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Ky raport nuk është redaktuar zyrtarisht. 
 
Përmbajtja e këtij botimi nuk pasqyron medoemos pikëpamjet apo politikat e UNODC-
së apo të organizatave kontribuuese 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 përkitazi me statusin juridik të asnjë vendi, territori apo 
në lidhje me autoritetet e tyre, dhe as në lidhje me caktimin e kufijve shtetëror ose 
administrative të tyre. 
 
Komentet lidhur me këtë raport janë të mirëseardhura dhe ato mund t’ia dërgoni: 
Sektorit për statistika dhe vrojtime 
Zyra e Kombeve të Bashkuara për drogat dhe krimin 
PO Box 500 
1400 Vienna 
Austria 
Tel: (+43) 1 26060 5475 
Faks: (+43) 1 26060 7 5475 
Posta elektronike: sass.crime@unodc.org 
Ueb-faqja: www.unodc.org 
 
Mirënjohjet 
 
UNODC dëshiron ta falënderojë Komisionin Evropian për mbështetjen financiare të 
dhënë për përgatitjen dhe publikimin e këtij raporti, në kuadër të Programit Rajonal 
CARDS 2006. 
 
Ky raport ka dalë nën përgjegjësinë e Sektorit për statistika dhe vrojtime (SASS) dhe 
Zyrës së Programit rajonal për Evropën Juglindore (RPOSEE) të Zyrës së Kombeve të 
Bashkuara kundër drogës dhe krimit (UNODC) mbështetur në punën kërkimore të 
realizuar gjatë misionit hulumtues në Kosovë nën RKSKB 1244 në muajin mars 2010 
nga UNODC dhe Qendra e përbashkët hulumtuese për krimin ndërkombëtar 
(TRANSCRIME). 
 
 
Puna kërkimore në vend dhe organizimi i misionit hulumtues: 

Lulzim Fushtica (pika e kontaktit në vend) 
 
 
Koordinimi i hulumtimit dhe përgatitja e raportit: 
 
TRANSCRIME:  Luca Sbardelaro (puna kërkimore dhe përpilimi) 

Ernesto Savona (koordinimi i punës kërkimore) 
 
 
UNODC:  Michael Jandl (redaktor i raportit) 

Steven Malby (koordinimi i punës kërkimore) 
Anna Alvazzi del Frate (koordinimi i punës kërkimore) 
Carla Ciavarella (drejtimi i projektit) 
Angela Me (drejtimi i projektit) 
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Raporti mbi vlerësimin teknik   
Kosova nën RKSKB 1244 

 
 
 
 
 
 

1. Hyrje dhe informacion i përgjithshëm 
 
Ky raport është shkruar në kontekst të projektit “Zhvillimi i instrumenteve të monitorimit 
të institucioneve gjyqësore dhe të zbatimit të ligjit në Ballkanin Perëndimor” i financuar 
nga Programi rajonal i veprimit CARDS i Bashkimit Evropian. Ai përshkruan sistemin e 
mbledhjes së të dhënave mbi krimin dhe drejtësinë penale si dhe për migrimin, azilin 
dhe vizat mbi bazën e informatave të mbledhura nga misioni kërkimor në terren, në 
Prishtinë në periudhën prej 1 – 5 mars 2010.  Misioni kërkimor u krye nga Zyra e 
Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNODC), në partneritet me Qendrën e 
përbashkët kërkimore për krimin ndërkombëtar (TRANSCRIME) dhe ishte mbështetur 
nga pika e kontaktit vendor e UNODC-së në Prishtinë. I gjithë misioni ishte bërë i 
mundur si rezultat i bashkëpunimit të ngushtë dhe asistencës së ofruar nga autoritetet 
kosovare dhe ka përfituar nga koha dhe kontributet e shumë institucioneve dhe 
individëve që u vizituan gjatë misionit.  
 
Objektivi i vlerësimit teknik të paraqitur këtu është përshkrimi dhe vlerësimi, mbledhja 
dhe analizimi dhe përdorimi i statistikave të drejtësisë dhe të çështjeve të brendshme 
në Kosovë nën RKSKB 1244 krahasuar me standardet ndërkombëtare dhe ato të BE-
së. Ky botim është pjesë e disa aktiviteteve të projektit, synimi i fundit i të cilave është 
sjellja e mekanizmave ekzistues kombëtar të statistikave në institucionet e drejtësisë 
dhe të çështjeve të brendshme të vendeve dhe territoreve të Ballkanit Perëndimor drejt 
përputhjes me acquis, standardet dhe praktikat më të mira përkatëse ndërkombëtare 
edhe të BE-së. Aktivitetet e projektit deri më sot përfshijnë një studim kërkimor të 
titulluar ‘Kërkim bazë mbi sistemet dhe kontekstin. Statistikat nga fusha e drejtësisë 
dhe çështjeve të brendshme në Ballkanin Perëndimor”, dhe një studim i dytë i titulluar 
‘Zhvillimi i standardeve në statistikat e krimit dhe drejtësinë penale – acquis 
ndërkombëtar dhe i BE-së’. Aktivitetet tjera të projektit do të përfshijnë zhvillimin 
udhëzimeve teknike, zhvillimin e treguesve rajonal dhe ndërtimin e kapaciteteve të 
caktuara në fushën e mbledhjes së të dhënave dhe statistikave për institucioneve të 
drejtësisë dhe të çështjeve të brendshme. 
 
Standardet e përdorura për vlerësim në këtë raport sqarohen më hollësisht në studimin 
‘Zhvillimi i standardeve të statistikave të krimit dhe drejtësisë penale – acquis 
ndërkombëtar dhe i BE-së’. Siç parashtrohet në studim, standardet e lidhura me 
statistikat e drejtësisë dhe çështjeve të brendshme janë ende në nivel fillestar në 
nivelin e BE-së. Shumë “standarde” gjenden në punën (jo-detyruese) të grupeve të 
ekspertëve të mandatar nga BE-ja dhe në veprimet përkatëse të organizatave të BE-
së, të tilla si Zyra e statistikave e Komunitetit Evropian (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 përkatëse në 
rrafshin ndërkombëtar, duke përfshirë dhe punën e zhvilluar nga Kombet e Bashkuara 
në kuadër të Manualit për zhvillimin e një sistemi për statistikat e drejtësisë penale. 
Prandaj, standardet vlerësuese duhet të merren si përfaqësuese të temave themelore 
të cilat janë të përbashkëta si për normat dhe standardet në zhvillim e sipër në nivelin e 
BE-së dhe atë ndërkombëtar. Kur një standard i caktuar është zhvilluar në mënyrë të 
posaçme në nivelin e BE-së ose kur përfshihet qartë në acquis detyrues, atëherë kjo 
gjë përfshihet në standard me anë të një shënimi të qartë.         

Raporti mbi vlerësimin teknik për Kosovë nën RKSKB1244 
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2. Statistikat për krimin dhe drejtësinë penale 
 
 
2.1 Statistikat për policinë 
 

2.1.1. Hyrje  
 

2.1.1.1. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe menaxhimin e të 
dhënave 
 

Policia e Kosovës (PK) vepron si organ ekzekutiv në kuadër të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme (MPB).1 Njësia e analizës që vepron nën Drejtorinë e analizës së krimit e 
ka për detyrë administrimin e “Sistemit informativ të Policisë së Kosovës” (SIPK) e cila 
regjistron të dhënat e përgjithshme policore mbi krimin. 
 
Në kuadër të Departamentit kundër krimit hyjnë Drejtoria e hetimit dhe Drejtoria kundër 
krimit të organizuar.2 Kjo e fundit përbëhet nga katër sektorë: Sektori i hetimit të 
trafikimit njerëzor (SHTNJ); Sektori i hetimit të drogës (SHD); Njësia e Inteligjencës 
Financiare (NJIF/FIU); dhe Sektori i inteligjencës (SI). Secili prej sektorëve ka për 
detyrë të nxjerrë statistikat nga fushat përkatëse të veprave penale.       
 
PK gjeografikisht është e organizuar në 6 drejtori rajonale (Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, 
Gjilan, Prizren dhe Ferizaj) dhe 35 stacione policore komunale.3    
 
 

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 i paraqitet policisë, duhet të regjistrohet nga organi 
përgjegjës si incident krimi (para ose pas një hetimi fillestar). Duhet të përcaktohet qartë pragu për 
regjistrimin e incidentit të dyshuar kriminal. Duhet të nxirren rregulla të qarta të regjistrimit të 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 regjistrohen krimet, policia duhet të përdorë një sistem regjistrimi të bazuar në njësi dhe i cili përmban 
hollësi për secilin incident dhe person të akuzuar (‘kontakti formal’ me policinë si i dyshuar).  
 
Vlerësimi 
 
Në nivelin komunal të stacioneve policore, secili incident krimi i raportuar në stacionin 
policor së pari regjistrohet në regjistrin e aktiviteteve ditore, ku oficeri policor në detyrë i 
regjistron në shtyllat standarde të regjistrit, shënimet nga incidentet kriminale dhe 
incidentet tjera.   
                                                 
1 Ligji për Policinë 2008 (Ligji Nr. 03/L-035) është në dispozicion online në: http://www.assembly-
kosova.org/common/docs/ligjet/2008_03-L035_en.pdf. PK përbëhet nga pesë shtylla: Operativa, Hetimet; Kufiri; 
Shërbimet mbështetëse; personeli dhe trajnimi. 
2 Krimi i organizuar përkufizohet në nenin 274 të Kodit Penal të Kosovës. Sipas këtij neni, termi “krim i organizuar” 
nënkupton, “ [...] veprën e rëndë penale të kryer nga grupi i strukturuar për të përfituar drejtpërsëdrejti ose tërthorazi 
dobi pasurore a financiare. Shprehja ‘grup kriminal i organizuar’ do të thotë grup i strukturuar i cili ekziston një kohë të 
caktuar dhe i cili vepron në bashkëpunim me qëllim të kryerjes së një ose më shumë krimeve të rënda për përfitim të 
drejtpërdrejtë ose tërthortë të dobisë pasurore ose financiaret. Shprehja ‘krim i rëndë’ nënkupton veprën penale që 
dënohet me burgim prej së paku katër vjet. Shprehja "grup i strukturuar" nënkupton grupin prej tre ose më shumë 
personash i cili nuk është formuar rastësisht për kryerjen e atypëratyshme të veprës penale dhe nuk do të thotë t’i ketë 
formalisht të përkufizuar rolet e anëtarëve të tij, vazhdimësinë e anëtarëve të tij apo strukturën e zhvilluar”. 
3 Shih: http://www.kosovopolice.com/?page=2,1.  

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2008_03-L035_en.pdf
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2008_03-L035_en.pdf
http://www.kosovopolice.com/?page=2,1
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Pas hetimit fillestar, policia vendos nëse do ta hetoj më tutje rastin apo jo. Nëse 
konsiderohet se rasti është i rëndësishëm si incident (si krim, kundërvajtje ose shkelje 
e rendit dhe qetësisë publike), do të shënohen të dhënat e rastit në formularin e 
‘raportin fillestar të incidentit’.  
 
Në formularin e ‘raportit fillestar të incidentit’ shënohen të dhënat e hollësishme duke 
përfshirë të dhënat mbi rastin (numri i rastit; koha dhe vendndodhja e incidentit; motivi i 
incidentit – sikur, përfitimi personal, motivi etnik ose familjar, numri i veprave brenda 
një rasti; lloji i veprës (penale; kundërvajtje trafiku; gjetja e armës/mjetit shpërthyes; 
incidenti tjetër); nëse është kryer ose ka mbetur në tentativë); personi i përfshirë (se a 
është personi që e denoncon rastin, i dyshuar, viktimë, dëshmitarë ose në cilësi tjetër; 
dhe të dhënat personale sikur, emri; data dhe vendi i lindjes; gjinia; shtetësia; 
përkatësia etnike; adresa) dhe të dhëna tjera. Shih shtojcën I për llojin e informatave 
që duhet regjistruar në formularin e “raportit fillestar të incidentit”. 
 
Varësisht nga natyra e rastit dhe personat dhe masat e përfshira, duhet të plotësohen 
formularë plotësues nga oficeri policor (të cilat përmbajnë informata sikur: deklarata e 
të dyshuarit; deklarata e dëshmitarit; arresti; urdhër kontrolli; urdhër arresti, etj).  
 
Këta formularë janë në dispozicion si në letër ashtu edhe në formën elektronike në 
gjuhën shqipe, angleze dhe serbe.  
 
Kufiri i kualifikimit të rastit të regjistruar si vepër penale ose si një incident paraqitet si 
në vijim: pas plotësimit të formularit për “raportin fillestar të incidentit”, stacioni policor 
komunal e kontakton prokurorin përgjegjës për ta informuar lidhur me rastin. Në këtë 
fazë, rasti është i hapur (edhe pse prokurorët mund të mos pajtohen nëse kjo lëndë 
duhet të regjistrohet si rast penal). Dosjet e lëndëve u dërgohen në baza ditore me 
automjete nga stacionet policore komunale drejtorive rajonale, të cilat e kanë për 
detyrë t’i regjistrojnë të dhënat. Zyrat administrative të drejtorive rajonale në mënyrë 
manuale i regjistrojnë dosjet e lëndëve në “Sistemin informativ të Policisë së Kosovës” 
(SIPK),  që është një sistem elektronik i regjistrimit dhe mirëmbajtjes së lëndëve. Nuk 
ka rregulla të shkruara lidhur me regjistrimin fillestar të incidenteve kriminale ose 
incidenteve tjera. 
 
Rastet e regjistruara në SIPK klasifikohen sipas llojit, si krime, kundërvajtje ose 
incidente tjera. Mirëpo, ky klasifikim mund të ndryshohet gjatë fazës së hetimeve nga 
oficeri policor i ngarkuar me rastin, deri në momentin kur lënda i dorëzohet prokurorit. 
Kur prokurori e hedhë lëndën, atëherë incidenti mbetet i regjistruar si “incident 
kriminal”, por, jepet shënimi se ky rast është hedhur poshtë nga prokurori. Për dallim 
nga krimet e përgjithshme, të gjitha rastet e krimit të organizuar nën përgjegjësinë e 
Drejtorisë kundër krimit të organizuar regjistrohen në SIPK vetëm pasi t’i jenë dorëzuar 
ato prokurorit kompetent ( me qëllim të ruajtjes së të dhënave të ndjeshme). Informatat 
e regjistruara në SIPK nuk shfrytëzohen për qëllime të inteligjencës. 
 
Madhorët dhe të miturit regjistrohen në të njëjtin SIPK. Fushat mbi “moshën e viktimës” 
dhe “moshën e kryerësit” lejojnë hulumtimet sipas moshës me qëllim të veçimit të 
personave të mitur. Për shkak se SIPK nuk ka asnjë fushë mbi ‘recidivizmin’, e vetmja 
mënyrë për të ditur nëse personi është recidivist është përmes shikimit të regjistrave të 
gjykatës.  
 
SIPK është projektuar në vitin 1999 nga UNMIK-u, kështu që Policia e Kosovës nuk 
mund të bëjë ndryshime në titujt (modelet) e bazës së shënimeve. Që nga ndryshimet 
vitit 2008 në Kodin Penal të Kosovës, janë bërë vetëm disa ndryshime të vogla në 
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shabllonët (titujt) e Njësisë së SIPK-së.4 Nga shkaku se Mikrosofti nuk e mbështetë më 
këtë data-bazë softuerike, Komisioni Evropian është shikuar disa projekt propozime 
alternative për financimin dhe krijimin e një baze të re të shënimeve (data-baze).    
    
Lëndë është ajo që regjistrohet nga njësia e SIPK-së. Informatat e shënuara për 
secilën lëndë (çoftë kriminale ose incident tjetër) përfshijnë: numrin e lëndës; numrin 
referues; metodën; motivin e incidentit; shenjën e incidentit; kush është ngarkuar me 
hetimet; se a është bërë hetim i përbashkët midis KFOR-it dhe Policisë të Kosovës; 
lokacioni, rruga/itinerari, kategoria e detajuar e vendit; lloji i incidentit; vepra; nëse 
vepra është kryer ose ka mbetur në tentativë; vërejtjet tjera. 
 
Informatat e regjistruara për lëndën konkrete plotësohen në fleta të veçanta dhe 
përmbajnë hollësi tjera mbi: automjetin; dokumentet; armën; pronësinë (kategorinë, 
numrin serik, sendin, sasinë, vlerën, nëse i është kthyer pronarit, llojit të përfshirjes); 
hollësitë e trafikut; thirrjen (numrin e thirrjes, numrin referues, numrin e lëndës, 
statusin, nëse ka kaluar në gjykatë, datën, veprimin juridik dhe nenin, gjobën, nëse 
gjoba është mandatore, data e pagesës, vendin, komunën, rrugën/itinerarin, të dhënat 
mbi personelin, ndërmarrjen, komentet); urdhrin (numrin e urdhrit, statusin, gjykatën, 
komunën, gjyqtarin, emrin e veprës, datën e dorëzimit, të dhënat personale mbi 
zyrtarin dorëzues, statusin e dyshuar, datën e arrestit, komentet); provat  (që janë 
siguruar nga/deri – ndërmjet/dhe kush e ka marrë provën; prova e deponuar në; nëse 
është liruar). 
       
Në kuadër të Drejtorisë kundër krimit të organizuar, katër sektorët për luftimin e 
trafikimit njerëzor, drogës, kriminalitetit ekonomik dhe analizës së krimit i mbajnë bazat 
e veta të të dhënave vetëm për qëllime të statistikave të brendshme. Këto baza të të 
dhënave janë konfidenciale dhe nuk janë të integruara me ato të sektorëve tjerë. Deri 
në vitin 2006, baza interne e të dhënave ishte administruar nga UNMIK-u, që do të 
thotë se prej vitit 2001 deri në 2006 të dhënat mbi krimin e organizuar nuk janë 
regjistruar në SIPK. Që nga viti 2006 secili sektor së pari i regjistron informatat në 
vetëm në bazën e vet të të dhënave. Vetëm pasi që lënda t’i përcillet prokurorit 
kompetent (që mund të jetë ose prokurori special ose prokurori i qarkut) atëherë lënda 
regjistrohet në SIPK.  
 
Informatat e regjistruara në bazën interne të të dhënave të secilit sektor të Drejtorisë 
kundër krimit të organizuar i përshtaten llojit në fjalë të krimit të organizuar. Prandaj, 
baza interne e të dhënave mbi trafikimin njerëzor regjistron të dhëna të hollësishme 
mbi të dyshuarit dhe viktimat e trafikimit njerëzor, ndërsa njësia për hetimin financiar 
gjithashtu regjistron të dhëna mbi pasurinë e konfiskuar, etj. Shih shtojcën II për llojin e 
informatave të regjistruara në raportin ‘fillestar të incidentit’.  
 

