante duhet poashtu të 
krijohen me agjencitë përgjegjëse për mbledhjen e të 
dhënave të drejtësisë jo-penale për pastrim të parave për 
raportim në të ardhmen në nivelin e BE-së, duke marrë 
parasysh në veçanti nëntë treguesit e pastrimit të parave të 
publikuar nga Eurostat në vitin 2010. 

Qendra e 
Inteligjencës 
Financiare (QIF) 
EULEX 
Ministria e 
Drejtësisë 
Zyra për Statistikë 
të Prokurorive 
Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës 

32. Të dhënat relevante që duhet rregullisht të dërgohen në QIF 
përfshijnë numrin e rasteve të iniciuara nga agjencitë e 
forcave të ligjit duke u bazuar në SAR që janë dërguar nga 
QIF, numrin e rasteve të sjella para prokurorisë si dhe të 
dhënat e bazuara në persona për numrin e 
personave/organet ligjore të dënuara për vepra të pastrimit 
të parave dhe numrin e dënimeve sipas llojit. 

QIF/EULEX 
Ministria e 
Drejtësisë 
Zyra për Statistika 
të Prokurorive 
Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës 

33. Është një praktikë e mirë për Sektorët e Inteligjencës 
Financiare në tërë botën,  prodhimi i raporteve financiare në 
gjuhën vendore dhe në gjuhën angleze për publikun e 
interesuar për  shkarkim nga interneti. Prandaj QIF duhet të 
konsideroj prodhimin e një Raporti të tillë Vjetor mbi 
aktivitetet e saj, numrin e CTR-ve dhe SAR-ve të pranuara, 
numrin e SAR të dërguara në prokurori dhe tek autoritetet 

Qendra e 
Inteligjencës 
Financiare (QIF) 
EULEX 
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tjera si dhe fillimin dhe rezultatin e procedurave gjyqësore në 
lidhje me aktivitetet kundër pastrimit të parave. 

 
 
 

2.5. Statistikat për Trafikimin e Qenieve Njerëzore 
 
Prej vitit 2009 statistikat për Trafikimin e Qenieve Njerëzore (TQN) mblidhen nga 
‘Koordinatori Vendor Kundër Trafikimit’ (KVKT) dhe nga Sektori i Hetimeve të Trafikimit 
të Qenieve njerëzore’ (SHTQN) të Policisë. KVKT-ja pranon të dhënat e bazuara në 
persona mbi të pandehurit dhe viktimat e TQN nga policia, nga zyrat e prokurorive dhe 
gjykata e qarkut si dhe prej organizatave dhe strehimoreve për ndihmë të viktimave. Të 
dhënat regjistrohen në dy baza elektronike të të dhënave (njëra për viktimat dhe tjetra 
për trafikuesit) të përgatitura me ndihmën e ICMPD. 
 
KVKT-ja kryen analizat e të dhënave të pranuara dhe dërgon raporte mujore dhe 
vjetore statistikore në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë, 
EULEX dhe Delegacionin e BE-së në Kosovë nën RKSKB 1244 si dhe agjencive tjera. 
Statistikat në raportin vjetor të KVKT-së shpallen në internet në gjuhën shqipe, angleze 
dhe serbokroate. 
 
 Rekomandime Institucioni 

përgjegjës 
34. Është praktikë e mirë për Koordinatorët e Caktuar Vendor 

për Trafikimin e Qenieve Njerëzore të prodhojnë një Raport 
Vjetor në gjuhët lokale dhe në atë angleze i cili do ti ofrohej 
në dispozicion opinionit të interesuar për ta shkarkuar nga 
interneti. Në përputhje me përgatitjen e treguesve të THB 
në nivelin e BE-së, rekomandohet publikimi i raportit të tillë 
me të dhëna të detajuara mbi personat për numrin e 
viktimave të identifikuar dhe trafikantëve të dyshuar si dhe 
numrin e personave të ndjekur penalisht dhe të dënuar, me 
ndarje sipas (gjinisë; moshës; shtetësisë; vendit të lindjes; 
llojit të ekploatimit, atj.) 