Prokurorët janë të obliguar ta kthejnë prapa lëndën nëse zbulohen informata të reja 
gjatë hetimeve. Secili sektor në kuadër të Drejtorisë kundër krimit të organizuar i 
azhurnon bazat e veta të të dhënave kur paraqiten informatat e reja lidhur me lëndën. 
Mirëpo, pas dorëzimit të lëndës tek prokurori dhe regjistrimit të lëndës në SIPK, atëherë 
informatat në SIPK nuk munden të azhurnohen më tutje.   
 
 

                                                 
4 Ligji Nr. 03/L-002 ‘për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës’ është në dispozicion online 
në gjuhën angleze në:  http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2008_03-L-002_en.pdf.  

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2008_03-L-002_en.pdf
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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 shënime për moshën, gjininë, përkatësinë etnike; marrëdhënien autor vepre – viktimë; 
shtetësinë dhe zonën gjeografike të banimit. Të dhënat mbi personin tregojnë qartë akuzën që i referohet 
dispozitës përkatëse ligjore. Marrëdhënia ndërmjet akuzës dhe klasifikimit të incidentit është e qartë. 
 
Vlerësimi 
 
Të dhënat mbi personat e përfshirë në secilin rast (ankuesin, kryesin e dyshuar, 
viktimën, dëshmitarët, etj) që janë regjistruar në ‘raportin fillestar të incidentit’ janë këto 
në vijim: mbiemri, emri, emri i mesëm, emri i gjinisë, nofka, emri i babait, data e lindjes, 
mosha, vendi i lindjes, gjinia, shtetësia, përkatësia etnike, adresa e banimit, 
qyteti/qyteza/fshati, komuna/krahina, shteti, numri i telefonit, profesioni, shënimet mbi 
punëdhënësin, numri i kartës së identitetit, numri i pasaportës, numri i patentë shoferit 
dhe vendi që e ka lëshuar, nëse personi është: pjesëtarë i KFOR-it; TMK-së; SHPK-së; 
OSBE-së; policisë civile të UNMIK-ut; staf lokal i KB-ve; staf ndërkombëtar i KB-ve; staf 
tjetër ndërkombëtar; shtetas i huaj; banor i Kosovës.  
 
SIPK ka një pjesë të veçantë me disa fusha për futjen dhe regjistrimin e të dhënave për 
kryerësit e panjohur: mbiemri, emri, emri i mesëm, nofka, emri i babait, data e lindjes, 
vetëm viti, shtetësia, përkatësia etnike, veçori fizike, a është personi i kërkuar, numri i 
pasaportës dhe i kartës së identitetit.  
 
 

2.1.2.3.  Numërimi i dosjes së lëndës dhe numrat e integruar të dosjeve 
 
Standardi 
Është praktikë e mirë për një sistem të caktojë një ‘numër incidenti’ ngjarjes së raportuar, dhe një ‘numër 
të integruar doje’ (NID) për personat e dyshuar të kenë kryer një krim. Personi lidhet me incidentin përmes 
NID-së dhe numrit të incidentit. NID duhet të ruhet kur dosja kalon nga niveli i policisë në prokurori dhe më 
vonë në gjykatë dhe mund të përdoret për të gjurmuar personat në gjithë sistemin me qëllim të 
përllogaritjes së shkallës specifike të friksionit, kohës mesatare të përpunimit dhe treguesit tjerë të 
performancës. 
 
Vlerësimi 
 
Kur lënda futet në SIPK, atëherë i caktohet numri i dosjes së lëndës (numri i incidentit). 
Ky numër unik i identifikimit përbëhet nga: viti – kodi i stacionit policor – numri serik 
(p.sh., 2010-A-001) dhe është numër që nuk e shfrytëzon prokuroria ose gjykata. Nuk i 
caktohet ndonjë numër tjetër specifik të dyshuarit.  
 

Gjithashtu edhe në bazat e të dhënave të sektorëve të veçantë kundër krimit të 
organizuar caktohet numri i incidentit. Numri i lëndës krijohet kur lënda të kalojë prej 
fazës së analizës së krimit në fazën e hetimeve. Në këtë pikë, sektori e merr aprovimin 
nga drejtori i Drejtorisë kundër krimit të organizuar dhe për këtë çështje flet me 
prokurorin special ose atë të qarkut. Secili sektor kryen dy lloje të ndryshme të 
hetimeve: hetimet e integruara dhe hetimet e pavarura. Hetimet e integruara kryhen kur 
krimi i organizuar ka të bëjë me aktivitetet e kundërligjshme financiare, krimet e drogës 
ose të trafikimit njerëzor. Në këto hetime të gjitha sektorët i regjistrojnë të dhënat në 
bazat e tyre të të dhënave duke e shfrytëzuar të njëjtin numër të rastit. Njëherë pasi që 
rasti t’i dorëzohet prokurorit kompetent, rasti i hetimit të integruar futet si një rast i vetëm 
në SIPK. Hetimet e pavarura janë ato që zhvillohen nga sektorët e veçantë në mënyrë 
të pavarur. Për shembull, hetimet e pavarura financiare synojnë zbulimin e pasurisë dhe 
sendeve të fituara përmes aktivitetit të kundërligjshëm financiar (p.sh. mashtrimet 



8 8 8 

 

bankare, mashtrimet me kredi kartelat, krimin kibernetik, bixhozin, pastrimin e parave, 
etj). NJHF regjistron rastet në bazën e vet të të dhënave duke përdorur numrat e vet të 
rasteve. Pastaj rasti regjistrohet në SIPK.       
  
 

2.1.2.4. Sistemi i klasifikimit të veprave penale 
 
Standardi 
Incidentet e raportuara duhet të klasifikohen duke përdorur një sistem standard të klasifikimit të veprave 
dhe duhet të kenë një sistem mirë të përcaktuar të marrëdhënies me ‘akuzën’ që i ngarkohet kryesit të 
dyshuar. Skema e klasifikimit të veprës duhet të zbatohet në mënyrë të njëjtë nga të gjitha stacionet 
policore. 
 
Vlerësimi 
 
Me rastin e regjistrimit të veprave në SIPK, përdoret një sistem standard i klasifikimit të 
veprave. Ai bazohet në një varg burimesh juridike: Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës 
2004 (KPPK)5; ligjet në fuqi të kundërvajtjes, sikur ligjet mbi doganat ose sigurinë e 
trafikut; rregulloret e Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK-ut); ligji i 
vjetër penal i Jugosllavisë;6 ligjet e vjetra në fuqi të kundërvajtjes (p.sh., mbi 
komunikacionin dhe prishjen e rendit publik). Veprat penale nga KPPK-ja shënohen 
sipas kreut dhe nenit, ndërsa burimet tjera në SIPK shënohen si vepra ‘tjera.  
 
 

2.1.3. Rrjedha e të dhënave 
 

2.1.3.1.  Nga niveli lokal në atë qendror 
 
Standardi 
Stacionet lokale të policisë në mënyrë uniforme dhe duke përdorur skemën standarde të klasifikimit të 
krimit duhet t’ua raportojnë të dhënat institucioneve të nivelit qendror.  
 
Vlerësimi 
 
Nga të dhënat e regjistruara në SIPK, prodhohen të dhëna statistikore mujore dhe 
vjetore të përpunuara nga drejtoritë rajonale. Për përpunimin e të dhënave statistikore 
përdoren dy forma standarde të formatit Excel. Tabela e ‘aktivitetit mujor të krimit sipas 
kategorisë së veprës penale’ përmbledhë numrin total mujor të krimeve të kryera dhe 
të mbetura në tentativë, me ndarje sipas kapitujve dhe sipas disa neneve të Kodit të 
Përkohshëm Penal të Kosovës 2004 (kurse, veprat e parashikuara me aktet tjera 
ligjore shënohen si ‘të tjera’). Tabela e ‘statistikave mujore të rasteve nëpër rajone’ 
përmbledhë si numrin total të rasteve ashtu edhe numrin total të rasteve të mbyllura 
(që i janë dorëzuar prokurorit) për një muaj, si dhe përqindjen e rasteve të specifikuara 
(të përcaktuara si raste me të dyshuar), sipas llojit të krimit dhe sipas disa neneve të 
KPPK-së. Të dyja tabelat përfshijnë këto lloje krimesh:  
− Krimet kundër jetës dhe trupit: sulmin e rëndë; sulmin; frikësimin; rrëmbimin; 

vrasjen; dhunimin; grabitjen; sulmin kundër integritetit seksual; trafikimin njerëzor; 
etj; 

− Krimet kundër pasurisë: zjarr-vënia; vjedhja/thyerja; dëmtimi kriminal; 
detyrimi/shantazhi; mashtrimi; vjedhja; vjedhja e automjeteve; hyrja e paautorizuar; 
të tjera; 

                                                 
5 Kodi Penal është në dispozicion online në gjuhën angleze në: 
http://www.unmikonline.org/regulations/2003/RE2003_25_criminal_code.pdf.  
6 Ligji penal i Republikës së Jugosllavisë është në dispozicion online në: 
http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/bosnia/criminalcode_fry.htm.  

http://www.unmikonline.org/regulations/2003/RE2003_25_criminal_code.pdf
http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/bosnia/criminalcode_fry.htm
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− Krimet kundër shoqërisë: ndihma dhe organizimi i prostitucionit; 
shpërndarja/posedimi i drogës; pengimi i drejtësisë; trazirat; bllokimi i rrugëve; të 
tjera; 

− Krimet e lidhura me armë: municioni i gjetur; mjeteve plasëse/ të pashpërthyera; 
armët e zjarrit; sulme me granata/mina/eksplozivë; posedim i kundërligjshëm i 
armës; të tjera; 

− Krimet tjera/incidentet: demonstratat; monedhat e falsifikuara ose të rrejshme; 
dokumentet zyrtar të falsifikuar; kalimet ilegale të kufirit; të tjera. 

 
Drejtoritë rajonale në baza mujore ia dërgojnë raportet e përpiluara Drejtorisë për 
analizën e krimit, ku raportet e nivelit të qarkut përmblidhen në nivelin qendror.    
  
  

2.1.3.2. Rregullat e numërimit  
 
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 të 
paktën çështjet nëse rregulli i veprës kryesore zbatohet apo jo; si numërohen veprat penale të shumëfishta 
dhe si numërohen veprat penale të kryera nga më shumë se një person. 
 
Vlerësimi 
 
Në lidhje me rregullat e numërimit, jepet informacioni i mëposhtëm në lidhje me 
mbledhjen e të dhënave të krimit në praktikë: të dhënat mblidhen për qëllime 
statistikore pas kryerjes së hetimeve fillestare; rregulli i veprës kryesore nuk zbatohet; 
vepra të shumëfishta regjistrohen në SIPK dhe numërohen si vepra të veçanta; një 
person që ka kryer më shumë vepra numërohet nën secilën vepër të veçantë; veprat e 
kryera nga më shumë se një person numërohen veçmas për secilin person; nëse disa 
persona janë të përfshirë në një vepër, të gjithë të dyshuarit numërohen për qëllime 
statistikore.  
 

Rregullat e numërimit Aplikimi 
Kur mblidhen të dhënat për përfshirje në 
statistika? 

Kur stacioni komunal policor e 
kontakton prokurorin në detyrë dhe e 
njofton atë me rastin; për rastet e krimit 
të organizuar dhe terrorizmit: pasi t’i 
jetë dorëzuar rasti prokurorisë   

A zbatohet rregulli i veprës kryesore? Jo 
Si numërohen veprat e shumëfishta? Secila vepër llogaritet e veçantë 
Si numërohet vepra e kryer nga më shumë 
persona? 

Një vepër për një person (numërim i 
dyfishtë) 

Sa persona numërohen në veprën e 
përbashkët? 

Të gjithë të dyshuarit numërohen 
ndarazi  

 
 

2.1.3.3. Mbulimi: Gjeografik dhe institucional 
 
Standardi 
Të dhënat për incidentet e raportuara të krimeve 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 
 
Në lidhje me kriminalitetin e përgjithshëm, SIPK mbulon gjithë territorin e Kosovës nën 
RKSKB 1244, duke përfshirë Mitrovicën Veriore (nga kjo e fundit, të dhënat 
komunikohen përmes EULEX-it në qendrën rajonale në Mitrovicën Jugore). Mirëpo, që 
nga vitit 2008, Drejtorisë kundër krimit të organizuar nuk i është raportuar asnjë rast 
nga autoritetet e Mitrovicës Veriore.  
 
Të gjitha njësitë policore të Policisë së Kosovës i regjistrojnë të dhënat në SIPK. 
Mirëpo, rastet e veçanta të hetuara nën autoritetin ekzekutiv të EULEX-it nuk 
përfshihen në SIPK, sikur është rasti i krimeve të luftës dhe disa raste të krimit të 
organizuar.  
 

2.1.3.4. Afatet dhe periudhat kohore 
 
Standardi 
Të dhënat për incidentet e raportuara kriminale, viktimat dhe autorët e dyshuar duhet t’i raportohen 
rregullisht autoritetit qendror.  
 
Vlerësimi 
  
Të dhënat mbi incidentet e raportuara kriminale i raportohen në baza mujore Drejtorisë 
për analizën e krimit. Përveç përpilimit të raporteve javore operacionale (jo për qëllime 
statistikore), secili sektor i Drejtorisë kundër krimit të organizuar prodhon edhe raporte 
mujore dhe vjetore në gjuhën shqipe. Ato u dërgohen përmes postës elektronike shefit 
të Drejtorisë kundër krimit të organizuar dhe Njësisë monitoruese të EULEX-it për 
qëllime të brendshme.       
 
 

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 lidhur me besueshmërinë e të dhënave, të bëhen hetime rreth burimeve 
të mundshme të gabimeve në përpilimin e të dhënave, transmetimit dhe mbledhjen e tyre. 
 
Vlerësimi 
 
Të dhënat statistikore nxirren drejtpërsëdrejti nga baza e të dhënave të SIPK-së. Të 
dhënat e futura në SIPK merren nga raporti fillestar i incidentit dhe klasifikohen sipas 
llojit si krime, kundërvajtje ose incidente tjera. Mirëpo, si klasifikimi ashtu edhe të 
dhënat mbi veprën dhe personat e involvuar mund të ndryshojnë gjatë fazës së 
hetimeve nga oficeri policor në detyrë, deri në momentin kur rasti i dorëzohet 
prokurorit. Përveç azhurnimit të tillë të informatave relevante për rastin në SIPK, nuk 
mund të sigurohen informata mbi vlefshmërinë e të dhënave. 
 

2.1.4.2. Analiza statistikore e të dhënave 
 
Standardi 
Analiza e 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 ët 
bëhet me anë të specialistëve të fushave përkatëse, një pjesë e mirë e analizave mund të ofrohet në 
formën e statistikave të thjeshta përshkruese, të tilla si frekuenca, përqindja, nivelet dhe nivelet e 
ndryshimeve. 

10 10 10 
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Vlerësimi 
 
Aplikacioni SIPK nuk lejon prodhimin e automatizuar të tabelave statistikore. Drejtoria e 
analizës së krimit e cila ka për detyrë analizimin e të dhënave në nivel qendror, duhet 
t’i nxjerr dhe spastrojë të dhënat varësisht nga fusha e interesit (p.sh., rajoni, lloji i 
krimit, veprat e kryera/tentativë, etj). Analiza e të dhënave përfshinë krahasimet vjetore 
të veprave të caktuara penale (të pesë llojeve të veprave penale: krimet kundër 
personave; krimet kundër pasurisë; krimet kundër shoqërisë; krimet e armëve të zjarrit; 
veprat/incidentet tjera), kalkulimin e shkallës së lejeve të nisjes nëpër rajone dhe 
krahasimi i numrit të përgjithshëm të rasteve të mbyllura të krimeve kundër personave, 
pasurisë dhe të armëve të zjarrit nëpër rajone.    
 
 

2.1.4.3.  Raportimi 
 
Standardi 
Të dhëna për incidentet kriminale të raportuara, viktimat dhe autorët e dyshuar të raportohen në mënyrë të 
rregullt (të paktën një herë në vit për vitin paraprak) 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; gjinisë 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, sulmin; dhunimin; sulmet/dhunën seksuale; veprat seksuale ndaj fëmijëve; grabitjen; vjedhjen; 
plaçkitjen; vjedhjen e mjeteve motorike; mashtrimin; krimet lidhur me drogën; trafikimin e lëndëve 
narkotike; rrëmbimin; përfshirjen në krimin e organizuar; pastrimin e parave; korrupsionin; trafikimin 
njerëzor; kontrabandimin e emigrantëve; krimin kibernetik dhe krimin që përfshin racizmin dhe 
ksenofobinë.7 
 
Vlerësimi 
 
Drejtoria e analizës së krimit i raporton si në baza mujore ashte edhe vjetore ministrit 
për Punë të Brendshme, drejtorit të Policisë dhe këshilltarëve të EULEX-it përgjegjës 
për aktivitetet monitoruese të policisë. Raportet përpilohen ekskluzivisht për qëllime të 
brendshme në gjuhët shqipe, anglishte dhe serbishte.  
 
Raportet mujore statistikore përmbajnë tabela dhe diagrame të cilat tregojnë veprat 
penale të regjistruara për periudhën raportuese, të krahasuara me periudhën e njëjtë 
kohore të vitit paraprak dhe sipas kapitujve të KPPK-së. Gjithashtu, ato përmbajnë këto 
informata: veprat penale sipas kapitujve të KPPK-së dhe sipas rajoneve; numrin e të 
dyshuarve, të arrestuarve dhe viktimave sipas përkatësisë etnike (shqiptarë, serbë, 
romë, etj); vrasjet në muaj krahasuar me periudhën e njëjtë të kohore të vitit paraprak 
sipas rajonit; numrin e incidenteve potenciale me motive etnike (IPME) sipas rajoneve, 
numrin e viktimave IPME sipas përkatësisë etnike dhe lloji i veprës që mund të 
konsiderohet potencialisht si e motivuar etnikisht.  
 
Raporti vjetor policor për vitin 2009 paraqet numrin e krimeve të raportuara në vit në 
formë tabelore dhe të diagrameve duke i krahasuar ato me periudhën e njëjtë të vitit 
2008 sipas kapitujve të KPPK-së dhe sipas rajoneve. Incidentet (sikur vetëvrasjet, 
tentim vetëvrasjet, personat e zhdukur, aksidentet e trafikut, etj), raportohen si 
incidente tjera.8 Gjithashtu, raporti tregon numrin e të dyshuarve dhe viktimave sipas 

                                                 
7 Në nivel të BE-së, llojet kryesore të krimeve për t’u raportuar që shfrytëzohen nga Eurostat janë vrasjet me dashje, 
krimet e dhunshme (sulmi fizik, plaçkitja dhe krimet seksuale), grabitja, vjedhja e shtëpive, vjedhja e mjeteve motorike, 
dhe trafikimi i drogës. Përveç kësaj, acquis i BE-së vë në dukje se duhet të mblidhen të dhënat për krimin e pastrimit të 
parave, trafikimit njerëzor dhe krimit të racizmit dhe ksenofobisë.  
8 Raportimi i kundërvajtjeve dhe incidenteve tjera në këto tabela në kuadër të numrit të përgjithshëm të incidenteve 
kriminale qon në drejtim të gabuar, sepse para së gjithash, ato nuk klasifikohen si ‘incidente kriminale’. 
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përkatësisë etnike dhe numrin e të arrestuarve sipas gjinisë dhe përkatësisë etnike për 
vitin 2009, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak 2008. Pjesa e fundit 
paraqet rastet më të dalluara gjatë vitit dhe sipas rajonit: vrasjet, vetëvrasjet, grabitjet, 
kontrabandimi i mallrave, posedim i paautorizuar, kontrollim dhe përdorim i armës, 
falsifikimi i parave, incidentet potenciale me motive etnike të klasifikuara sipas 
përkatësisë etnike të viktimës dhe llojit të veprës penale.  
 
 

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 bëhet në formën e raporteve të brendshme 
dhe të jashtme, përgjigje ndaj kërkesave për informacion, në tabulate të caktuara ose në forume 
akademike dhe shkencore. Përdorimi i internetit është një metodë kursyese e shpenzimeve dhe kohës për 
të arritur deri tek një gamë të gjerë përdoruesish. Përveç statistikave, metodat e përdorura në mbledhje, 
përpunim dha analizim të të dhënave si dhe përkufizimet, rregullat e numërimit dhe baza tjera të dhënash 
duhet të shpërndahen për të dhënë kuptimin dhe për të bërë të mundur një interpretim korrekt të të 
dhënave. 
 
Vlerësimi 
 
Disa të dhëna statistikore janë publikuar dhe janë shpërndarë publikut të gjerë në 
formën e Raportit Policor Vjetor. Raporti vjetor policor është në dispozicion në internet 
në gjuhën shqipe dhe serbishte.9   
 
 
 

2.2. Statistikat e prokurorisë 
 

2.2.1. Hyrje  
 

2.2.1.1. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe menaxhimin e të 
dhënave 

 
Sistemi i prokurorisë përbëhet nga shtatë prokurori komunale (Gjilan, Prizren, Pejë, 
Gjakovë, Prishtinë, Ferizaj, Mitrovicë) pesë prokurori të qarkut (Gjilan, Prizren, Pejë, 
Prishtinë, Mitrovicë), prokuroria publike e Kosovës, dhe prokuroria speciale.10 
Prokuroria speciale është në kuadër të Divizionit penal të Ministrisë së Drejtësisë dhe 
fokusohet në ndjekjen penale të krimeve ndëretnike, trafikimit me qenie njerëzore, 
krimit të organizuar, terrorizmit dhe korrupsionit.11  
 
Në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë në vitin 2007 është themeluar zyra e statistikave 
të prokurorisë, që ka për detyrë mbledhjen e informatave për qëllimet e prokurorisë. 
Prandaj, të dhënat lidhur me prokurorinë kanë të bëjnë vetëm për periudhën prej vitit 
2007 e këndej.12 
 

                                                 
9 Raporti vjetor 2008 për punën e policisë është në dispozicion në internet në: 
http://www.kosovopolice.com/repository/docs/Raporti_vjetor_2008.pdf (6 prill 2010). 
10 Prokurorët publikë janë të ngarkuar me rastet e dënueshme deri në pesë vjet burgim, ndërsa prokurorët e qarkut janë 
të ngarkuar me ndjekjen e veprave penale që bartin dënimin maksimal prej pesë e më shumë vjet burgim. 
11 Prokuroria speciale përbëhet nga dhjetë prokurorë publik të Kosovës dhe pesë prokurorë ndërkombëtarë të emëruar 
nga EULEX-i. Për listën e plotë të veprave penale që janë në kompetencën ekskluzive të prokurorisë speciale shih:  
http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=56&lang=en.  
12 Para vitit 2007, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ishte përgjegjës për shënimet statistikore si të prokurorive ashtu edhe të 
gjykatave. Të vetmet shënime për këtë periudhë kanë të bëjnë me numrin e prokurorëve nëpër prokuroritë përkatëse. 

http://www.kosovopolice.com/repository/docs/Raporti_vjetor_2008.pdf%20(6
http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=56&lang=en
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Zyrat e prokurorive nuk i kanë dërguar të dhëna Entit Statistikor të Kosovës. 
 
 

2.2.2. Futja e të dhënave (regjistrimi i krimeve) 
 

2.2.2.1.  Futja e të dhënave 
 
Standard 
Të dhënat për të gjitha akuzat e bëra dhe personat e ndjekur duhet të regjistrohen nga organet 
përgjegjëse. Pragu i fillimit të një regjistrimi në prokurori (‘personat 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 ato 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 gjykatës, dënimi ose qëndrimi 
tjetër në prokurori). Të dhënat për personin duhet të përfshijnë detaje për moshën; gjininë; përkatësinë 
etnike; raportin autor-viktimë; shtetësinë dhe zonën gjeografike të banimit. 
 
Vlerësimi 
 
Në prokurori dosja hapet kur të dorëzohet kallëzimi penal nga ana e policisë, qytetarit 
ose institucionit tjetër. Të dhënat e pranuara nga policia ose burimi tjetër 
drejtpërsëdrejti regjistrohen në regjistrat e prokurorisë dhe këtë e bën stafi administrativ 
i secilës prokurori. Që nga vitit 2007, secila zyrë e prokurorisë i mban gjashtë regjistra 
standarde penale: 
  
−   ‘PP’ (ose ‘KT’ në serbisht): regjistrohen të dhënat për kryerësit madhor dhe të 

njohur;  
− ‘PPM’ (ose ‘KTM’ në serbisht): regjistrohen të dhënat për kryerësit e mitur dhe të 

njohur;13  
− Regjistri penal për kryerësit e panjohur;  
− Regjistri i delikteve administrative;  
− Regjistri i kryerësve të delikteve ekonomike;  
− Regjistri penal i lëndëve penale në procedurë në shkallë të dytë.  
 
Regjistrat plotësohen dhe ruhen në letër. Zyra e prokurorisë në Gjilan është duke e 
testuar një ‘softuer të ri të menaxhimit të lëndëve’ të quajtur ‘SMIL’, të cilin e ka 
zhvilluar Agjencia Evropiane për Rindërtim (AER) në bashkëpunim me një kompani 
vendore (PRONET). Ky softuer i ri i menaxhimit të lëndëve dhe i cili përmban të njëjtat 
të dhëna sikurse regjistrat me shumë fletë, nuk ka filluar të aplikohet ende në sistemin 
e përgjithshëm të prokurorisë për shkak të problemeve rreth operimit të tij. 
  
Regjistrat penal azhurnohen në mënyrë sistematike menjëherë pasi të arrijnë 
informatat e reja lidhur me lëndën. Për shembull, nëse zbulohen të dyshuar të ri gjatë 
hetimeve, atëherë ata regjistrohen pa pasur nevojë të hapet numër i ri i rastit: pra, i 
dyshuari i ri shënohet duke iu referuar lëndës së regjistruar më parë.    
 
Regjistri ‘PP’ (ose ‘KT’) për madhorët e njohur, përmban informata për secilin rast veç 
e veç dhe për secilin person të ndjekur penalisht, duke përfshirë: numrin e lëndës, 
datën, emrin e personit i cili e ka paraqitur rastin tek prokurori, të dhënat personale të 
kryerësit (ve), (emri, adresa, profesioni, data e lindjes nënshtetësia); viktima(t) dhe 
vlera e dëmit; vepra penale sipas nenit nga Kodi Penal 2004 (ose ligji tjetër në fuqi) 

                                                 
13 Kufiri i moshës që përdoret për ndarjen midis madhorëve dhe të miturve është 18 vjet, pa ndonjë dallim të 
mëtutjeshëm midis të miturve të ri dhe të miturve më të pjekur.  
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dhe data e kryerjes së veprës penale; vepra kryesore penale; veprat tjera, dhe të 
dhënat mbi procesin.  
 
Regjistri ‘PPM’ (ose ‘KTM’) për të miturit e njohur, përmban informata shumë të 
ngjashme për secilin rast veç e veç dhe për secilin të mitur, por përfshinë të dhëna 
plotësuese mbi masën e paraburgimit dhe shtatë lloje të ndryshme të masave të 
diversitetit që janë ndërmarrë. Shih shtojcën III për më shumë hollësi lidhur me 
regjistrat PP/KT dhe PPM/KTM.  
 
 

2.2.2.2. Numërimi i dosjes së lëndës dhe numrat e integruar të dosjes 
 
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 gjithë sistemin për të llogaritur nivele specifike 
të friksionit, kohët mesatare të përpunimit dhe tregues tjerë performance. 
 
Vlerësimi 
 
Kur rasti evidentohet në regjistrat e prokurorisë, atij i jepet numri identifikues (numri i 
incidentit) si dhe secilit person të ndjekur penalisht.14 Në regjistrin e lëndëve penale në 
shkallë të dytë, lëndës i jepet një numër i ri duke e shënuar numrin e lëndës të shkallës 
së parë të cilës i referohet ankesa në shtyllën e veçantë. Numrat e lëndëve të cilët i 
caktojnë prokuroritë nuk përdoren nga aktorët tjerë të drejtësisë (policia dhe gjykatat). 
Mirëpo, sipas një marrëveshje bashkëpunimi të lidhur në vitin 2009 midis MPB-së, 
Policisë së Kosovës, prokurorisë, Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe ‘Koordinatorit 
nacional kundër trafikimit’ (KNKT), lëndëve të trafikimit me njerëz duhet t’u jepen 
numra integrues nga policia, prokuroria dhe gjykata. 
 
 

2.2.2.3.  Sistemi i klasifikimit të veprës 
 
Standardi 
Të dhënat njësi për personat e ndjekur përfshijnë një ose më shumë akuza të qarta penale të lidhura me 
dispozitat përkatëse ligjore. Lidhjet midis akuzës dhe skemës së klasifikimit të incidenteve të policisë 
identifikohen qartë. Skema e akuzës zbatohet në mënyrë të njëtrajtshme nga të gjithë prokurorët. 
 
Vlerësimi 
 
Gjatë regjistrimit të veprave dhe përpilimit të formave statistikore, prokurorët përdorin 
skemat standarde të klasifikimit të cilat bazohen në, kapitullin, nenin, paragrafin dhe 
nën-paragrafin e caktuar të Kodit Penal të Kosovës 2004, në kapitujt dhe nenet 
përkatëse të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës (KPPPK-së), si dhe në rregullore 
të ndryshme të UNMIK-ut (p.sh., Rregullorja e UNMIK-ut 2004/2 për pastrimin e 
parave) dhe ligjet tjera në fuqi.15 
 
 

                                                 
14 Kur regjistrohet rasti me numrin e ri të radhës, ky numër krahasohet me numrin që i është caktuar 
secilit prokuror me qëllim që të përcaktohet se cili prokuror do ta merr rastin konkret. 
15 Rregullorja nr. 2004/2 ‘për ndalimin e pastrimit të parave dhe veprave penale të ndërlidhura’ gjendet në: 
http://www.unmikonline.org/fic/includes/regulations/reg2004_02.pdf.  

http://www.unmikonline.org/fic/includes/regulations/reg2004_02.pdf
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2.2.3. Rrjedha e të dhënave 
 

2.2.3.1.  Nga niveli lokal në atë qendror 
 
Standardi 
Të dhënat e të gjitha zyrave të prokurorisë duhet të regjistrohen në një formë të unifikuar në institucionin 
qendror. 
 
Vlerësimi 
 
Duke kaluar nga regjistrimi individual në atë të përmbledhur (statistikor), informatat nga 
zyrat e prokurorive futen në format standarde në mënyrë manuale. Njësitë numerike të 
këtyre formave janë lëndët dhe personat. Për shkak se tabelat i përgjigjen regjistrave të 
prokurorive, atëherë ekzistojnë gjashtë lloje të formave:  
− Për kryerësit madhor dhe të njohur;  
− Për kryerësit e mitur të njohur;  
− Për kryerësit e panjohur;  
− Për deliktet administrative;  
− Për kryerësit e delikteve ekonomike;  
− Për lëndët penale në procedurë në shkallë të dytë.  

 
Krahas këtyre gjashtë tabelave statistikore, zyrat e prokurorive duhet t’i përpilojnë dy 
raporte: 
 
I. ‘Raportin për punën e prokurorive në procedimin e kallëzimeve penale ndaj 

kryerësve të veprave të rënda dhe veprave penale bazuar në treguesit’ ku 
raportohet për lëndët. Aty raportohen të dhënat e përmbledhura të disa prej 
veprave penale të përzgjedhura, të përkufizuara sipas neneve, paragrafëve ose 
nën-paragrafëve të Kodit Penal të Kosovës (KPK), si dhe rregulloreve të 
UNMIK-ut, duke përfshirë të dhënat për numrin e kallëzimeve të hapura në fillim 
të periudhës raportuese, numrin e personave të përfshirë, sistemimin e 
kallëzimeve penale sipas personave, vendimet procedurale dhe ankesat. Për 
më shumë informata mbi përmbajtjen e këtij raporti, shih shtojcën IV.  

 
II. ‘Raportin për numrin e personave të akuzuar, të pranuar në procedurë e sipër, 

sipas veprave penale për një vit’ ku raportohet për personat. Të gjitha veprat 
penale janë përfshirë këtu. Krimet përkufizohen sipas kapitullit dhe neneve të 
KPK-së, si dhe rregulloreve të UNMIK-ut (p,sh., Rregullorja e UNMIK 2004/02 
për pastrimin e parave); 
 

Format (tabelat) statistikore dhe dy raportet përpilohen në çdo tre muaj. Secila 
prokurori komunale dhe e qarkut i dërgon format dhe i raporton Zyrës së statistikave të 
prokurorisë përmes postës elektronike. Prokuroritë komunale i dërgojnë kopjen e 
formave edhe prokurorive të qarkut, gjersa prokuroritë e qarkut i dërgojnë kopjet e 
formave Prokurorisë së Kosovës.  
 
 



 

2.2.3.2.  Rregullat e numërimit 
 
Standardi 
Udhëzime në nivel ndërkombëtar sugjerojnë se mund të jetë e përshtatshme të zbatohet rregulli i ‘veprës 
kryesore penale’ në numërimin dhe raportimin e personave. Rregullat e shkruara të numërimit duhet të 
trajtojnë të paktën pyetjen nëse rregulli i veprës kryesore penale zbatohet apo jo; se si llogariten veprat e 
shumëfishta dhe ato të kryera nga më shumë persona. 
 
Vlerësimi 
 
Në vitin 2007, Zyra e statistikave të prokurorisë i ka hartuar udhëzimet për zyrat 
administrative të të gjitha prokurorive të cilat përmbajnë rregullat e shkruara mbi 
mënyrën e regjistrimit të të dhënave nëpër regjistra. Në bashkëpunim me Agjencinë e 
Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar (USAID), zyra është duke punuar në 
‘Udhëzimet e reja administrative’ me qëllim të përcaktimit të rrjedhës së re të të 
dhënave e cila duhet të zbatohet pas aprovimit të sistemit të ri të menaxhimit të 
lëndëve. 
 
Gjatë numërimit të veprave dhe personave, zbatohet ‘rregulli i veprës kryesore’ për 
rastet me vepra të shumëfishta. Vepra më e rëndë është ajo e cila e ka dënimin me 
burg më të gjatë, dhe sipas KPK ose rregulloreve të UNMIK-ut apo ligjeve tjera në fuqi. 
Veprat në seri (p.sh., seria e veprave të njëjta dhe të kryera nga personi i njëjtë) 
numërohen si një vepër, duke u bazuar në parimin e ‘vazhdimësisë kohore të veprës 
penale’. Prokurori i lëndës vendos si për veprën më të rëndë ashtu edhe për atë a 
është vepra e vazhdueshme. Nëse ai vendos se vepra nuk është kryer në vazhdimësi, 
atëherë hapet një rast i ri. Kur një rast përfshinë më shumë kryerës, secili kryes 
numërohet veçmas si person.  
  

2.2.3.3.  Mbulimi: gjeografik dhe institucional 
 
Standardi 
Të dhënat nga njësitë regjistruese të të gjitha prokurorive me kompetencë territoriale mblidhen dhe 
sistemohen nga institucioni qendror.  
 
Vlerësimi 
 
Zyrat e prokurorive të të gjitha niveleve ia dorëzojnë të dhënat e veta nivelit më të lartë 
të radhës dhe Zyrës qendrore të statistikave të prokurorisë. Mirëpo, që nga viti 2008 si 
prokuroria komunale ashtu edhe ajo e qarkut në veriun e Mitrovicës nuk i kanë 
dorëzuar asnjë të dhënë Zyrës së statistikave të prokurorisë. 
 

2.2.3.4.  Afatet dhe periudhat kohore 
 
Standardi 
Të dhënat nga të gjitha prokuroritë duhet të mblidhen dhe raportohen rregullisht. 
 
Vlerësimi 
 
Bartja e të dhënave të përmbledhura nga të gjitha prokuroritë (përveç Mitrovicës 
Veriore) nivelit drejtpërsëdrejti më të lartë dhe Zyrës së statistikave të prokurorisë 
bëhet në çdo tre muaj. 
 
 

16 16 16 
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2.2.4. Rezultati (prodhimi i statistikave) 
 

2.2.4.1. Vlefshmëria e të dhënave dhe analiza statistikore e të dhënave 
 
Standardi 
Të dhënat statistikore duhet të kontrollohen për të parë nëse ato kanë konsistencë, janë të sakta dhe të 
besueshme. Nëse shfaqen mospërputhshmëri ose dyshime mbi besueshmërinë e të dhënave duhet të 
nisin hetimet për burimet e mundshme të gabimeve gjatë përpunimit, dërgimit apo mbledhjes së të 
dhënave. Pasi të jetë përcaktuar vlefshmëria dhe besueshmëria e të dhënave, një pjesë e mirë e analizës 
mund të ofrohet në formën e statistikave të thjeshta përshkruese, të tilla si: frekuenca, përqindja, normat 
dhe nivelet e ndryshimit. 
 