Koordinatori 
Vendor Kundër 
Trafikimit’ 
(KVKT) 

 
 
 

2.6. Statistikat për krimet e racizmit dhe ksenofobisë 
 
Krimet që kanë të bëjnë me racizmin dhe ksenofobinë dhe motive të tjera urrejtjeje 
pjesërisht mbulohen me Kodin Penal (neni 115  ‘Nxitja e Urrejtjes Kombëtare, Racore, 
Fetare dhe Etnike, Mospajtimit ose mosdurimit’ dhe neni 158  ‘Shkelja e Statusit të 
Barabartë të Banorëve të Kosovës’ si dhe disa dispozita të tjera penale në ligjet 
relevante dhe Rregulloret e UNMIK-ut që numërohen si vepra penale sipas këtyre 
neneve.  
 
Prej vitit 2006, një kategori e veçantë statistikore për krimet e regjistruara nga policia, e 
ashtuquajtur  ‘Incidentet Potencialisht të Motivuara në Baza Etnike”   (IPMBE) 
raportohet në një kapitull të ndarë të Raportit Vjetor të Policisë. Incidentet IPMBE 
raportohen të ndarë sipas rajoneve dhe llojit të veprës, përderisa të dyshuarit dhe 
viktimat e IPMBE raportohen sipas bazës etnike. Ka brenga serioze sa i përket 
mangësive në përdorimin e IPBE-së si tregues i krimeve të motivuara në baza etnike. 
 
 



 Rekomandime Institucioni 
përgjegjës 

35. Duhet ti jepet konsideratë përmirësimit të regjistrimit dhe 
raportimit të ashtuquajturit “Incidentet Potencialisht të 
Motivuara në Baza Etnike’ (IPMBE). Rekomandohet krijimi I 
një ekipi punues në nivel teknik me ekspertë nga të gjitha 
institucionet relevante me mandat të  përpunimit të një 
definicioni të përmirësuar dhe procedure numërimi për 
krimet që kanë të bëjnë me racizmin, ksenofobinë dhe 
motive të tjera urrejtjeje.  

Ministria e 
Drejtësisë 
Zyra e 
Kryeministrit 
UNMIK/EULEX 
Zyra Ndërlidhëse 
e BE-së 
OSBE 

36. Në frymë të definicionit të krijuar të ‘krimeve të urrejtjes’ si 
krime të kryera me “motive urrejtjeje’ të drejtuara ndaj një 
grupi të veçantë apo personi të veçantë, një studim fizibiliteti 
për të paraqitur motivin për kryerjen e krimit në regjistrat e 
policisë dhe gjykatave duhet të shqyrtohet. Studimi i 
fizibilitetit më pastaj mund të marr në konsideratë mundësitë 
e përfshirjes së rregullave dhe procedurave standarde të 
numërimit për krimet që kanë të bëjnë me racizmin, 
ksenofobinë dhe motive të tjera urrejtjeje në kurse trajnuese 
gjyqësore të ofruara nga Instituti Gjyqësor i Kosovës.  

Policia e 
Kosovës 
Ministria e 
Punëve të 
Brendshme 
Këshilli Gjyqësor 
i Kosovës 
Instituti Gjyqësor 
i Kosovës 

37. Për grumbullimin dhe raportimin e statistikave të krimeve me 
motive racore, ksenofobie dhe motive të tjera urrejtjeje 
caktimi i një pikë qendrore të duhur mund të merret në 
konsideratë. Në vijë institucionale një pikë e tillë kontakti 
mund të jetë e lidhur me Zëvendës-drejtorin e Përgjithshëm 
të ngarkuar me çështjet e të Drejtave të Njeriut dhe Barazisë 
Gjinore në Policinë e Kosovës; Zyrën për të Drejtat e Njeriut 
në Ministrinë e Punëve të Brendshme; ose Zyrën për të 
Drejtat e Njeriut dhe Barazinë Gjinore në Zyrën e 
Kryeministrit.  