Vlerësimi 
 
Zyra statistikore e prokurorisë ka për detyrë vleftësimin e të dhënave të pranuara nga 
zyrat e prokurorive. Stafi administrativ i Zyrës i përmbledhë të dhënat e vleftësuara 
nëpër fletë të veçanta të formatit Excel. Nëse gjatë këtij procesi zbulohet ndonjë gabim 
ose mospërputhshmëri, ata e kontaktojnë zyrën përkatëse të prokurorisë dhe 
ndonjëherë edhe i vizitojnë zyrat me qëllim të verifikimit të të dhënave nga regjistrat.  
 
Zyra statistikore e prokurorisë kryen tre lloje të analizës së të dhënave: një për lëndët, 
një për personat dhe një për personat nga lëndët e zgjidhura (p.sh., kur gjyqtari e 
konfirmon aktakuzën). Analiza e të dhënave konsiston në kalkulimin e normave dhe 
përqindjeve dhe krahasimin e drejtpërdrejtë midis zyrave të prokurorive komunale, të 
qarkut dhe asaj speciale. Krahasimi statistikave kryhet me përdorimin e tabelave 
speciale sipas kapitujve dhe neneve të KPK-së.   
 
Treguesit e rezultatit të punës së  prokurorisë kalkulohen sipas të dhënave burimore, të 
tilla si, norma e punës (numri i lëndëve) e prokurorëve dhe efikasiteti i tyre në kryerjen 
e kallëzimeve penale.16  
 
Janë tre persona që merren me statistikat në Zyrën statistikore të prokurorisë: shefi i 
zyrës, një person përgjegjës për analizën dhe një person që merret me statistikat 
administrative të prokurorive. Ata janë përgjegjës si për mbledhjen ashtu edhe 
përcjelljen e informatave nga zyrat e prokurorive, si dhe nga sistemi i burgjeve, lirimeve 
nën mbikëqyrje dhe lirimeve me kusht. Konsiderohet se ky numër është i mjaftueshëm, 
pa marrë parasysh faktin se ata nuk janë të trajnuar veçanërisht nga fusha e 
statistikave.  
 
 

2.2.4.2. Raportimi dhe shpërndarja 
 
Standardi 
Numri i personave të ndjekur penalisht gjatë një viti duhet të regjistrohet 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, plaçkitjen, vjedhjen, vjedhjen e shtëpive, vjedhjen e mjeteve 
motorike, mashtrimin, krimet e drogës, rrëmbimin, përfshirjen në krimin e organizuar, pastrimin e parave, 
korrupsionin, trafikimin njerëzor, kontrabandimin e emigrantëve, krimin kibernetik dhe krimet e lidhura me 
racizmin dhe ksenofobinë. 
 

                                                 
16 Ngarkimi (norma) me lëndë i prokurorëve si tregues kalkulohet duke përdorur këto të dhëna burimore: numri i 
prokurorëve, numri i bashkëpunëtorëve profesional, numri i prokurorëve të ngarkuar me kallëzime penale; norma e 
punës e prokurorëve për vitin 2008; numri i kallëzimeve penale për një prokuror në vit. Efikasiteti i prokurorëve në 
zgjidhjen e kallëzimeve penale si indikator kalkulohet duke përdorur këto të dhëna burimore: numri i prokurorëve, numri 
i bashkëpunëtorëve profesional, numri i prokurorëve të angazhuar në kallëzimet penale, efikasiteti i prokurorëve në 
zgjidhjen e kallëzimeve penale për një vit, numri i kallëzimeve penale të përfunduara për një prokuro në vit. 
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Vlerësimi 
 
Të njëjtat të dhëna statistikore që përmblidhen dhe raportohen në çdo tre muaj, më pas 
raportohen për një vit të plotë. Zyra statistikore e prokurorisë ia dërgon raportin vjetor 
me postë elektronike ministrit të Drejtësisë, si dhe të gjitha prokurorive, Kuvendit dhe 
Qeverisë. Raporti vjetor 2008 është në dispozicion vetëm në formë të shtypur në 
gjuhën shqipe dhe anglishte, gjersa raportet vjetore për vitet 2007 dhe 2006 janë në 
dispozicion në Ministrinë e Drejtësisë, përkatësisht në ueb-faqen e saj në gjuhën 
shqipe.17 Raporti vjetor 2008 është raporti më i fundit statistikor për prokurorinë i cili 
tani është në dispozicion. Raporti vjetor 2009 planifikohet të publikohet në muajin prill 
të vitit 2010.  
 
Në raportet vjetore, numrat e kryerësve madhor, të mitur dhe të panjohur gjatë vitit 
pararendës raportohen në më mënyrë të ndarë sipas kapitujve të KPK-së.  
 
 
 

2.3. Statistikat e gjykatave 
 

2.3.1. Hyrje  
 

2.3.1.1.  Institucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe menaxhimin e të 
dhënave 

 
Kosova nën RKSKB 1244 e ka sistemin gjyqësor prej tri niveleve në të cilin hyjnë: 
1) Njëzetë e katër gjykata komunale, për gjykimin e veprave më të lehta penale (të 

dënueshme me më pak se pesë vjet burg);  
2) Pesë gjykata të qarkut, për gjykimin e veprave jashtë kompetencës së gjykatave 

komunale, si dhe në shkallë të dytë sipas ankesës ndaj vendimeve të gjykatave 
komunale; 

3) Gjykata Supreme e Kosovës, si shkallë përfundimtare për të gjitha ankesat.18 
 
 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) është përgjegjës për administrimin e sistemit 
gjyqësor si dhe për caktimin e rregullave gjyqësore në pajtim me ligjin.19 Në kuadër të 
sekretariatit të KGJK-së punon Departamenti i statistikës që është përgjegjës për 
mbledhjen dhe menaxhimin e të dhënave gjyqësore.  
 
Ekzistojnë dy forma kryesore të mbledhjes së të dhënave nga gjykatat e Kosovës nën 
RKSKB 1244: 
a. E para që menaxhohet nga KGJK-ja; 
b. E dyta që menaxhohet nga Enti Statistikor i Kosovës (ESK). 
 
ESK është një agjenci e specializuar në kuadër të Ministrisë për Administratë Publike 
(ish Ministria e Shërbimeve Publike).20 Në kuadër të Departamentit të statistikave 
shoqërore të ESK-së, Divizioni i statistikave shoqërore përfshinë edhe Sektorin e 
statistikave të jurisprudencës.  
 
                                                 
17 Shih: http://www.md-ks.org/?page=1,100.  
18 Sistemi gjyqësor i Kosovë përbëhet edhe nga Gjykata Ekonomike, Gjykata e Lartë për Kundërvajtje dhe Gjykata 
Kushtetuese.  
19 Këshilli Gjyqësor i Kosovës është themeluar në vitin 2005 përmes Rregullores së UNMIK-ut nr. 2005/52. Kjo 
rregullore është në dispozicion në gjuhën angleze në: http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2008_03-L-
123_en.pdf.  
20 Shih: http://www.ks-gov.net/ESK/eng/.  

http://www.md-ks.org/?page=1,100
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2008_03-L-123_en.pdf
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2008_03-L-123_en.pdf
http://www.ks-gov.net/ESK/eng/
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2.3.2. Futja e të dhënave (regjistrimi i krimeve) 

 
2.3.2.1.  Futja e të dhënave 
 

Standardi 
Të dhënat mbi të gjitha akuzat dhe personat e çuar përpara gjykatës duhet të regjistrohen nga autoritetet 
kompetente. Kufiri për inicimin e procedurës (‘çuarjen e personit përpara gjykatës’) duhet të caktohet 
qartë. Standardet ndërkombëtare dhe të BE-së sugjerojnë që autoritetet gjyqësore duhet të përdorin 
sistemin e regjistrimit të bazuar në njësi dhe që përmban hollësitë mbi aktakuzën ose akuzat ndaj secilit 
person (sipas neneve/dispozitave përkatëse të ligjit penal) dhe vendimin përfundimtar të gjykimit (lirimin 
ose dënimin). Të dhënat për personat duhet të përmbajnë hollësi përkitazi me moshën, gjininë, 
përkatësinë etnike, raportin kryes-viktimë, nënshtetësinë dhe zonën gjeografike të banimit. 
 
Vlerësimi 
 
Në nivel gjykate, lënda hapet kur dosja e lëndës pranohet nga prokuroria përkatëse. 
Rasti së pari duhet të konfirmohet nga gjykatësi dhe pastaj të regjistrohet.  

 
Regjistrat standard mbahen dhe shfrytëzohen në mënyrë konsistente nga të gjitha 
gjykatat komunale, të qarkut dhe gjykatat tjera. Gjykatat komunale i mbajnë dy 
regjistra: një për madhorët (që shënohen me shkronjën ‘K’ ose në serbisht ‘P’) dhe një 
për të miturit (që shënohen si ‘PPM’ ose ‘KM’). Duhet të përmendet se të miturit e 
përfshirë në raste së bashku me madhorët regjistrohen nën ‘K’ në regjistrin për 
madhorë. Gjykatat e qarkut mbajnë një regjistër tjetër për ankesat. 
 
Regjistri ‘K’ regjistron të dhënat për secilën lëndë dhe për secilin person. Kur në një 
lëndë përfshihen më shumë persona, ata shënohen në vija të radhës nën të njëjtin 
numër të lëndës. Informatat e shënuara përbëjnë: numrin e lëndës; datën e pranimit të 
lëndës; kush e ka dorëzua akuzën, të dhënat personale të personit të akuzuar (emri, 
mbiemri, adresa, data e lindjes, nënshtetësia, emri i babait, profesioni); vepra penale 
sipas KPK-së ose ligjit tjetër në fuqi; të dhënat mbi procedurën; dënimin në shkallë të 
parë; dënimin në procedurën sipas ankesës. Për më shumë informata mbi të dhënat e 
regjistruara në regjistrin ‘K’, shih shtojcën V. 
 
Nuk regjistrohet informata nëse personi i akuzuar është recidivist për shkak se nuk ka 
regjistër qendror të dënimeve penale në Kosovë nën RKSKB 1244.21 
 
Informatat themelore në regjistrin ‘KM’ për të mitur janë kryesisht të njëjta. Të dhënat 
për të miturit e akuzuar konsistojnë në emrin dhe mbiemrin e të miturit, adresën dhe 
datën e lindjes si dhe disa hollësi tjera mbi masat edukative dhe rehabilituese dhe për 
procedurën e veçantë për rastet me të mitur. Disa fusha në regjistrin ‘KM’ për të miturit 
janë të papërdorura për shkak se në vitet e fundit ligji për të mitur ka pësuar ndryshime 
substanciale. Për shembull, sipas ligjit të vjetër, gjyqtarët për të mitur i kanë kryer edhe 
hetimet. Sipas ligjit të ri penal për të miturit, duhet të caktohet prokuror i veçantë për 
këto lëndë.  
 
Regjistrat ‘K’ dhe ‘KM’, si dhe regjistrat e ankesave në gjykatat e qarkut, ruhen si në 
formën e shtypur ashtu edhe formën elektronike (‘Sistemi i menaxhimit të lëndëve’) 
(SML) i financuar nga Agjencia Evropiane për Rindërtim). Të dyja versionet përmbajnë 
të njëjtat informata. SML (që punon në platformën ‘SQL’) nuk përdoret për analizën e të 
dhënave por vetëm për ruajtjen e informatave. Një problem i veçantë me sistemin SML 

                                                 
21 Fusha për shënimet personale nuk përmban informata për recidivizmin nga se nuk ka bazë qendrore e të dhënave 
mbi dënimet e shpallura nga të gjitha gjykatat. Momentalisht, tani është e mundur të kërkohet në regjistrat elektronik 
dhe ata të shtypur në të gjitha gjykatat komunale dhe të qarkut, bazuar në emrin e personit të akuzuar, për të kuptuar 
nëse personi që hulumtohet ka qenë i dënuar nga e njëjta gjykatë në një periudhë të mëhershme.  
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është se me gjithë se 80% e gjyqtarëve janë trajnuar për shfrytëzimin e sistemit 
elektronik, vetëm afërsisht 30% prej tyre e shfrytëzojnë atë në realitet. 
  
Regjistrat azhurnohen në mënyrë sistematike kur arrihet deri tek informatat e reja gjatë 
gjykimit. Për shembull, nëse vendimi përfundimtar është ndryshuar pas ankesës në 
gjykatën e qarkut, vendimi i ri i kthehet gjykatës së shkallës së parë dhe atje 
regjistrohet gjithashtu në regjistrat ‘K’ ose ‘KM’ (krahas regjistrimit në procedurën sipas 
ankesës).  
 
 

2.3.2.2. Numërimi i dosjeve të lëndëve dhe numrat e integruar të dosjeve 
 
Standardi 
Është praktikë e mirë që personave të akuzuar individualisht, t’u caktohet ‘numri i integruar i dosjes’ (NID) 
në lëndën gjyqësore. Ky NID duhet të jetë i njëjtë me numri që i është caktuar lëndës së personit në polici 
dhe në prokurori. Të dhënat e personit pastaj mund të lidhen me të dhënat e policisë dhe prokurorisë 
përmes NID-së me qëllim të llogaritjes së normës specifike të friksionit, kohën mesatare për procedim dhe 
indikatorëve tjerë të performancës. Dallimet midis akuzës dhe skemës klasifikuese të incidentit në polici 
duhet të identifikohen qartë. 
 
Vlerësimi 
 
Kur të regjistrohen lëndët në regjistrin e gjykatës, secilës lëndë i caktohet një numër 
identifikues. Nëse lënda është dorëzuar nga prokurori kompetent, atëherë numri i 
lëndës ‘PP’ ose ‘PPM’ nga regjistri i prokurorisë regjistrohet gjithashtu në një fushë të 
veçantë të regjistrit. Nëse disa persona janë të akuzuar në të njëjtën lëndë, i njëjti 
numër i lëndës i caktohet të gjithë personave. Të dhënat personale të personave të 
akuzuar shënohen në rreshta të ndryshëm nën të njëjtën lëndë.22 Numri i dosjes së 
lëndës që përdoret nga gjykata nuk shfrytëzohet nga aktorët tjerë të drejtësisë penale 
(policia dhe prokuroria). 
 
Lidhur me mbledhjen e të dhënave nga Enti Statistikor i Kosovës (ESK), secila formë 
që i dërgohet ESK-së është e shënuar me numrin identifikues që i referohet regjistrit 
gjyqësor ‘K’ (ose ‘KM’ për të miturit). Gjithashtu, në pjesën e sipërme të formës, 
shënohet numri serik për secilën formë statistikore.   
 
 

2.3.2.3.  Sistemi i klasifikimit të veprave 
 
Standardi 
Njësia e të dhënave për personat e çuar para gjykatës përmban një ose më shumë akuza penale që i 
referohen dispozitave përkatëse ligjore. Dallimet midis akuzës dhe skemës klasifikuese të incidentit në 
polici janë identifikuar qartë. Skema e akuzimit zbatohet në mënyrë të njëtrajtshme nga të gjitha gjykatat. 
 
Vlerësimi 
 
Në lidhje me rrjedhën e informatave, të gjitha të dhënat e gjykatave mblidhen sipas 
neneve përkatëse të KPK-së, ose aty ku është e zbatueshme, sipas rregulloreve të 
UNMIK-ut ose ligjit të vjetër jugosllav. Në lidhje me të dhënat që i mbledh ESK, 
përdoret një sistem i standardizuar i veprave penale nëpër format statistikore të cilat 
gjithashtu i referohen burimeve të caktuara juridike: Kodit Penal të Kosovës, sipas 
kapitujve dhe neneve; ligjit penal të Jugosllavisë, kur është i aplikueshëm, sipas nenit 
përkatës; ose rregullores së UNMIK-ut, aty ku zbatohet.           
 

                                                 
22 Shih fushën n. 5 të regjistrit ‘K’, shtojca  V. 
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2.3.3. Rrjedha e të dhënave 
 

2.3.3.1.  Nga niveli lokal në nivel qendror 
 
Standardi 
Të dhënat nga të gjitha gjykatat duhet t’i raportohen institucionit qendror në format të njëjtë dhe duke 
shfrytëzuar skemën e njëjtë të klasifikimit të veprës penale. 
 
Vlerësimi 
 
Për kalimin nga të dhënat individuale në nivelin e të dhënave statistikore të 
përmbledhura, përdoren forma të standardizuara për mbledhjen e të dhënave. Si u 
përmend më lart, ekzistojnë dy rrjedha të të dhënave: 

a. Nga gjykata për në KGJK; 
b. Nga gjykata e shkallës së parë në Entin Statistikor të Kosovës (ESK). Të 

dhënat dërgohen në tabela standarde statistikore (njësi regjistruese të bazuara 
në person) nga të gjitha gjykatat e shkallës së parë në KGJK dhe prej aty 
drejtpërsëdrejti përcillen për në ESK. 

 
Në lidhje me rrjedhën e parë të të dhënave, secilin muaj stafi administrativ i gjykatave 
komunale dhe të qarkut përpilojnë tabela standarde të të dhënave në letër për dorëzim 
në KGJK. Tabelat janë të njëjta si për gjykatat komunale ashtu edhe për ato të qarkut 
dhe duhet të nënshkruhen personalisht dhe t’i dërgohen Departamentit statistikor të 
Sekretariatit të KGJK-së. Njësia e statistikave në KGJK pastaj i futë të dhënat në 
formatin elektronik (fleta Excel) dhe i përpunon më tutje të dhënat.  
 
Tabelat e raportuara përmbajnë informata mbi përpunimin e të dhënave të ndara sipas 
kapitujve dhe disa neneve të përzgjedhura të KPK-së, duke përfshirë rregulloret e 
UNMIK-ut dhe disa ligje të vjetra kur janë të zbatueshme dhe nuk mbulohen nga KPK. 
Përzgjedhja e neneve që duhet të përfshihen në këto forma varet nga nevojat dhe 
kërkesat e KGJK-së dhe institucioneve tjera.  
 
Janë tri lloje tabelash standarde – një për madhorët, një për të miturit dhe një për 
ankesat – të cilat i plotësojnë gjykatat komunale, të qarkut dhe Gjykata Supreme e 
Kosovës.23  
 
Tabela standarde për madhorët paraqet të dhënat për secilën gjykatë dhe gjykatës, 
duke përfshirë numrin e lëndëve të cilat nuk janë zgjidhur nga viti i kaluar; lëndët e reja; 
gjithsejtë numrin e lëndëve; lëndët e kryera sipas llojit të vendimit dhe dënimit; dhe 
lëndët e pazgjidhura deri në fund të periudhës raportuese. Tabela standarde për rastet 
e të miturve, paraqet të njëjtat informata, përveç llojit të vendimeve të cilat janë 
specifike vetëm për procedurën penale për të mitur (p.sh., masat disiplinore, masat e 
vëzhgimit, puna sociale etj,). Për listën e detajuar të të dhënave të regjistruara në këto 
tabela standarde të raportimit, shih shtojcën VI. 
 
Në lidhje me rrjedhën tjetër të të dhënave, që nga viti 2002 ESK pranon nga të gjitha 
gjykatat e shkallës së parë (përmes KGJK-së) të dhënat individuale për secilin person 
të akuzuar në gjykatë. Të dhënat futen në tabelë (në fletën Excel) dhe organizohen 
sipas radhës së paraqitjes në gjykatë. Secili rast e ka numrin unik të lëndës (që merret 
nga regjistri i gjykatës) ndërsa kur janë më shumë persona të akuzuar në një lëndë, ata 

                                                 
23 Këto forma janë aprovuar nga KGJK në fund të vitit 2007 dhe janë shfrytëzuar që nga viti 2008. Para aprovimit të 
këtyre formave, është përdorur një metodë shumë e përgjithësuar dhe pa ndarje sipas neneve të KPK-së. 
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numërohen nën të njëjtin numër të dosjes në rreshta të veçantë nën njëri tjetrin. Të 
gjitha gjykatat e shkallës së parë duhet të plotësojnë këto dy forma standarde 
statistikore, njërën për madhorët ndërsa tjetrën për të miturit dhe me disa të dhëna 
personale për personat e akuzuar. Kufiri i moshës që përdoret për ndarje është 18 vjet. 
Të dhënat i referohen vendimit përfundimtar pas fazës së ankimit. Kjo nënkupton që në 
rast të ankimit, gjykata e shkallës së parë informohet nga gjykata e shkallës së dytë për 
vendimin final. 
 
Gjykatat komunale plotësojnë tabela me informata për vepra penale më të lehta, pra 
ato që bartin dënimin maksimal prej pesë vjet burgim. Gjykata e qarkut dërgon 
informata për vepra më të rënda penale të dënueshme prej pesë dhe më shumë vite 
burgim. Përveç kësaj, janë shtatë gjykata për të mitur të cilat dërgojnë informata për 
rastet me të mitur. 
 
Tabela e personave të akuzuar madhorë, ‘personat e akuzuar dhe dënuar për vepra 
penale’ – madhorët, përfshinë informatat të tilla si: numri i lëndës nga regjistri i gjykatës 
për madhorët; data kur gjykata e ka pranuar lëndën, paditësin, të dhënat personale të 
personit të akuzuar (emri, gjinia, përkatësia etnike); përfundimi i rastit (dënim, lirim, 
refuzim, tjetër; data e mbylljes së rastit; lloji i veprës penale sipas kapitullit dhe nenit të 
KPK-së, ose ligjit tjetër në fuqi; lloji i dënimit; personi ka vepruar i vetëm ose në 
bashkëpunim; personi është recidivist (për aq sa dihet). Tabela për të miturit e akuzuar 
regjistrojnë thuajse të njëjtat të dhëna sikurse madhorët por me më pak fusha përkitazi 
me llojin e mundshëm të dënimit. Shih shtojcën VII për listën e të dhënave që 
regjistrohen në këto forma. 
 
Të gjitha gjykatat i fusin të dhënat për rastet (e mbyllura) dhe personat në fletët 
(format) Excel, të cilat i dërgohet Këshillit Gjyqësor të Kosovës me e-mail ose ruhen në 
USB memorie. KGJK ia përcjell drejtpërsëdrejti të dhënat ESK-së në mënyrë 
elektronike dhe pa i vleftësuar ato. Të dhënat më pas përmblidhen në mënyrë manuale 
nga stafi i Sektorit për statistikat e jurisprudencës në kuadër të ESK-së.24  
 
 

2.3.3.2. Rregullat e numërimit 
 
Standardi 
Rregulla të sakta të regjistrimit të të dhënave duhet të nxirren për të gjitha njësitë përgjegjëse regjistruese 
dhe të zbatohen në mënyrë të njëtrajtshme në gjithë sistemin. Rregullat e shkruara të numërimit duhet të 
trajtojnë të paktën pyetjen nëse rregulli i veprës kryesore penale zbatohet apo jo; se si llogaritet personi i 
cili është dënuar për kryerjen e më shumë veprave penale të llojit të njëjtë (si një person apo më shumë 
persona), dhe si llogaritet personi që paraqitet më shumë se njëherë gjatë vitit të njëjtë. 
 
Vlerësimi 
 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk parashikon rregullat të shkruara për zbatim nga niveli 
lokal se si duhet të regjistrohen të dhënat. Një udhëzim i vjetër nga viti 1980 
shfrytëzohet edhe më tej sa i përket disa udhëzimeve. Momentalisht, gjykatat 
komunale dhe ato të qarkut janë në pritje të ligjit të ri mbi gjykatat i cili do ta përcaktojë 
përgjegjësinë e tyre përkitazi me regjistrimin e të dhënave dhe nxjerrjen e statistikave.  
 
Gjatë numërimi të lëndës, nëse ajo përfshin më shumë vepra, ajo llogaritet si një lëndë 
duke aplikuar parimin e rregullit të veprës kryesore. Nëse në një lëndë ka më shumë 
persona të akuzuar, edhe ajo llogaritet si një lëndë e vetme. Veprat penale të kryera në 

                                                 
24 Në kuadër të këtij sektori, një person është i dedikuar dhe një mbikëqyrës për punën e statistikave gjyqësore. Stafi 
nuk është trajnuar në veçanti në fushën e statistikave gjyqësore. Numri i stafit konsiderohet i pamjaftueshëm për 
kryerjen e detyrave. 
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seri, të njëjta dhe nga i njëjti autor shpeshherë kombinohen dhe llogariten si një vepër 
penale. Është detyrë e prokurorit të lëndës që t’i kombinojë veprat penale në seri në 
një vepër ose jo.   
 
Në lidhje me të dhënat e mbledhura nga ESK, nuk ekzistojnë rregulla të shkruara se si 
duhet të regjistrohen të dhënat. ESK, në bashkëpunim me KGJK-në, e ka hartuar një 
‘Memorandum të mirëkuptimit’, përmes të cilit rregullohen çështjet administrative të 
bashkëpunimit të tyre.  
 
 

2.3.3.3. Mbulimi: gjeografik dhe institucional 
 
 
Standardi 
Të dhënat nga njësitë regjistruese të të gjitha gjykatat e kompetencës përkatëse territoriale mblidhen dhe 
sistemohen nga institucioni qendror.  
 
Vlerësimi 
 
Në lidhje me mbledhjen interne të të dhënave, duke përjashtuar dukshëm Gjykatën e 
Qarkut në veri të Mitrovicës dhe gjykatat komunale në veri të Mitrovicës, Zubin Potok, 
Leposaviq dhe Shtërpcë, gjykatat nga i gjithë territori ia dorëzojnë të dhënat e tyre 
statistikore KGJK-së.  
 
Në lidhje me të dhënat që i mbledh ESK, ato i merr nga gjykatat e shkallës së parë dhe 
kanë të bëjnë me vendimet përfundimtare (kur kjo është e mundur edhe pas vendosjes 
sipas ankesës). Sipas memorandumit të mirëkuptimit të lidhur midis KGJK-së dhe 
ESK-së, kjo e fundit i pranon të dhënat nga të gjitha gjykatat e territorit (25 gjykata 
komunale dhe 5 gjykata të qarkut). Mirëpo, që nga viti 2008, katër gjykata komunale 
(Mitrovicë, Leposaviq, Zubin Potok, dega e Ferizajt në Shtërpcë) dhe një gjykatë e 
qarkut (Mitrovicë) nuk i kanë dërguar më të dhëna ESK-së.   
 
 

2.3.3.4.  Afatet dhe periudhat kohore 
 
Standardi 
Të dhënat nga të gjitha gjykatat duhet të mblidhen dhe raportohen në mënyrë të rregullt. 
 
Vlerësimi 
 
KGJK për çdo muaj me radhë pranon përmbledhje të dhënash nga gjykatat komunale, 
gjykatat e qarkut dhe Gjykata Supreme e Kosovës.  
 
Në lidhje me të dhënat e mbledhura nga ESK, gjykatat e shkallës së parë kërkohet që 
t’i dërgojnë të dhënat në tabelat standarde për çdo muaj dhe atë përmes KGJ-së. 
Përmbledhjet statistikore mund nëndahen në dy muaj ose edhe me ditë, kjo për shkak 
se tabelat regjistrojnë të dhëna për kohën e pranimit të lëndës dhe e regjistrojnë lëndën 
në fushën specifike.   
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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 konsistente, të sakta dhe të 
besueshme. Nëse shfaqen mospërputhshmëri ose dyshime mbi besueshmërinë e të dhënave duhet të 
nisin hetimet për burimet e mundshme të gabimeve gjatë përpunimit, dërgimit apo mbledhjes së të 
dhënave. Pasi të jetë përcaktuar vlefshmëria dhe besueshmëria e të dhënave, një pjesë e mirë e analizës 
mund të ofrohet në formën e statistikave të thjeshta përshkruese, të tilla si: frekuenca, përqindja, normat 
dhe nivelet e ndryshimit. 
 
Vlerësimi 
 
Në lidhje me rrjedhën e të dhënave, në fillim të secilit vit Departamenti i statistikave25 i 
KGJK-së i vleftëson të dhënat e pranuara nga viti paraprak dhe të cilat duhet bëhen të 
njohura përmes raportit të tij vjetor. Për ta verifikuar konsistencën, saktësinë dhe 
besueshmërinë e të dhënave të pranuara, stafi i Departamentit të statistikave i 
krahason të dhënat e përzgjedhura me të dhënat nga regjistrat e gjykatave. Gjithashtu 
bëhen edhe disa kontrolle të herë pas hershme kur të përgatiten raportet tremujore.  
 
Analiza e të dhënave ngërthen llogaritjen e tregueseve të performancës për secilin 
gjyqtar (ngarkesa me lëndë për një gjyqtar, përqindja e vendimeve të ndryshuara nga 
shkallët më të larta, numri i lëndëve për një gjyqtar, lëndët e pazgjidhura, etj), si dhe 
për gjykatat e shkallës së dytë. Llogariten treguesit e performancës si në vijim:  
 
− Lëndët e papërfunduara në fillim të periudhës raportuese;  
− Numri i lëndëve të pranuara dhe në procedurë e sipër gjatë periudhës raportuese;  
− Numri total i lëndëve në procedurë;  
− Numri i lëndëve të përfunduara:  

i. Ankesa është refuzuar;  
ii. Vendimi në shkallë të parë: është konfirmuar; abroguar (për shkak të vërtetimit 

të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike; për shkak të shkeljeve 
procedurale); ndryshuar (për shkak të shkeljes së ligjit penal; dënimin – masën 
e shqiptuar: rrethanat rënduese; dënimi – masa e shqiptuar; rrethanat 
lehtësuese; për shkak të arsyeve tjera); numri i lëndëve të përfunduara; 

− Lëndët e papërfunduara në fund të periudhës raportuese.  
 
 
Në lidhje me të dhënat e mbledhura nga ESK, Sektori i statistikave të jurisprudencës 
përcakton vlefshmërinë dhe përshtatë disa prej të dhënave të pranuara. Stafi i zyrës i 
verifikon regjistrat e disa prej gjykatave të përzgjedhura për verifikimin e të dhënave 
nëse janë të plota, dhe këtu është vërejtur një nivel i mirë i përshtatshmërisë. Sektori i 
statistikave të jurisprudencës kryen disa analiza të kufizuara të të dhënave, që 
konsiston në llogaritjen e shkallës dhe përqindjes së ndryshimeve.  
 
 

                                                 
25 Departamenti i statistikave i KGJK-së, përbëhet nga pesë persona. Stafi nuk është trajnuar në veçanti në fushën e 
statistikave. Numri i stafit konsiderohet i pamjaftueshëm për shkak të ngarkesës së madhe me punë duke nxjerrë dhe 
vleftësuar të dhënat në mënyrë manuale. 
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2.3.4.2.  Raportimi dhe shpërndarja 
 
Standard 
Numri i personave të dënuar gjatë një viti duhet të regjistrohet veçmas sipas llojit të krimit, moshës dhe 
nënshtetësisë. Ndarja e llojeve të krimeve për personat e dënuar duhet të përfshijë të paktën kategoritë e 
mëposhtme: vrasjet me dashje, sulmin, përdhunimin, sulmin seksual/dhunën seksuale; veprat penale 
seksuale ndaj fëmijëve, vjedhjen me thyerje; grabitjen me armë; vjedhjen, vjedhjen e shtëpive; vjedhjen e 
mjeteve motorike; mashtrimin, krimin e drogës, trafikimin e drogës, rrëmbimin, përfshirjen në krimin e 
organizuar, pastrimin e parave, korrupsionin; trafikimin me qenie njerëzore; kontrabandimin e emigrantëve, 
krimin kibernetik dhe krimet e racizmit dhe ksenofobisë. 
 
Vlerësimi 
 
Departamenti i statistikës i KGJK-së nxjerr raporte tremujore dhe vjetore, të cilat janë 
në dispozicion në internet në shqip, anglisht dhe serbisht.26 Raportet tremujore nxirren 
të veçanta për madhorët dhe të miturit, gjersa raportet vjetore i raportojnë të dhënat në 
të njëjtin dokument. 
 
Raportet vjetore përmbajnë informata për lëndët civile, kundërvajtje dhe lëndët penale 
në shkallë të dytë. Raportet për lëndët penale në shkallë të parë nxirren vetëm me 
kërkesë të veçantë. Të dhënat më të reja statistikore janë raportuar në Raportin vjetor 
2009 (‘Raporti për vitin 2009: Statistikat për gjykatat e rregullta’), të cilat i përsërisin 
këto statistika: informatat e përgjithshme mbi gjykatat e rregullta për vitin 2009; 
gjendjen e numri të lëndëve në Gjykatën Supreme; dhe raportin për lëndët penale (dhe 
civile) në procedurën në shkallë të dytë në gjykatat e qarkut.27    
 
Enti Statistikor i Kosovës (ESK) publikon të dhënat më të reja përmes dy publikimeve 
vjetore, njëra është për madhorët (‘Statistikat e jurisprudencës për personat madhor’) 
dhe një për të miturit dhe kundërvajtjet (‘Statistikat e jurisprudencës për të miturit dhe 
personat e dënuar për kundërvajtje’). Të dyja raportet u shpërndahen publikut të gjerë 
dhe vihen në dispozicion përmes internetit në ueb-faqen e ESK-së në të tri gjuhët: 
shqip, anglisht dhe shqip.28 Krahas kësaj, nga prill 2010 e tutje planifikohet të nxjerrja e 
raportit tremujor dhe publikohet edhe online.  
 
Në veçanti, statistikat e vitit 2008 për personat madhor përmbajnë këto informata: 
madhorët e akuzuar në gjykatë të qarkut dhe komunale sipas lëndës së procedura 
(dënuar; liruar; refuzuar; tjetër); numri i personave të akuzuar në gjykatë të qarkut dhe 
komunale sipas gjinisë dhe propozimit për ndjekje penale (prokurori; paditësi privat); 
madhorët e akuzuar në gjykatë komunale dhe të qarkut sipas përkatësisë etnike 
(shqiptarë, serbë; malazezë; boshnjak; turq; romë/ashkali/egjiptas (RAE); të huaj; 
tjetër); numri i përgjithshëm i madhorëve të dënuar sipas gjinisë dhe përkatësisë etnike 
në vitet 2003-2008; personat e dënuar në gjykatat komunale dhe qarkut sipas gjinisë; 
numri i personave të dënuar në gjykatat komunale dhe të qarkut sipas përkatësisë 
etnike; personat e dënuar sipas llojit të veprës penale, gjinisë dhe përkatësisë etnike 
në gjykatat komunale; personat e dënuar sipas llojit të veprës penale dhe llojit të 
dënimit nga gjykatat komunale; personat e dënuar sipas veprës, gjinisë dhe 
përkatësisë etnike në gjykatat e qarkut; personat e dënuar sipas llojit të veprës dhe 
dënimit në gjykatat e qarkut. Zbërthimi i të dhënave sipas llojit të krimit mbështetet në 
disa burime juridike: KPK, sipas kapitullit dhe nenit; Kodin e procedurës penale të 
Kosovës (KPPK) sipas kapitujve dhe neneve; ligjin penal të Jugosllavisë i aplikueshëm 
në Kosovë nën RKSKB 1244, sipas nenit; rregulloret në fuqi të UNMIK-ut.           
 

                                                 
26 Shih: http://www.kgjk-ks.org/?cid=2,130.  
27 ‘Raporti për vitin 2009: Statistikat për gjykatat e rregullta’ gjendet online në anglisht në: http://www.kgjk-
ks.org/repository/docs/RAPORTI_I_PERGJITHSHeM_%202009-ANGLISHT1-.pdf.  
28 Shih: http://www.ks-gov.net/ESK/eng/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=8 (f. 6).   

http://www.kgjk-ks.org/?cid=2,130
http://www.kgjk-ks.org/repository/docs/RAPORTI_I_PERGJITHSHeM_%202009-ANGLISHT1-.pdf
http://www.kgjk-ks.org/repository/docs/RAPORTI_I_PERGJITHSHeM_%202009-ANGLISHT1-.pdf
http://www.ks-gov.net/ESK/eng/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=8
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2.4. Statistikat për pastrimin e parave 
 
Standardi 
Direktiva 2005/60/EC për parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllime të pastrimit të parave 
përmban një numër minimal të pikave mbi të cilat duhet të vihen në dispozicion statistikat. Një grupo 
punues i Eurostatit po merret aktualisht me një mbledhje testuese të të dhënave, bazuar në një listë 
shumë specifike të të dhënave mbi pastrimin e parave dhe duke u mbështetur në direktivën 2005/60/EC.29 
Kjo listë përfshin të dhënat për numrin e Raportimeve të transaksioneve të dyshimta (RTD), Raportimeve 
të transaksioneve me para të gatshme (RTPG), urdhrat për shtyrjen e afateve, hetimet për pastrimin e 
parave, operacionet e zbuluara të kontrabandimit të parasë së gatshme, aktivitetet e dyshimta me të 
gatshme nëpër kufi, RTD-të e hetuara nga organet e zbatimit të ligjit dhe RTD-të e pa hetuara si dhe numri 
i stafit të angazhuar me orar të plotë në çështjet e pastrimit të parave në kuadër të NJIF dhe organet 
zbatimit të ligjit. Krahas kësaj, duhet të mblidhen të dhënat për akuzat e ngritura, të ndara sipas kategorive 
të sipërshënuara, si dhe për numrin e dënimeve dhe lirimeve nga ato akuza. Të dhënat për personat e 
dënuar dhe të liruar duhet të ndahen sipas “palës së tretë” dhe “vetë-pastrimit”, sipas akuzës, sipas llojit të 
dënimit, moshës, gjinisë dhe shtetësisë. Statistikat për numrin e procedurave të ngrirjes dhe konfiskimit 
dhe numrin e kërkesave të pranuara për ngrirje dhe konfiskim duhet të tregojnë vlerën e pasurisë së ngrirë 
dhe të konfiskuar dhe shumën e zbuluar. Burimi primar i të dhënave parashihet të jetë Njësia e informimit 
financiar (NJIF) në kuadër të organeve të zbatimit të ligjit. 
 