Policia e 
Kosovës 
Ministria e 
Punëve të 
Brendshme/ Zyra 
për të Drejta të 
Njeriut 
Zyra e 
Kryeministrit/Zyra 
për të Drejta të  
Njeriut dhe 
Barazi Gjinore 

38. Për të krijuar një bazë të të dhënave, pika qendrore e 
kontaktit duhet të zhvilloj një grumbullim pilot të të dhënave 
mbi krimet e urrejtjes të regjistruara në polici, prokurori dhe 
gjykata. 

Zyra për të Drejta 
të Njeriut 
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3. Raportimi ndërkombëtar i të dhënave për 
krimet dhe drejtësinë penale 

 
Deri në vitin 2010, Kosova nën RKSKB 1244 nuk është mbuluar as nga përpjekjet e 
Eurostat-it për grumbullimin e të dhënave në fushën e krimit dhe drejtësisë penale, e 
as nga Anketa e Kombeve të Bashkuara mbi Trendët e Krimit dhe Operacionet e 
Sistemeve të Drejtësisë Penale (UN-CTS). 
 
Prodhimi dhe raportimi i të dhënave për krimin dhe drejtësinë penale shpërndahet tek 
disa aktorë të drejtësisë penale (Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e 
Drejtësisë dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës) si dhe Enti Statistikorë i Kosovës. Ekziston 
nevoja për koordinim më të mirë të raportimit në nivelet rajonale dhe ndërkombëtare. 
 
Momentalisht, Sektori i Jurisprudencës në Entin Statistikorë të Kosovës pranon të 
dhëna vetëm nga gjykatat përmes Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Bashkëpunimi i 
rregullt me Zyrën për Statistika të Prokurorive nuk është krijuar ende Enti Statistikorë i 
Kosovës nuk pranon të dhëna nga policia.  
 
 Rekomandime Institucioni 

përgjegjës 
39. Duhet të shqyrtohet mundësia e caktimit të një pike të 

vetme kontakti për raportim të të gjitha të dhënave mbi 
krimin dhe drejtësinë penale në nivelin qendror, rajonal dhe 
ndërkombëtar. 

Policia e Kosovës 
Ministria e Punëve 
të Brendshme 
Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës 
Enti Statistikorë i 
Kosovës /Sektori i 
Jurisprudencës 

40. Për të grumbulluar të dhënat që janë momentalisht të 
shpërndara, ESK-ja mund të shqyrtoj opsionin e pranimit 
dhe radhitjes së statistikave të krimit dhe drejtësisë penale 
nga policia dhe prokuroria për botime të rregullta në dy 
publikimet e saja vjetore  ‘Statistikat e Jurisprudencës për 
Personat e Rritur’ dhe ‘Statistikat e Jurisprudencës për të 
miturit dhe personat e dënuar për vepra të kundërvajtjes’. 

Ministria e Punëve 
të Brendshme 
Policia e Kosovës 
Ministria e 
Drejtësisë 
Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës 
Enti Statistikorë i 
Kosovës 
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4. Statistikat për migrimin 
 

4.1.1.1. Hyrje 
 
Udhëzimet në vijim kanë të bëjnë kryesisht me të dhënat për migrimin. 
  

4.1.1.2. Të dhënat për shifrat dhe lëvizjet e imigrantëve dhe 
emigrantëve 

 
Në përgjithësi, gjendja në mbledhjen e të dhënave për migrim në Kosovë nën RKSKB 
1244 është ende në fazën e hershme të zhvillimit. Nuk ka të dhëna të besueshme sa i 
përket shifrave dhe lëvizjeve të imigrantëve dhe vetëm baza e të dhënave për lejet e 
qëndrimit mund të ofrojë disa statistika për të huajt në Kosovë nën RKSKB 1244. 
 