Vlerësimi 
 
 

2.4.1. Institucionet e përfshira në mbledhjen e të dhënave dhe në 
prodhimin e statistikave 

 
Qendra e Inteligjencës Financiare (QIF) është themeluar në shkurt 2004 përmes 
Rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/2.30 QIF është përgjegjëse për luftimin e pastrimit të 
parave dhe financimin e terrorizmit në Kosovë nën RKSKB 1244, duke vepruar si njësi 
administrative në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave (MEF) dhe 
EULEX-it (i cili bartë funksione ekzekutive dhe monitoruese). Kjo qendër ka për detyrë 
mbledhjen e informatave dhe jo zhvillimin e hetimeve. Qëllim i saj kryesor është 
mbledhja dhe analizimi i informatave lidhur me pastrimin e parave dhe financimin e 
terrorizmit dhe rekomandimin e masave që duhet ndërmarrë dhe legjislacionit që duhet 
aprovuar me qëllim të luftimit të aktiviteteve të pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit.31  
 
Dy njësi veprojnë në kuadër të QIF-së: njësia operative dhe analizës dhe njësia e 
ankesave. Në kuadër të njësisë së parë, tre persona janë që merren me teknologjinë 
informative. Ata i janë nënshtruar një trajnimi të specializuar për përdorimin e bazës së 
re të të dhënave të instaluar në vitin 2009.    
 
 

2.4.2. Futja e të dhënave 
 

QIF mbledhë të dhënat lidhur me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit nga 
agjencitë raportuese dhe i futë ato në bazën elektronike të të dhënave. Krimet e 
ndërlidhura të zbuluara gjatë veprimit informativ (p.sh., evazioni fiskal, mashtrimet, etj) 
regjistrohen dhe pastaj u komunikohen autoriteteve kompetente. Nga shkaku se data-
                                                 
29 Treguesit testues të Eurostatit (ende) nuk janë standarde detyruese të BE-së por paraqesin udhëzues të rëndësishëm 
të zhvillimit të prioriteteve lidhur me të dhënat  mbi pastrimin e parave në Bashkimin Evropian. 
30 Rregullorja nr. 2004/2 ‘për parandalimin e pastrimit të parave dhe veprave të ndërlidhura penale’ gjendet online në 
gjuhën angleze në: http://www.unmikonline.org/fic/includes/regulations/reg2004_02.pdf.    
31 Sipas Rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/2, rekomandimet i drejtohen Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, 
zëvendës përfaqësuesit të Sekretarit të Përgjithshëm për Polici dhe Drejtësi, drejtorit të Departamentit të Drejtësisë, 
Policisë dhe Shërbimit Doganor. 

http://www.unmikonline.org/fic/includes/regulations/reg2004_02.pdf
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baza e vjetër, e quajtur ‘I2IBASE’, nuk ka garantuar të dhëna të kualitetit të lartë, që 
nga qershori 2009 informatat regjistrohen dhe analizohen në sistemin e ri softuerik të 
quajtur ‘goAML’, të cilin e ka siguruar Zyra e Kombeve të Bashkuara kundër drogës 
dhe krimit. Softueri ‘goAML’ është instaluar në qershor të vitit 2009. Tanimë janë 
tejkaluar disa probleme fillestar rreth përmirësimit të sistemit të raportimit të bankave 
në sistemin e ri goAML.  
 
Për shkak se pastrimi i parave nuk është i përkufizuar në KPK, për qëllime statistikore 
kjo vepër penale ende përkufizohet në bazë të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/2. 
Njëkohësisht, edhe financimi i terrorizmit përkufizohet në bazë të Rregullores së 
UNMIK-ut nr. 2001/12.32  
 
QIF nuk është anëtare e grupit Egmont, por i përmbahet standardeve të grupit Egmont. 
Qendra pranon raporte lidhur me transaksionet e parave të gatshme në vlerë prej 
10,000 euro e më shumë dhe lidhur me çdo transaksion të dyshimtë pa marr parasysh 
shumën e parave dhe nga të gjitha subjektet e obliguara të raportojnë sipas 
Rregullores së UNMIK 2004/2.   
 
 

2.4.3. Rrjedha e të dhënave  
 

Subjektet raportuese janë numëruar në Rregulloren e UNMIK-ut 2004/2. Kjo listë nuk 
përputhet me Direktivën e tretë të BE-së kundër pastrimit të parave (2005/60/EC). Lista 
përfshin: 
 

a. Bankat dhe institucionet financiare 
b. OJQ-të 
c. Partitë politike dhe kandidatët e regjistruar 
d. Avokatët, kontabilistët e certifikuar dhe auditorët e licencuar 
e. Organizatat e biznesit 
f. Zyrat komunale kadastrale – transaksionet e pasurisë së paluajtshme 
g. Doganat – qarkullimi i instrumenteve monetare brenda dhe jashtë Kosovës nën 

RKSKB 1244 
h. Agjencitë për shitblerjen e patundshmërive (për aktivitete të dyshimta lidhur me 

pronat) 
 
Gjatë raportimit të informatave, subjektet raportuese i përmbledhin në formë 
elektronike dhe dorëzojnë dy lloje të formularëve standard për rastet individuale: 
raportin për transaksionin e parave të gatshme (RTPG) dhe raportin për aktivitete të 
dyshimta (RAD). Raporti i parë kërkohet nga QIF të gjitha agjencive raportuese dhe 
është në dispozicion në gjuhën shqipe dhe anglishte; raporti i fundit është në 
dispozicion në formën elektronike në ueb-faqen e QIF-së në shqip, anglisht dhe 
serbisht. Subjektet raportuese nuk mbledhin raporte për transaksionet jo financiare mbi 
shumën e caktuar monetare. 
 
RTPG-të përmbajnë këto informata për secilin transaksion: institucionin raportues; 
numrin e transaksionit; emrin e klientit; emrin e babait të klientit (emri i mesëm); 
mbiemrin; datën e lindjes; shtetësinë; llojin e letërnjoftimit; numrin e letërnjoftimit; 
shtetin nga i cili është lëshuar letërnjoftimi; shteti i banimi; rruga e adresës, qyteti i 
adresës, data e transaksionit, shuma për shkëmbim (monedha), shuma e shkëmbyer 
(monedha), vërejtjet.  
 

 
32 Rregullorja nr. 2001/12 ‘për parandalimin e terrorizmit dhe veprave të ndërlidhura penale’ gjendet në anglisht në: 
http://www.unmikonline.org/fic/includes/regulations/reg12_01_Financing_%20of_terrorism.pdf.  

http://www.unmikonline.org/fic/includes/regulations/reg12_01_Financing_%20of_terrorism.pdf


 

RAD-të përmbajnë këto informata për secilin aktivitet të dyshuar: agjencinë raportuese, 
personin e kontaktit, të dhënat e personit, data dhe koha e raportimit, vendndodhja e 
transaksionit, numri referues i zyrës raportuese, data identifikuese e dyshimit, nëse 
është kryer transaksioni (nëse jo, gjendja e transaksionit), përshkrimi i hollësishëm i 
veprimeve ose transaksioneve të dyshimta. 
  
QIF ofron agjencive raportuese udhëzime administrative të shkruara për mënyrën se si 
duhet të plotësohen formularët. Të dhënat për transaksionet me para të gatshme që 
tejkalojnë shumën prej 10,000 eurove, bankat e kanë për detyrë t’i transmetojnë për 
çdo javë, kurse në çdo muaj agjencitë tjera raportuese. Të dhënat dorëzohen në formë 
elektronike në CD-ROM i cili përmban dosjet Excel. Të dhënat për aktivitetet e 
dyshimta duhet të transmetohen brenda njëzetë e katër orëve. QIF i vleftëson të 
dhënat e arritura përmes verifikimeve manuale. Krahas kësaj, një ‘kontroll logjik’ i 
automatizuar bëhet nga vetë data-baza.  
 
QIF nuk merr të dhëna nga prokuroria ose gjykata lidhur me fillimin ose rezultatin e 
procedurës gjyqësore lidhur me aktivitetet e luftimit të pastrimit të parave. 

 
 

2.4.4. Produkti i të dhënave 
 
QIF nxjerrë raporte statistikore tremujore të cilat i dërgohen shefit të Misionit të EULEX-
it vetëm për qëllime të brendshme të tij. Nuk publikohen raporte vjetore ose të dhëna 
për publikun e gjerë. 
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2.5. Statistikat për trafikimin njerëzor (TNj) 
 
Standardi 
Bazuar në vendimet kuadër të Këshillit të BE-së dhe direktivat e Këshillit për trafikimin njerëzor, si dhe 
Protokollin e Kombeve të Bashkuara për parandalimin, shtypjen dhe ndëshkimin e trafikimit të qenieve 
njerëzore, DG-JLS-së të Komisionit Evropian, ka përgatitur një raport ekspertësh, i cii përmban 
rekomandime për të dhënat e standardizuara dhe të krahasueshme mbi viktimat, trafikantët, procesin e 
trafikimit dhe përgjigjen e drejtësisë penale ndaj trafikimit.33  Të dhënat që duheshin mbledhur34 përbënin: 
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 që kanë bashkëpunuar 
me organet e zbatimit të ligjit, numrin total të trafikantëve për vend për vit (sipas numrit të personave të 
arrestuar, të akuzuar (cilat akuzuar), numrin e hetimeve të filluara, dhe numrin e hetimeve të përfunduara 
në mënyrë të suksesshme (të ndara sipas gjinisë, moshës, kombësisë, vendit të lindjes dhe llojit të 
shfrytëzimit). Gjithashtu, duhet të mblidhen statistikat për numrin e trafikantëve të ndjekur penalisht dhe të 
dënuar për një vit (sipas akuzës, të ndara sipas gjinisë, moshës, kombësisë, vendit të lindjes dhe llojit të 
shfrytëzimit) si dhe të dhënat për dënimet dhe për dëshmitë e viktimave në gjykatë dhe paraqitjen e 
kërkesave për kompensim, sipas akuzës.  
 
Vlerësimi 
 

2.5.1. Institucionet e përfshira në mbledhjen e të dhënave dhe prodhimin 
e statistikave 

 
Statistikat për trafikimin njerëzor (TNj) i mbledh ‘Koordinatori nacional kundër trafikimit’ 
(KNKT). KNKT është themeluar në vitin 2008 nga kryeministri dhe është në funksion 
që nga viti 2009. Brenda KNKT-së, sekretariati ka për detyrë përgatitjen e statistikave 
mbi TNj-në. KNKT bashkërendon sistemin në të cilin arrin pjesë institucionet qendrore, 
shoqëria civile (OJQ-të lokale dhe ndërkombëtare që punojnë në Kosovë nën RKSKB 
1244) dhe partnerët ndërkombëtar ashtu si parashihet në Strategjinë nacionale dhe 
planin e veprimit kundër trafikimit me qenie njerëzore 2008-2011.      
 

2.5.2. Futja e të dhënave 
 
Për qëllime të mbledhjes së të dhënave, trafikimi njerëzor përkufizohet në nenin 139 të 
KPK-së (‘trafikimi me njerëz’). Par hyrjes në fuqi të KPK-së (2004), TNj është 
përkufizuar me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2001/4 ‘për ndalimin e trafikimit të qenieve 
njerëzore në Kosovë’.35   
 
Në bazë të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar nga KNKT, Sektori i hetimit të 
trafikimit njerëzor i policisë (SHTNj), zyrat e prokurorit dhe gjykatave të qarkut duhet t’ia 
përcjellin informatat KNKT-së lidhur me viktimat dhe kryerësit e TNj-së. KNKT i 
regjistron informatat në një bazë elektronike të të dhënave e cila është e instaluar në 
një kompjuter special i cili nuk është i lidhur në internet dhe qasja në të është shumë e 
kufizuar. Baza e të dhënave ndahet në dy pjesë: pjesa për viktimat menaxhohet nga 
KNKT, gjersa Sektori i hetimit të trafikimit njerëzor e menaxhon pjesën e kryerësve. 
Secilës viktimë dhe kryerës i caktohet një numër unik i identifikimit.  
 
 

                                                 
33 Republika e Austrisë, Ministria Federale e Punëve të Brendshme dhe IOM. Udhëzime për mbledhjen e të dhënave 
lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore, duke përfshirë treguesit e krahasueshëm. Shkurt 2009. Në dispozicion në: 
http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/IOM_Vienna_AT_MoI_Guidelines%20for%20the%20Collection
%20of%20Data%20on%20THB.pdf 
34 Duhet të përmendet se rekomandimet nuk janë detyruese por janë pikë e mirë fillestare për zhvillimin eventual të 
standardeve të BE-së për statistikat lidhur me krimet specifike dhe drejtësinë penale për çështjen e trafikimit me njerëz. 
35 UNMIK/REG/2001/4 (hyrë në fuqi më 12 janar 2001) në dispozicion në: 
http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02english/E2001regs/RE2001_04.htm.  

http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02english/E2001regs/RE2001_04.htm
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2.5.3. Rrjedha e të dhënave  
 
KNKT pranon të dhënat mbi viktimat dhe të dyshuarit, e akuzuar dhe dënuar, nga 
SHTNJ, zyrat e prokurorive dhe gjykatat. Kur të zbulohet një rast i TNj-së, organet 
raportuese duhet ta hartojnë një pyetësor të standardizuar i cili është projektuar nga 
KNKT në bashkëpunim me Qendrën ndërkombëtare për zhvillimin e politikave të 
migrimit (ICMPD). Të dhënat që mblidhen nga ai pyetësor (në dispozicion në gjuhën 
shqipe dhe anglishte), shpesh regjistrohen me dorë në bazën e të dhënave. Të dhënat 
për personat dhe lëndët në mënyrë sistematike azhurnohen sa herë që vijnë informata 
të reja.  
 
Aktualisht, baza e të dhënave plotësohet me informata mbi lëndët të cilat kanë filluar 
shumë më herët se themelimi i zyrës së KNKT-së. Të dhënat futen në mënyrë 
progresive për vitet 2008, 2007 dhe kështu më tutje deri në vitin 2001. 
 
KNKT pranon të dhënat mbi personat e dënuar atëherë kur përfundojnë lëndët (p.sh., 
pas vendimit përfundimtar të gjykatës). Modeli i bazës së të dhënave përmban një 
fushë specifike për llojin e dënimit.       
 
 

2.5.4.  Rezultati i të dhënave 
 
KNKT kryen analiza të të dhënave të pranuara (p.sh., sa është numri i lëndëve të 
hapura ende, numri i trafikantëve të dënuar sipas gjinisë dhe moshës, viktimat e 
vërtetuara dhe të pavërtetuara sipas nënshtetësisë, moshës dhe llojit të shfrytëzimit, 
etj).  
 
Në baza mujore dhe vjetore sekretariat i dërgon KNKT-së raporte statistikore. Kjo 
informatë pastaj u përcillet institucioneve qeveritare, të tilla si, Ministria e Punëve të 
Brendshme, Ministria e Drejtësisë, EULEX-i dhe Delegacioni i BE-së në Kosovë nën 
RKSKB 1244. Raportet u dërgohen edhe agjencive tjera të cilat kërkojnë informata. 
Raportet mujore dhe vjetore publikohen në gjuhën shqipe, anglishte dhe serbishte. 
Statistikat në Raportin vjetor të KNKT-së i referohen vitit paraprak. Raporti vjetor 2010, 
me të dhënat për vitin 2009, do të jetë i gatshëm online në muajin prill të vitit 2010.36      
 
 

                                                 
36 Në: http://www.antitrafikimi.com. Kjo faqe është në përpunim e sipër (prill 2010).  

http://www.antitrafikimi.com/
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2.6. Statistikat për krimet që lidhen me racizmin dhe 
ksenofobinë 
 
Standard 
Ndërsa ligjet penale të BE-së për krimet që kanë të bëjnë me racizmin dhe ksenofobinë janë ende të 
ndryshme37, shtetet anëtare të BE-së duhet të marrin masat e nevojshme për respektimin e Vendimit 
kuadër të Këshillit Evropian 2008/913/JHA për luftimin racizmit dhe ksenofobisë me anë të ligjit penal deri 
më 28 nëntor 2010.38 Në Bashkimin Evropian, të dhënat për krimet raciste të regjistruara në polici, krimet 
anti-semitike dhe krimet me motive të djathtizmit ekstremist, mblidhen dhe i raportohen Agjencisë së 
Bashkimit Evropiane për të drejtat fondamentale (FRA).39  Të dhënat e raportuara përfshijnë edhe aktet 
specifike të nxitjes, dhe incidentet kriminale me motive që dyshohen të jenë raciste, anti-semitike dhe të 
djathtizmit ekstrem.40 Përderisa nuk është detyrues, raportimi i këtyre tri llojeve të gjera të krimeve 
sugjeron krijimin e një standardi të nivelit të BE-së i cili duhet të përmbajë këto të dhëna: numrin vjetor të 
krimeve raciste të raportuara në polici, krimet ‘anti-semitike’ dhe krimet me motive ‘të djathtizmit ekstrem’; 
numrin vjetor të personave të ndjekur penalisht dhe akuzat e ngritura për secilën prej këtyre tre llojeve të 
krimit; numrin vjetor të personave të dënuar dhe liruar nga akuzat për secilën prej këtyre krimeve (sipas 
akuzës, moshë, gjinisë dhe nënshtetësisë). 
 