 Rekomandime Institucioni  

përgjegjës 
41. Në përputhje me kërkesat statistikore të BE-së dhe 

rekomandimet e KB-së3, të dhënat për fluksin e imigrantëve 
dhe emigrantëve (shtetasit dhe të huajt) duhet të regjistrohen 
dhe të raportohen rregullisht, të ndahen sipas gjinisë; 
moshës; shtetësisë; shtetit të lindjes dhe vendbanimit të 
mëparshëm apo të ardhshëm. 

Ministria e Punëve 
të Brendshme 
Enti Statistikorë i 
Kosovës 

42. Për të identifikuar mundësitë më të mira praktike për 
regjistrimin e shifrave dhe lëvizjeve të imigrantëve dhe 
emigrantëve, një grup punues i ekspertëve nga Ministria e 
Punëve të Brendshme dhe Zyrës Statistikore të Shtetit mund 
të shqyrtoj nëse regjistrat vendor civil mund të regjistrojnë të 
dhëna të banorëve të huaj duke i përjashtuar personat të cilët 
më nuk banojnë në Kosovë nën RKSKB 1244. 

Ministria e Punëve 
të Brendshme 
Enti Statistikorë i 
Kosovës 

43. Si hap i parë dhe për krijimin e një baze të detajuar të të 
dhënave, grupi punues i ekspertëve mund të shqyrtoj nëse 
numërimi i ardhshme i popullsisë mund të përdoret për të 
numëruar të huajt dhe të huajt e lindur të cilët kanë 
vendbanim (për më tepër se 12 muaj) në Kosovë nën RKSKB 
 1244. 4

Ministria e Punëve 
të Brendshme 
Enti Statistikorë i 
Kosovës 

44. Duke pas parasysh rekomandimet e grupit punues, numërimi 
I ardhshëm I popullsisë duhet të përfshijë një modul të 
veçantë të pyetjes për numërimin e të huajve/të huajve të 
lindur jashtë vendit dukë ofruar të dhëna për gjininë; grup 
moshën; shtetësinë; vendin e lindjes; dhe vendbanimin e 
mëparshëm.  

Ministria e Punëve 
të Brendshme 
Enti Statistikorë i 
Kosovës 

 
 

                                                 
 
4 Kombet e Bashkuara (1998), Rekomandimet për Statistikat e Migrimit Ndërkombëtar, New York, OKB (Revision 1. 
Dokumentet Statistikore, nr. 58, Rev. 1 Shitjet nr. E.98.XVII.14). Rregullorja (EC) Nr 862/2007 e Parlamentit Evropian 
dhe e Këshillit e 11 Korrikut 2007 mbi Statistikat e Komuniteteve për migrim dhe mbrojtje ndërkombëtare dhe 
Rregulloren e Këshillit (EEC) Nr 311/76 në hartimin e statistikave për punëtorët e huaj. 
4 Për definicionet dhe rekomandimet që kanë të bëjnë me implementimin e numërimit të popullatës shiko UNECE 
(2006): Konferenca e Rekomandimeve të Statistikantëve Evropian për numërimin e popullatës dhe banimeve 2010 . 
Mund ta gjeni në:: http://unstats.un.org/unsd/censuskb/article.aspx?id=10219 
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4.1.1.3. Të dhënat për lejet e qëndrimit 
 
Prej vitit 2009, të huajt të cilët dëshirojnë të qëndrojnë më shumë se 90 ditë në Kosovë 
nën RKSKB 1244 duhet të sigurojnë lejen e qëndrimit. Për ta bërë këtë, të huajt duhet 
të dorëzojnë një formular aplikimi me të dhëna personale dhe të gjitha dokumentet e 
kërkuara në Departamentin e Migrimit (DM) të Ministrisë së Punëve të Brendshme, e 
cila mund të lëshojë leje të përkohshme qëndrimi e cila vlen maksimalisht një vit ose 
leje të përhershme qëndrimi. Pasi të kontrollohet aplikacioni për leje qëndrim dhe të 
aprovohet, të dhënat personale të aplikuesit futen në bazën elektronike të të dhënave 
si të dhëna të pjesshme. Nga baza e të dhënave merren pastaj statistikat për lejet e 
qëndrimit. 
 
Vetëm një pjesë e kufizuar e informatave statistikore për lejet e qëndrimit vihet në 
dispozicion për publikun në Raportin Vjetor të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 
 
 Rekomandime Institucioni 

përgjegjës 
45. Shpallja e të dhënave për lejet e qëndrimit në faqen e 

internetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme duhet të 
konsiderohet me ndarje të detajuar të të dhënave të 
shifrave dhe lëvizjeve (sipas shtetësisë, llojit të lejes së 
qëndrimit dhe kohëzgjatjes). Këto të dhëna duhet të 
rifreskohen rregullisht. 

Ministria e Punëve 
të Brendshme 

46. Në përputhje me kërkesat statistikore të BE-së, të dhënat 
duhet gjithashtu të raportohen sipas shifrave të leje-
qëndrimit valid të përkohshëm apo të përhershëm në fund 
të çdo viti (sipas nënshtetësisë; llojit; dhe kohëzgjatjes) dhe 
numrit të ndryshimeve në lejet e qëndrimit (sipas arsyes; 
dhe nënshtetësisë). 

Ministria e Punëve 
të Brendshme 

 
 

4.1.1.4. Përditësimi i kartelave dhe regjistrave  
 
Të dhënat për lejet e qëndrimit të regjistruara në bazën e të dhënave për leje-qëndrim 
të MPB-së nuk përditësohen apo rifreskohen sistematikisht kur dikush e lëshon 
territorin ose ndryshon statusin e tij/saj. 
 
I ashtuquajturi PAISS sistem regjistron hyrjet dhe daljet në pikat kufitare (PK). 
Momentalisht ky sistem nuk përdoret në pikat kufitare 1 dhe 31 në Kosovën Veriore. Të 
dhënat për hyrjet dhe daljet mund të përdoren për përditësimin e bazës së të dhënave 
të leje-qëndrimit sa i përket të huajve që tashmë e kanë lëshuar territorin. 
 
 Rekomandime Institucioni 

përgjegjës 
47. Fizibiliteti dhe shpenzimet e punimit të një sistemi për 

përditësim të rregullt të bazës së të dhënave të lejë-
qëndrimit me informata nga të dhëna tjera administrative 
dhe baza tjera të të dhënave (duke përfshirë regjistrat e 
hyrjeve-daljeve nga sistemi PAISS dhe të dhënat për fitimin 
e shtetësisë) duhet të vlerësohen. 

Ministria e Punëve 
të Brendshme 

 
 



4.1.1.5. Të dhënat për parandalimin e migrimit të paligjshëm 
 
Personat të cilët nuk i përmbushin kushtet për të hyrë ligjërisht në Kosovë nën RKSKB 
1244 mund të ju refuzohet hyrja. Në këto raste Policia Kufitare bënë një regjistrim të 
detajuar të rastit dhe fut të dhënat në bazën elektronike të të dhënave (Dokument në 
Excel) dhe sistemin PAISS në internet. 
 
Policia Kufitare poashtu mbanë regjistra për personat të cilët janë kthyer në Kosovë 
nën RKSKB 1244 sipas marrëveshjeve ekzistuese të ri-pranimit me shtetet tjera (duke 
dalluar kthimin e detyrueshëm me kthimin vullnetar) dhe për personat e dëbuar nga 
Kosova nën RKSKB 1244. 
 
Për më tepër, janë bërë edhe regjistra të personave të cilët janë zbuluar duke qëndruar 
në Kosovë nën RKSKB 1244 për më shumë se 90 ditë pa siguruar leje të qëndrimit. 
Rastet e personave që janë hetuar duke hyrë në mënyrë të paligjshme janë regjistruar 
si veprat e tjera penale në Sistemin për Informata të Policisë së Kosovës (SIPK). 
 