Vlerësimi 
 

2.6.1. Mbledhja e të dhënave për krimet që përfshijnë racizmin dhe 
ksenofobinë 

 
Në Kosovë nën RKSKB 1244 nuk ka legjislacion unik për krimet që përshijnë racizmin, 
ksenofobinë dhe krimet tjera të urrejtjes. Dispozitat për krimin e urrejtjes përfshihen në: 
Kodin penal, Ligjin për lirinë e fesë në Kosovë (neni 4, par. 1), Rregulloren e UNMIK-ut 
nr. 2006/4841; Ligjin nr. 03/L-47 për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 
komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Kosovë (neni 6, par. 8)42; Ligjin për 
trashëgiminë kulturore, Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2006/52.43 
 
Neni 115 i Kodit penal (Nxitja e urrejtjes, përçarjes ose e mosdurimit kombëtar, racor, 
fetar a etnik) konsideron si vepër penale ‘përhapjen dhe nxitjen publike të urrejtjes, 
përçarjes dhe mosdurimit midis grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike ose grupeve 
tjera që jetojnë në Kosovë në mënyrën e cila do ta prish rendin publik’. Neni 158 i Kodit 
penal (Shkelja e statusit të barabartë të banorëve të Kosovës) penalizon ‘mohimin ose 
kufizimin e kundërligjshëm të lirive ose të drejtave të banorëve të Kosovës …. mbi 
bazën e dallimit në racë, ngjyrë, gjini, gjuhë, besim fetar ose mosbesim, mendim tjetër 
politik, kombësi, prejardhje sociale, pasuri, lindje, edukim, status shoqëror ose mbi 
bazën e karakteristikave tjera ose të lidhjeve me bashkësinë tjetër etnike, fetare ose 
linguistike në Kosovë…’. 
 

                                                 
37 Përderisa ndryshojnë shprehjet, ligjet penale kombëtare zakonisht penalizojnë veprimet e ‘nxitjes (për diskriminim), 
(urrejtje), ose (dhunë) mbi bazën e (racës), (ngjyrës), (përkatësisë nacionale ose etnike). Përveç kësaj, disa ligje 
kombëtare i përcaktojnë si rrethana rënduese të veprave tjera shprehjen e racizmit, ksenofobisë ose motiveve anti-
semitike. 
38 Shih Vendimin kuadër të Këshillit 2008/913/JHA të 28 nëntorit 2008 për luftimin e formave të caktuara të shprehjes së 
racizmit dhe ksenofobisë në kuadër të ligjit penal, OJ L 328/55. Shih: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:EN:PDF 
39 Të dhënat i mbledh FRA në pajtim me nenin 4(1)(a) të Rregullores së Këshillit (EC) No 168/2007 të 15 shkurtit 2007 
për themelimin e Agjencisë së Bashkimit Evropian për të drejtat fondamentale. Shih 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/material/pub/FRA/reg_168-2007_en.pdf 
40 Shih, për shembull, FRA, përmbledhje komparative e të gjeturave nga RAXEN – raportet kombëtare të pikave të 
fokusit 2001-2004, raporti i përmbledhur, në f. 27. Gjendet në: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/material/pub/comparativestudy/CS-RV-05-SUM.pdf 
41 Ligji për liritë fetare në Kosovë është në dispozicion online në gjuhën angleze në: http://www.gazetazyrtare.com/e-
gov/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=28&lang=en.  
42 Ligji për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Kosovë, online në 
anglisht: http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=56&lang=en.  
43 Shih: http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02english/E2006regs/RE2006_52_ALE02_L88.pdf.  

http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=28&lang=en
http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=28&lang=en
http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=56&lang=en
http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02english/E2006regs/RE2006_52_ALE02_L88.pdf
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Çështjet rreth krimeve ndëretnike në Kosovë nën RKSKB 1244 janë të interesit të lartë 
vendor dhe të bashkësisë ndërkombëtare. Në vitin 2006 UNMIK-u e ka iniciuar një 
kategori specifike statistikore për krimet e regjistruara në polici, të ashtuquajturën 
‘Incidentet potencialisht me motive etnike’ (IPME). IPME tani numërohen si të dhëna 
statistikore të rregullta dhe policia i raporton ato nën një kapitull të veçantë në kuadër 
të raporteve vjetore. Incidentet IPME raportohen të ndara sipas rajoneve dhe llojit të 
veprës, gjersa të dyshuarit dhe viktimat e IPME raportohen sipas përkatësisë etnike. 
Të dhënat krahasohen me numrin e incidenteve dhe personave të raportuar në vitin 
paraprak. 
 
Disa bashkëbisedues i kanë shprehur shqetësimet e veta UNODC-së se ka mangësi 
serioze në përdorimin e IPME si tregues për krimet me motive etnike. Krimet 
ndëretnike thuhet se raportohen shumë pak dhe se me gjasa do të mbeten në këtë 
nivel nëse nuk do të identifikohet i dyshuari si shkaktar i incidentit. Përveç kësaj, 
shumë prej incidenteve të cilat arsyeshëm do të mund të kategorizoheshin si IPME 
thuhet se raportohen në kategorinë e krimeve tjera44. Më tutje është argumentuar se 
IPME duhet të anulohet si kategori e raportimit dhe zëvendësohet me një klasifikim të ri 
ë bazuar në Procedurat standarde të operimit të policisë lidhur me krimet e urrejtjes 
dhe ato ndëretnike. 

                                                 
44 Shembujt e përmendur përfshijnë dhunën ndëretnike e cila raportohet si sulm dhe kërcënim që raportohet nën 
shtyllën e posedimit të kundërligjshëm të armës së zjarrit.  
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3. Raportimi ndërkombëtar i krimit dhe të 
dhënat e të drejtësisë penale 

 
 

3.1.1.1. Raportimi i të dhënave në nivelin evropian 
 
Standardi 
Në nivel të BE-së, llojet kryesore të krimeve për të cilat duhet t’i raportohen të dhënat Eurostatit 
përfshijnë krimet në përgjithësi të vrasjes, krimet e dhunshme (sulmi fizik, grabitjen dhe veprat 
penale seksuale), grabitjet, vjedhjet e shtëpive, vjedhjet e mjeteve motorike dhe trafikimin e 
drogës. Brenda kufijve të ligjit penal vendor, skema e klasifikimit të krimit duhet të renditet sa 
më shumë që të jetë e mundur me definicionet që i zbaton Eurostati. Përveç kësaj, në nivelin 
evropian është në zhvillim e sipër ndërtimi i treguesve specifik për krimet që kanë të bëjnë me 
racizmin dhe ksenofobinë, pastrimin e parave dhe trafikimin e qenieve njerëzore.45 
 
Vlerësimi 
 
Deri në vitin 2010, Kosova nën RKSKB 1244 nuk ka qenë pjesë e angazhimeve të 
Eurostatit për mbledhjen e të dhënave nga fusha e krimit dhe drejtësisë penale. 
Mirëpo, bazuar në skemën e klasifikimit të krimeve sipas Kodit penal 2004, Kosova nën 
RKSKB 1244 do të mund të ofronte të dhënat e kërkuara mbi krimin total të vrasjeve, 
krimeve të dhunshme dhe grabitjeve. Në anën tjetër, nuk është e qartë nëse ka të 
dhëna të veçanta statistikore lidhur me vjedhjen e mjeteve motorike, grabitjen e 
shtëpive dhe trafikimit të drogës (si formë e veçantë e të gjitha krimeve të lidhura me 
drogën). Krimet që kanë të bëjnë me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit 
janë të rregulluara me Rregulloren e UNMIK-ut 2004/2 dhe trafikimi me njerëz 
penalizohet nga nenet 137, 139 dhe 140 të Kodit penal. Krimet që lidhen me racizmin 
dhe ksenofobinë pjesërisht mbulohen me Kodin penal (neni 115: Nxitja e urrejtjes, 
përçarjes dhe mosdurimit kombëtar, racor, fetar a etnik; neni 158: Shkelja e statusit të 
barabartë të banorëve të Kosovës) dhe ligjet tjera dhe rregullore të UNMIK-ut dhe 
llogariten sipas këtyre neneve. 
 
 

3.1.1.2. Raportimi i të dhënave në nivelin e KB-ve (CTS) 
 
Standardi 
Sondazhi i Kombeve të Bashkuara për trendin e krimeve dhe operacioneve të sistemit të 
drejtësisë penale (UN-CTS) tani është në edicionin e tij të dymbëdhjetë. Ky botim mbulon vitin 
2009. UN-CTS implementohet nga UNODC dhe të gjitha shteteve anëtare të KB-ve u kërkon të 
dhëna të standardizuara për krimin dhe drejtësinë penale të mbledhur nga policia, prokuroria, 
gjykata dhe institucionet e burgjeve. Dallimet midis krimit dhe skemës klasifikuese të krimeve 
dhe përkufizimet e përdorura nga UN-CTS duhet të identifikohen në mënyrë të qartë.  
 
Vlerësimi 
 
Deri më tani, Kosova nën RKSKB 1244 nuk është përfshirë në Sondazhin e Kombeve 
të Bashkuara për trendin e krimeve dhe sistemeve të drejtësisë penale (UN-CTS). 
 
 

                                                 
45 Duhet të shënohet se treguesit e propozuar për këto tri lloje të krimeve nuk janë detyruese por, megjithatë paraqesin 
udhëzime të rëndësishme përkitazi me prioritetet evoluese për të dhënat e krimeve në kuadër të Bashkimit Evropian. 
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3.2.1. Koordinimi 
 

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

 
Standardi 
Standardet ndërkombëtare për mbledhjen e të dhënave të krimeve dhe të drejtësisë penale rekomandojnë 
caktimin e zyrave dhe organeve përgjegjëse për koordinimin e mbledhjes së të dhënave në nivelin e vendit 
me qëllimin e përmirësimit të bashkëpunimit me Kombet e Bashkuara.46 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 statistikore, të zbatimit të ligjit, prokurorisë, 
gjykatat dhe administratës penale kombëtare. Inkurajohet shprehimisht koordinimi i brendshëm i 
mbledhjes së të dhënave në nivel kombëtar, duke përfshirë dhe përdorimin e mundshëm të pikave të 
vetme të kontaktit.47 
 
Vlerësimi 
 
Kosova nën RKSKB 1244 i ka zyrat qendrore në kuadër të Ministrisë për Punë të 
Brendshme (Drejtoria e analizës së krimit në kuadër të Departamentit për analizën e 
krimit dhe statistikave të Policisë të Kosovës), Ministrisë të Drejtësisë (Zyra e 
statistikave të prokurorisë) dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës (Departamenti i 
statistikave) të cilat janë përgjegjëse për nxjerrjen dhe përmbledhjen e të dhënave mbi 
krimin dhe drejtësinë penale në nivel qendror.  
 
Përveç kësaj, Enti Statistikor i Kosovës (ESK) është përgjegjës për nxjerrjen dhe 
përmbledhjen e të dhënave përkitazi me vendimeve përfundimtare të gjykatave nga 
secila gjykatë e shkallës së parë. ESK gjithashtu është pika institucionale e kontaktit 
për Kosovë nën RKSKB 1244 për grupet punuese të Eurostatit për statistikat e krimit, 
por deri më tani Eurostati nuk është furnizuar me asnjë të dhënë mbi krimin. 
 
Prodhimi dhe raportimi i të dhënave për krimin dhe drejtësinë penale është i 
shpërndarë në mesin e disa aktorëve të drejtësisë penale (Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës) dhe Entin 
Statistikor të Kosovës (ESK). Ekziston nevoja për koordinim më të mirë të raportimit në 
nivelin rajonal dhe atë ndërkombëtar. 
 
Aktualisht, sektori i jurisprudencës në kuadër të Entit Statistikor të Kosovës merr të 
dhëna vetëm nga gjykatat dhe përmes Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Deri më tani nuk 
është arritur një koordinim i suksesshëm me Zyrën e statistikave të prokurorisë. ESK 
nuk pranon të dhëna nga policia. 
 

                                                 
46 Rezoluta Ecosoc 27/2007, para. 1 
47 Komisioni për parandalimin e krimit dhe për drejtësinë penale, seanca e tetëmbëdhjetë, Vjenë, 16-24 prill 2009, 
Konkluzionet dhe rekomandimet, para. 9 
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4. Migracioni 
 
 

4.1.1.1.  Institucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe menaxhimin e të 
dhënave 

 
Departamenti për kufi, azil dhe emigrantë (DKAE) në kuadër të Ministrisë për Punë të 
Brendshme (MPBI) është institucioni kryesor dhe përgjegjës për migracionin në 
Kosovë nën RKSKB 1244. Herët në vitin 2010, MPB ka qenë në proces të 
implementimit të riorganizimit të departamenteve të veta dhe krijimit të departamentit të 
ri për shtetësi, azil dhe migracion i cili përbëhej nga pesë sektorë (shtetësi, azil, të huaj, 
ri-pranim dhe statistikave dhe analizës). Deri në riorganizimin e plotë, Sektori i 
migracionit me dy sektorët e veta (për ri-pranim dhe për të huajt) është përgjegjës për 
mbledhjen e statistikave për migrimin ligjor dhe azilin në bazën e të dhënave për lejet e 
qëndrimit, gjersa policia kufitare mbledh të dhënat për migrimin ilegal në disa baza të të 
dhënave.  
 
 

4.1.1.2.  Të dhënat për prurjet dhe daljet e emigrantëve dhe imigrantëve 
Standardi 
Sipas Rregullores (EC) nr, 862/2007 për statistikat e komunitetit për migracionin, të gjitha shtetet anëtare 
dhe të raportojnë çdo vit për prurjet dhe daljet e migracionit. Pra, duhet të ekzistojë 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 
e lejeve të qëndrimit. Në veçanti, shtetet anëtare duhet të raportojnë prurjet e të huajve dhe të huajt e 
lindur brenda vendit si dhe hyrjet e 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 karakteristikave (gjinisë, 
grupmoshës, nënshtetësisë, vendlindjes, dhe kur është e mundur, vendit të qëndrimit të mëparshëm ose 
vendqëndrimi tjetër). 
 
Vlerësimi 
 
Aktualisht nuk ka regjistra (të tillë sikur regjistrat e centralizuar të popullsisë) të cilët 
mundësojnë prodhimin e statistikave gjithëpërfshirëse mbi imigracionin ose 
emigracioni, e as për nënshtetësinë ose vendin e lindjes të të huajve me leje qëndrimi.  
 
Të huajt në përgjithësi nuk janë përfshirë në regjistrat (vendor) civil të Kosovës nën 
RKSKB 1244 dhe nuk ka bazë specifike të dhënash për të huajt e regjistruar përveç 
bazës së të dhënave për lejet e qëndrimit (shih 4.1.1.3.). 
 
Nuk ka të dhëna të regjistrimit të të huajve që banojnë në Kosovë nën RKSKB 1244. 
Regjistrimi i ardhshëm i popullsisë planifikohet të mbahet në vitin 2011. 
 
I ashtuquajturi sistem PAISS i regjistron hyrjet dhe daljet në vendkalimet kufitare. 
Duhet të përmendet se aktualisht nuk zbatohet sistemi i regjistrimit të hyrjeve dhe 
daljeve në pikat kufitare të ashtuquajtura porta 1 dhe 31 në veriun e Kosovës. Sistemi 
skanon (aparat për leximin e të dhënave) pasaportat dhe automatikisht regjistron të 
dhënat personale të udhëtarit: emrin, mbiemrin, gjininë, datën e lindjes, vendin e 
lindjes, nënshtetësinë dhe numrin e pasaportës. 
 
Të dhënat hyrje-dalje mund të shfrytëzohet për disa qëllime operative (për shembull, të 
vërtetohet se kur ka hyrë i huaji në territor dhe a ka qëndruar ai person në territor për 
më shumës se 90 ditë pa siguruar lejen e qëndrimit). Mirëpo, ekzistojnë mospërputhje 
të mëdha midis numrit të përgjithshëm të hyrjeve dhe daljeve dhe fakti se portat 1 dhe 



 

31 nuk janë të mbuluara, sistemin e bën të papërshtatshëm për matjen e rrjedhës së 
migrimit. 
 
Në përgjithësi, gjendja e nxjerrjes së të dhënave për migrimin në Kosovë nën RKSKB 
1244 është ende në fazën e hershme të zhvillimit. Nuk ka të dhëna të besueshëm për 
numrin dhe qarkullimin e imigrantëve dhe vetëm baza e të dhënave për lejet e lëshuara 
të qëndrimit mund të ofrojë disa të dhëna statistikore për të huajt në Kosovës nën 
RKSKB 1244. 
 
 

4.1.1.3.  Të dhënat për lejet e qëndrimit 
 
Standardi 
Sipas Rregullores (EC) nr. 862/2007 për statistikat e komunitetit për migracion, të gjitha shtetet anëtare 
duhet të raportojnë për lejet vlefshme të qëndrimit në fund të çdo viti (sipas nënshtetësisë; llojit; dhe 
kohëzgjatjes), numrin e lejeve valide afatgjata të qëndrimit në fund të çdo viti (sipas nënshtetësisë), numrin 
e lejeve të qëndrimit të lëshuara për herë të parë (sipas llojit; kohëzgjatjes, dhe nënshtetësisë) dhe numrin 
e ndryshimeve në lejet e qëndrimit (sipas llojit, kohëzgjatjes dhe nënshtetësisë). 
 
Vlerësimi 
 
Në bazë të Ligjit për të huajt në Kosovë, 2008, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2009, të 
huajt duhet të sigurojnë lejen e qëndrimit nëse dëshirojnë të qëndrojnë në Kosovë nën 
RKSKB 1244 për më gjatë se 90 ditë (kjo nuk është e nevojshme për ata që qëndrojnë 
më pak se 90 ditë). Të huajt duhet ta paraqesin një kërkesë me të dhënat personale 
dhe dokumentacionin e nevojshëm (sikur, pasaporta e vlefshme, certifikata e mjekut 
dhe prova e mjeteve të mjaftueshme financiare) pranë Sektorit të migracionit së pak 
dhjetë ditë para skadimit të 90 ditëve. Kërkesat duhet të dorëzohen drejtpërdrejtë në 
zyrën e migracionit në Prishtinë. Kur përmbushen kushte të caktuara të parapara me 
ligj, brenda afatit prej shtatë ditësh lëshohet leja e qëndrimit me vlefshmëri maksimale 
prej një viti. Pas një viti të qëndrim legal në Kosovë nën RKSKB 1244 mund të 
vazhdohet leja e përkohshme e qëndrimit ose leja e përhershme e qëndrimit (deri në 
mars 2010 nuk është lëshuar asnjë leje e përhershme e qëndrimit). 
 