Statistikat për personat e refuzuar, personat e kthyer dhe të hetuar për qëndrim të 
paligjshëm raportohen në Raportin Vjetor të Policisë Kufitare. 
 
 Rekomandime Institucioni 

përgjegjës 
48. Të dhënat për refuzim të hyrjes në kufi duhet të raportohen 

në ndara sipas moshës dhe gjinisë. 
Ministria e Punëve 
të Brendshme 

49. Të dhënat për hyrjen dhe qëndrimin e paligjshëm duhet të 
raportohen të ndara sipas moshës; gjinisë; shtetësisë; bazat 
e ndalesës; dhe vendit të ndalesës. 

Ministria e Punëve 
të Brendshme 

50. Të dhënat për largimin e të huajve duhet të ndahen sipas 
numrit të personave të cilëve ju është lëshuar urdhri për 
largim nga territori dhe numrit të personave të cilët në të 
vërtetë e kanë lëshuar territorin pas urdhrit për largim dhe  
duhet të ndahen apo radhiten sipas moshës; gjinisë; dhe 
arsyes për urdhër. 

Ministria e Punëve 
të Brendshme 

 
 

4.1.1.6. Të dhënat për migrimin e paligjshëm të kryer me ndihmën e të 
tjerëve 

 
Si migrimi i paligjshëm ashtu edhe kontrabandimi i emigrantëve janë vepra penale në 
Kosovë nën RKSKB 1244 (Neni 114 dhe Neni 138 I Kodit Penal). Rastet e 
kontrabandimit të emigrantëve regjistrohen si raste të hyrjes së paligjshme dhe vepra 
të tjera penale në Sistemin për Informata të Policisë së Kosovës (SIPK). 
 
Në SIPK nuk mbahen të dhëna të ndara për personat e kontrabanduar (të huajt që 
ndihmohen nga të tjerët) Megjithatë, të dhënat e tilla mbahen nga Policia Kufitare dhe 
statistikat për personat e kontrabanduar raportohen në Raportin Vjetor të Policisë 
Kufitare. 
 
 Rekomandime Institucioni 

përgjegjës 
51. Për të furnizuar bazën CIREFI të të dhënave më të dhëna të 

harmonizuara, të dhënat për personat ndihmës që janë ndaluar 
(kontrabanduesit e emigrantëve) duhet të mblidhen dhe të 
përpilohen sipas shtetësisë, së bashku me të dhënat për 
numrin e personave të ndihmuar që janë ndaluar (emigrantët e 

Ministria e 
Punëve të 
Brendshme 
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kontrabanduar) duke i radhitur sipas shtetësisë dhe llojit të 
kufirit ku kanë hyrë (tokë, det ose ajr) në një institucion qendror. 

 
 

5. Statistikat për azilin 
 

5.1.1.1. Hyrje 
 
Udhëzimet në vijim kanë të bëjnë kryesisht me të dhënat për azilin 
 

5.1.1.2. Futja e të dhënave 
 
Sektori për Azil në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka pranuar kompetencat nga 
UNHCR-ja në vitin 2009 për tu marrë me aplikacionet për azil. Momentalisht është 
duke krijuar një bazë të të dhënave statistikore për azilin. Sektori për Azil regjistron të 
gjitha të dhënat personale të aplikuesit në regjistër, por nuk shënon ndonjë të dhënë sa 
i përket procesit të azilit.  
 
 Rekomandime Institucioni 

përgjegjës 
52. Krijimi i një procedure të njëjtë të raportimit dhe regjistrimit 

për azilin në sistemin e tanishëm të regjistrimit e cila 
mbledhë të gjitha informatat për paraqitjen e rastit dhe 
vendimet e shkallës së parë dhe të dytë për secilin 
aplikues në regjistër do të duhet të bëhej. 