Ekzistojnë kërkesa të ndryshme që duhet dorëzuar personat lidhur me qëllimin e 
qëndrimit (formularët P1, P11, P12, etj., të punës në përgjithësi, në OJQ, për studime, 
ribashkim familjar, vizitë). Gjithashtu ka formularë të ndryshëm për personat që bëjnë 
kërkesë për herë të parë dhe për ata që kërkojnë vazhdimin e qëndrimit. Të dhënat 
personale të shënuara në kërkesë pastaj futen në bazë elektronike të të dhënave si 
njësi regjistruese. Këto janë: emri, mbiemri, vendi i lindjes, shteti i lindjes, data e 
lindjes, gjinia, ngjyra e syve, gjatësia, numri i pasaportës, vendi që ka lëshuar 
pasaportën (përkitazi me nënshtetësinë), numri e telefonit (nëse ka) dhe adresa në 
Kosovë nën RKSKB 1244.  
 
Kur të verifikohet kërkesa për leje qëndrimi dhe kur ajo miratohet, të dhënat personale 
të personit futen në bazën elektronike të të dhënave (Access) si njësi regjistruese së 
bashku me datën e fillimit dhe skadimit të lejes së qëndrimit. Nuk mbahen shënime për 
kërkesat e refuzuara. Pastaj, krijohen kartela qëndrimi dhe lëshohen me shenja 
biometrike (fotografia dhe gjurmët e gishtërinjve). Komunat e pjesës veriore të Kosovës 
nuk e zbatojnë këtë procedurë dhe nuk ka regjistra për lejet e qëndrimit përkitazi me 
këtë pjesë të Kosovës nën RKSKB 1244. 
 
Nga Access baza e të dhënave, një numër i statistikave mund të nxirren, varësisht nga 
kriteret për kërkim (për shembull, numri i lejeve të lëshuara për herë të parë dhe numri i 
lejeve të vazhduara, sipas nënshtetësisë (vendi që ka lëshuar pasaportën), moshës, 
arsyes për qëndrim, etj. Të dhënat statistikore mund të nxirren për çdo 
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muaj/tremujor/vit ose bazuar në numrin e lejeve të vlefshme të qëndrimit në ditën e 
caktuar dhe të gjitha të dhënat personale të futura atë ditë.  
 
Statistikat e përzgjedhura për lejet e përzgjedhura i raportohen Drejtorisë së kufirit, 
azilit dhe migracionit (DKAM) të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të dhënat mbi 
lejet e qëndrimit (të ndara sipas nënshtetësisë, gjinisë dhe moshës) janë përshirë edhe 
në raportin vjetor të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Të dhënat u ofrohen edhe 
medieve sipas kërkesës së tyre.  
 
 

4.1.1.4. Azhurnimi i të dhënave dhe regjistrave 
 
Standardi 
Në mënyrë që të bëhet i mundur prodhimi, rregullimi dhe plotësimi i të dhënave për të përmbushur 
detyrimet nga Rregullorja (EC) nr. 862/2007 për statistikat e komunitetit për migracionin, të dhëna për 
ndryshimin e qëndrimit dhe ndryshimeve të tjera të rëndësishëm të statusit (p.sh., vazhdimi 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 azhurnuar statistikat mbi migracionin që i dërgohen Eurostatit. 
 
Vlerësimi 
 
Të dhënat për lejet e qëndrimit ruhen në bazën e të dhënave Access (baza e të 
dhënave për lejet e qëndrimit) e MPB-së. Kjo bazë e të dhënave aktualisht nuk është e 
lidhur me PAISS. Pra, ajo nuk azhurnohet në mënyrë sistematike në kohën e duhur kur 
dikush e braktis territorin ose e ndryshon statusin e vet. Pritet që procedura e 
azhurnimit të bazës së të dhënave do të përmirësimit në vitet që vijnë. 
 
 

4.1.1.5.  Të dhëna për parandalimin e migracionit të paligjshëm 
 
Standardi 
Sipas Rregullores (EC) nr. 862/2007 për statistikat e komunitetit për migracionin, të gjitha vendet anëtare 
duhet të raportojnë statistika mbi parandalimin e hyrjes dhe qëndrimit të paligjshëm. Këto statistika duhet 
të përfshijnë numrin e personave të cilëve u është refuzuar kalimi në kufi (sipas moshë, gjinisë, arsyes së 
refuzimit, nënshtetësisë të personave të refuzuar; llojin e kufirit: nga toka, uji ose ajri), numrin e personave 
të cilët gjenden në mënyrë të paligjshme sipas legjislacionit kombëtar (sipas moshës, gjinisë, shkaqeve të 
ndalimit, vendit të kapjes), numrin e personave të cilët janë urdhëruar ta lëshojnë territorin (sipas moshës, 
gjinisë, nënshtetësisë, dhe shkaqeve të urdhëresave), dhe numri i personave të cilët aktualisht e kanë 
lëndë territorin pas urdhrit për largim (sipas moshës, gjinisë, nënshtetësisë, dhe arsyes së urdhrit). 
 
Vlerësimi 
 
Personave të cilët nuk i plotësojnë kushtet për hyrje ligjore në Kosovë nën RKSKB 
1244 (të tilla si, dokumenti i vlefshëm i udhëtimit ose mjetet e mjaftueshme financiare) 
mund t’ju refuzohet hyrja në Kosovë nën RKSKB 1244. Në këtë rast policia kufitare 
merret me rastin dhe marrjen në pyetje të personave të dyshimtë që dëshirojnë të 
hyjnë dhe këtë e bëjnë para kalimit të kufirit. Nëse vendoset të refuzohet hyrja e 
personit, pasaporta i kopjohet dhe shënohet personi në rubrikën e ndalimit të hyrjeve. 
Këto të dhëna përfshijnë: numrin e lëndës, data, koha, lloji i incidentit, dokumentet e 
prezantuara, detajet personale (emri, mbiemri, gjinia, nënshtetësi), numri i fluturimit (në 
aeroport), oficeri hetues, personi që ka nënshkruar letrën e garancisë, arsyen për 
refuzimin ose largimin. Të njëjtat informata më pas futen në bazën elektronike të të 
dhënave (fletën Excel). Raportet për personat e refuzuar i bën në baza ditore selia e 
policisë kufitare. Incidenti dhe hollësitë personale më tutje futen në sistemin online 
PAISS. 
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Policia kufitare mbanë edhe të dhëna tjera për personat të cilët kthehen në Kosovë nën 
RKSKB 1244 në pajtim me marrëveshjet për kthim që janë lidhur me shtetet tjera.48 Në 
të dhënat statistikore bëhet dallim midis të kthyerve me detyrim dhe të kthyerve 
vullnetarë. Ministria e Punëve të Brendshme është e angazhuar në të gjitha procedurat 
e kthimit dhe sektori për pranimin e të kthyerve pranon kërkesa për kthim me të gjitha 
të dhënat personale të personave që pritet të kthehen. Sektori i rikthimeve i regjistron 
të gjitha të dhënat personale të personave duke përfshirë këtu: emrin, mbiemrin, datën 
e lindjes, adresën në Kosovë nën RKSKB 1244, vendi dhe shteti i lindjes dhe shtetit 
kërkues. Rrjedhimisht, një hulumtim i të dhënave nga regjistrat komunalë kryhet me 
qëllim të vërtetimit nëse personi me të vërtetë është nënshtetas i Kosovës nën 1244 
dhe duhet të pranohet (rikthehet). Pasi të vërtetohet identiteti i personit, shteti kërkues 
njoftohet për vendimin dhe datën e caktuar për kthim. Policia kufitare njoftohet 
paraprakisht për arritjen e personit në Aeroportin e Prishtinës dhe personi pranohet 
dhe merret në pyetje në kufi nga policia kufitare. Çdo muaj i përcillen të dhëna të 
detajuara Ministrisë të Punëve të Brendshme. 
 
Në bazë të Ligjit për të huajt, personat që qëndrojnë në Kosovë nën RKSKB 1244 më 
gjatë se 90 ditë pa siguruar lejen e qëndrimit konsiderohen si banor ilegal në Kosovë 
nën RKSKB 1244. Personat që kalojnë kufirin jashtë vendkalimit kufitar të lejuar ose 
duke u fshehur nëpër automjete konsiderohen si kalimtar ilegal të kufirit. 
 
Qëndrimi ilegal (banimi në Kosovë nën RKSKB 1244 për më shumë se 90 ditë pa 
siguruar lejen e qëndrimit ose ndryshuar qëllimin e qëndrimit pa siguruar lejen e re të 
qëndrimit) është kundërvajtje në Kosovë nën RKSKB 1244. Të huajt, të cilët zbulohen 
gjatë qëndrimit të tyre ilegal i nënshtrohen dëbimit. Në këtë rast, policia kufitare merret 
me çështjen dhe regjistron lëndën dhe mbanë të dhëna statistikore të brendshme për 
këto kundërvajtje. 
 
‘Kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose vijës kufitare’ paraqet vepër penale 
në Kosovë nën RKSKB 1244 (neni 114) dhe kalimet ilegale i nënshtrohen aktakuzës 
penale. Në këto rast, policia kufitare – e cila është përgjegjëse për të gjitha çështjet 
kufitare – e thërret njësinë e saj hetuese, e cila më tutje procedon me hetimin në 
bashkëpunim me prokurorin. Në procedurë të zakonshme penale, policia kufitare e 
plotëson raportin fillestar të incidenti me hollësitë mbi rastin dhe personin. Rastet e 
kalimeve ilegale të kufirit regjistrohen sikurse veprat tjera penale në Sistemin Informativ 
të Policisë së Kosovës (SIPK) dhe në regjistrat e policisë kufitare. 
 
Policia kufitare gjithashtu mbanë të dhënat për personat e dëbuar nga Kosova nën 
RKSKB 1244 por nuk ka hollësi tjera lidhur me këtë bazë të të dhënave. 
 
Statistikat për personat e refuzuar, të kthyer dhe zbuluar gjatë qëndrimit ilegal ia 
paraqet policia kufitare MPB-së përmes raportit të saj vjetor dhe që bën pjesë në 
raportin vjetor të policisë të publikuar nga PK-ja.   
 

4.1.1.6. Të dhënat për lehtësimin e migracionit ilegal 
Standardi 
Mbledhja e të dhënave të Eurostatit për parandalimin e migracionit ilegal (baza e të dhënave të CIREFI-t) 
mbledh më tej të dhëna për numrin e ndaluar të organizatorëve sipas nënshtetësisë dhe numrit të të 
huajve të kapur (sipas nënshtetësisë, llojit të kufirit, tokë, ujë dhe 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. 
 

                                                 
48 Marrëveshjet aktuale të kthimit kanë të bëjnë vetëm me qytetarët kosovar. Ligji i ri për kthimin dhe re-integrimin është 
në aktualisht në fazën e hartimit dhe parashihet të përfshijë shtetasit e vendeve të treta si persona që mund të rikthehen 
në Kosovë nën UNSCR 1244. 
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Vlerësimi 
 
Kur paraqitet një rast i kalimit të paautorizuar të kufirit, policia kufitare e thërret njësinë 
hetuese, e cila do të vazhdojë me hetimin dhe vendosë nëse duhet hapur apo jo 
hetime penale. Kur hapen hetimet penale, prokurori menjëherë informohet dhe bashkë 
me policinë kufitare dhe prokurorin përcaktojnë nëse ka elemente të kontrabandimit me 
emigrantë (neni 138 i Kodit penal) në atë rast dhe si të vazhdohet tutje.49 Sikurse në 
procedura tjera penale, policia kufitare e plotëson formularin për fillimin e hetimeve me 
hollësitë lidhur me rastin dhe personin. Rastet e kontrabandimit të emigrantëve pastaj 
regjistrohen sikurse rastet e kalimit ilegal të kufirit dhe veprat tjera penale në Sistemin 
Informativ të Policisë së Kosovës (SIPK).  
 
Janë regjistra të ndarë për kontrabanduesit e emigrantëve (organizatorët) dhe personat 
e kontrabanduar (të huajt e ndihmuar) që i ruan policia kufitare dhe SIPK.  
 

 
49 Nëse dyshohet për ekzistimin e elementeve të trafikimit njerëzor, policia kufitare e njofton Drejtorinë e krimit të 
organizuar – njësinë për TNj. 
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 5. Statistikat e azilit 

 
5.1.1.1.  Institucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe menaxhimin e të 

dhënave 
 
Në vitin 2009 Ministria e Punëve të Brendshme i ka marrë përgjegjësitë nga UNHCR-
ja, në lidhje me kërkesat për azil. Sektori i azilit brenda Departamentit të shtetësisë, 
azilit dhe migracionit është përgjegjës për të gjitha vendimet e shkallës së parë. 
Aktualisht është proces të ndërtimit të të dhënave statistikore për azil. 
 

5.1.1.2. Futja e të dhënave 
 
Standardi 
Sipas Rregullores së (EC) nr. 862/2007 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. Prandaj, si 
praktikë e mirë preferohet regjistrimi i kërkesave individuale për azil në njësi regjistrimi (të dhëna për 
personat), që përmbajnë të dhëna të pastra për përfundimin e rastit dhe llojin e vendimit ndaj aplikimit. 
Praktika të tilla regjistrimi lejojnë lidhjen e vendimeve në nivelin e parë me nivele pasuese dhe llogaritjen e 
kohës mesatare të përpunimit dhe tregues tjerë të performancës. 
 
Vlerësimi 
 
Të huajt mund të aplikojnë për azil në kufi dhe në çdo stacion policor të Kosovës nën 
RKSKB 1244. Në situatën e parë, policia kufitare e merr personin dhe plotëson 
formularin e parë informativ. Ata më pas e thërrasin Sektorin për azil dhe azilkërkuesi 
përcillet deri tek qendra e azilkërkuesve.50 Në këtë qendër, merren të gjitha të dhënat 
personale të personit dhe shënohen në një formë të re, e cila përfshin: emrin, 
mbiemrin, datën e lindjes dhe  nënshtetësinë. Dosja e plotë e azilkërkuesit përfshin 
edhe gjurmët e gishtërinjve dhe fotografinë e tij/saj. 
 

5.1.1.3.  Të dhënat e hyrjeve dhe daljeve 
 
Standardi 
Sipas Rregullores (EC) nr. 862/2007 për statistikat e komunitetit për migracionin, të gjitha shtetet anëtare 
duhet të raportojnë çdo vit numrin e personave me kërkesa të hapura për azil (sipas gjinisë, moshës, dhe 
nënshtetësisë), numrin e personave që kërkojnë azil për të parën herë (sipas gjinisë, moshës dhe 
nënshtetësisë) dhe numrin e vendimeve ndaj kërkesave për azil (sipas gjinisë, moshës, nënshtetësisë dhe 
llojit të vendimit). Përveç kësaj, Komisariati i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë mbledh të dhëna 
për numrin e refugjatëve të njohur, të cilët kanë përfituar pozitivisht nga vendimi i vendit në të cilin jetojnë 
(sipas llojit, dhe vitit të vendimit). 
 
Vlerësimi 
 
Aktualisht, Sektori për azil e mban një listë të thjeshtë të azilkërkuesve. Deri më tani,k 
nuk janë regjistruar të dhëna për procesin e azilit (p.sh., dëgjimet, vendimet në shkallë 
të parë dhe të dytë, etj).51 Të dhënat për numrin dhe nënshtetësinë e azilkërkuesve në 
vitin 2009 i janë përcjellë Ministrisë të Punëve të Brendshme dhe organizatave tjera që 
e kanë kërkuar informacionin. Statistikat për azilkërkuesit sipas nënshtetësisë janë 
paraqitur në raportin vjetor të Ministrisë për Punë të Brendshme, i cili mund të gjendet 
online në tri gjuhët (shqip, serbisht dhe anglisht). 

                                                 
50 Qendra e azilkërkuesve me kapacitet prej 22 personave është hapur herët në vitin 2010. 
51 Sipas Sektorit për azil, në vitin 2009 një numër prej 33 personave kanë kërkuar azil në Kosovë nën UNSCR 1244. Të 
gjitha kërkesat janë ende në proces e sipër. Kundër vendimeve refuzuese mund të paraqitet ankesë pranë ‘Komisionit 
kombëtar për refugjatë’. Disa azilkërkues janë larguar nga qendra e azilit dhe nuk janë pjesë e procedurës. 
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6. Statistikat për viza 
 
 

6.1.1.1.  Institucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe menaxhimin e të 
dhënave 

 
Kosova nën RKSKB 1244 (ende) nuk ka vendosur regjimin e vizave. Në vitin 2010, 
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Punëve të Brendshme e kanë krijuar një 
grup punues për elaborimin e strategjisë dhe udhëzimet administrative për rregullimin e 
çështjes së vizave. 
 

6.1.1.2.  Treguesit lidhur me vizat 
 
Standardi 
Neni 17 i Rregullores (EC) nr. 767/2008 për sistemin informativ të vizave (VIS) titullohet 
’përdorimi i të dhënave për raportim dhe statistika’ dhe ofron një listë të dhënash tek të cilat 
kanë akces organet kompetente të vizave për qëllime të raportimit dhe statistikave. Gjersa nuk 
respektohet në mënyrë rigoroze ende BE acquis, 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 për refuzim). 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 
 
Aktualisht, në Kosovë nën RKSKB 1244 nuk ka ndonjë regjim të vizave të vendosur 
dhe autoritetet nuk kanë lëshuar asnjë lloj vizash. Prandaj, nuk ka struktura të 
regjistrimit të të dhënave dhe raportimit lidhur me vizat. 
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7. Sondazhet e viktimizimit 
 
 

7.1.  Roli i sondazheve të viktimizimit nga krimi 
 
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 krahas statistikave të 
mbledhura nga policia. Këto sondazhe duhet të drejtohen nga qeveria dhe idealist 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.  
 
Vlerësimi 
 
Një numër kompanish private për organizimin e sondazheve kanë organizuar 
hulumtime shoqërore në Kosovë nën RKSKB 1244. Raporti i paralajmërimit të hershëm 
nga UNDP dhe hulumtimi PRISM, përpilohen 4 herë në vit, dhe ofron informata për 
perceptimin e opinionit publik dhe sigurinë personale. Kërcënimet kryesore ndaj 
sigurisë familjare të identifikuara nga kosovarët, përfshijnë, vjedhjet, drogën, grabitjet 
dhe krimin e organizuar (UNDP 2008a, 38).  
 
Enti Statistikor i Kosovës (ESK), i themeluar qysh në vitin 1948, është ri-themeluar në 
vitin 1999 nën Ministrinë e Shërbimeve Publike. Deri më tani, ESK nuk ka kryer asnjë 
anketë të viktimizimit nga krimi në Kosovë nën RKSKB 1244. 
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