Ministria e Punëve 
të 
Brendshme/Sektori 
për Azil 

53. Për të zhvilluar një sistem të njëtrajtshëm të regjistrimit dhe 
raportimit për azil, mund të themelohet një grup punues i 
përbërë nga Sektori i Azilit brenda Departamentit të 
Shtetësisë, Azilit dhe Migrimit, Qendrës për Azil dhe 
‘Komisionit Nacional për Refugjatë’ si organ kompetent i 
shkallës së dytë. Ky grup punues mund ti përcaktojë 
pasqyrat dhe formularët që do të zbatohen dhe të krijoj 
kanale standarde të raportimit për fluksin e informatave të 
të dhënave të azilit. 

Sektori i  Azilit 
Qendra për Azil 
‘Komisioni 
Nacional për 
Refugjatë’ 

 
5.1.1.3. Të dhënat për shifrat dhe lëvizjet 

 
Momentalisht, Sektori për Azil mbanë një listë të thjeshtë me të dhëna personale të 
aplikuesve por nuk mbanë informata për vendimet e shkallës së parë dhe të dytë. 
Është planifikuar që statistikat e aplikuesve për azil sipas shtetësisë të publikohen në 
Raportin Vjetor të Ministrisë së Punëve të Brendshme në faqen e saj të internetit.  
 
 Rekomandime Institucioni 

përgjegjës 
54. Në mënyrë që të përmirësohet raportimi i statistikave, 

pasqyrat apo tabelat standarde për aplikacionet e azilit 
dhe vendimet duhet të përpilohen dhe përdoren për 
raportim të aplikacioneve dhe vendimeve të azilit, të 
ndara sipas gjinisë, moshës, shtetësisë dhe llojit të 
vendimit. Të dhënat e raportuara duhet poashtu të 
përfshijnë numrin (shifrat) e personave me aplikacione të 
hapura për azil në fund të vitit (sipas gjinisë; moshës; 
dhe shtetësisë). 

Ministria e Punëve 
të 
Brendshme/Sektori 
për Azil 

55. Shpërndarja e të dhënave për aplikacionet e azilit mund Ministria e Punëve 



të ofrohet në dispozicion çdo muaj në gjuhën shqipe, 
serbokroate dhe angleze në faqen e internetit të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

të 
Brendshme/Sektori 
për Azil 

 
 

6. Statistikat për vizat 
 

6.1.1.1. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe administrimin e të 
dhënave 

 
Udhëzimet në vijim kanë të bëjnë kryesisht me të dhënat për vizat 
 

6.1.1.2. Futja dhe nxjerrja e të dhënave 
 
Për momentin, Kosova nën RKSKB 1244 nuk ka regjim të vizave dhe nuk janë lëshuar 
viza nga autoritetet. Prandaj nuk ka regjistrim të të dhënave dhe strukturë të raportimit 
për vizat në vend. 
 
 Rekomandime Institucioni 

përgjegjës 
56. Posa të miratoj Kosova nën RKSKB 1244 një regjim të 

vizave, treguesit në vijim të vizave duhet të merren 
parasysh për hartim të rregullt dhe publikim në faqen e 
internetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme: 

• Numri i personave me viza valide (sipas shtetësisë, 
llojit dhe kohëzgjatjes së vizës) 

• Numri i aplikacioneve për viza (sipas shtetësisë dhe 
vendit të aplikimit) 

• Numri i vizave të dhëna (sipas shtetësisë, vendit të 
aplikimit, llojit dhe kohëzgjatjes së vizës) në vit 

• Numri i vizave të refuzuara (sipas shtetësisë, vendit 
të aplikimit, llojit dhe kohëzgjatjes së vizës dhe 
arsyet për refuzim) 

Ministria e Punëve 
të Brendshme 

 
 

7. Vrojtimet për viktimizimin 
 
Udhëzimet në vijim kanë të bëjnë me të dhënat për kriminalitetin mbështetur në 
vrojtime 
 

7.1.1.1. Roli i vrojtimeve të viktimizimit nga krimet 
 
Enti Statistikorë i Kosovës (ESK) nuk ka kryer ndonjë vrojtim sa i përket viktimizimit 
nga krimet në Kosovë nën RKSKB 1244. 
 
 Rekomandime Institucioni 

përgjegjës 
57. Është mirë të mbahen diskutime mbi fizibilitetin për të 

zhvilluar një vrojtim të viktimizimit nga krimet në Kosovë 
nën RKSKB 1244. Duhet të kërkohen alternativa për 
financimin dhe implementimin e një vrojtimi të tillë. 

Ministria e Punëve 
të brendshme 
ESK 
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8. Nevojat për trajnim për të cilat duhen 
vendosur prioritetet 

 
Udhëzimet dhe rekomandimet e mëposhtme konsiderohen prioritet nga  
……………………………………………….(këtu shënoni se cilit institucion i përkisni) 
 
për zhvillimin e mëtejshëm të statistikave të Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme  
në Kosovë nën RKSKB 1244 dhe si të tilla duhet të jenë pjesë e aktiviteteve 
trajnuese brenda projektit ‘Përgatitja e Instrumenteve të Monitorimit për 
Institucionet Gjyqësore dhe Forcat e Ligjit në Ballkanin Perëndimor’. 
 
(ju lutemi, shënoni kutitë dhe fusni rekomandime konkrete në rubrikën “Shënime” 
më poshtë: 
 

 Prioriteti që i duhet 
dhënë: 

Mund të vihet në zbatim në: 

Rekomandimet që jepen në këto 
rubrika: 

I lartë  I mesëm  I ulët  Periudhën 
afat-
shkurtër 

Periudhën 
afatmesme 

Periudhën 
afatgjatë 

Statistikat policore 
2.1.2. Futja e të dhënave       
2.1.3. Fluksi i të dhënave       
2.1.4. Nxjerrja e të dhënave       
Statistikat e prokurorisë 
2.2.2. Futja e të dhënave        
2.2.3. Fluksi i të dhënave        
2.2.4. Nxjerrja e të dhënave        
Statistikat e gjykatave 
2.3.2. Futja e të dhënave        
2.3.3. Fluksi i të dhënave        
2.3.4. Nxjerrja e të dhënave        
Statistikat e posaçme 
2.4. Statistikat për pastrimin e 
parave 

      

2.5. Statistikat për trafikimin e 
qenieve njerëzore 

      

2.6. Statistikat për krimet e racizmit 
dhe ksenofobisë 

      

Raportimi në nivel ndërkombëtar 
3.1.1.1. Raportimi I të dhënave në 
nivel Evropian 

      

3.1.1.2. Raportimi I të dhënave në 
nivel të OKB-së 

      

3.1.2.1. Pika qendrore e kontaktit 
për statistikat për krimin dhe 
drejtësinë penale 

      

Shënime: 
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 Prioriteti që i duhet 
dhënë: 

Mund të vihet në zbatim në: 

Rekomandimet që jepen në këto 
rubrika: 

I lartë  I mesëm  I ulët Periudhën 
afat-
shkurtër 

Periudhën 
afatmesme 

Periudhën 
afatgjatë 

Statistikat për migrimin 
4.1.1.2. Të dhënat për shifrat dhe 
lëvizjet e imigrantëve dhe 
emigrantëve 

      

4.1.1.3. Të dhënat për lejet e 
qëndrimit 

      

4.1.1.4. Plotësimi i kartelave dhe 
regjistrave 

      

4.1.1.5. Të dhënat për parandalimin 
e migrimit të paligjshëm 

      

4.1.1.6. Të dhënat për migrimin e 
paligjshëm të kryer me ndihmën e 
të tjerëve 

      

Statistikat për azilin 
5.1.1.2. Futja e të dhënave       
5.1.1.3. Të dhënat për shifrat dhe 
lëvizjet 

      

Statistikat për vizat 
6.1.1.2. Futja dhe nxjerrja e të 
dhënave 

      

Shënime: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


