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ABSTRAKT  
 

Ky raport ndërmerr detyrën e kryerjes së një vlerësimi të rezultateve të arritura në zbatimin 

e Strategjisë Ndërsektoriale të Luftës kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve të Paligjshme 

dhe Terrorizmit, 2013-2020. Kjo strategji shërben si vazhdimësi e dokumentit të mëparshëm, 

i cili mbulonte periudhën 2008-2013. Të dy këto dokumente janë miratuar nga Qeveria e 

Shqipërisë si përgjigje ndaj rrezikut në rritje nga krimi i organizuar. 

Në strategji përcaktohen një sërë qëllimesh politike, objektiva strategjike edhe specifike si dhe 

tregues që përdoren për matjen e rezultateve. Strategjia është një dokument publik, që 

mundëson hartimin edhe publikimin e raporteve vjetore të lidhura me zbatimin dhe arritjet e 

saj. Megjithatë, nuk ka pasur asnjë raport monitorues të hartuar/publikuar lidhur me 

mbarëvajtjen e zbatimit të saj.  

Ky raport synon të japë një vlerësim bazë që mund të përdoret nga institucionet, të ngarkuara 

me zbatimin edhe shqyrtimin e strategjisë, me qëllim që të bëjë të mundur vlerësimin, 

monitorimin dhe ngritjen e kapaciteteve. Ky raport synon të ndihmojë procesin e hartimit të 
strategjisë së ardhshme kundër krimit të organizuar, po aq sa për të informuar publikun lidhur 

me zbatimin edhe rezultatet e arritura deri tani në këtë fushë. Duke qenë se strategjia 

përfundon në vitin 2020, është e nevojshme të ndërmerret një vlerësim i jashtëm për të dhënë 

një perspektivë tjetër analitike lidhur me arritjet apo dështimet në përmbushjen e qëllimeve, 

objektivave edhe synimeve të parashikuara në dokument, duke ndihmuar kështu edhe në 

analizimin e faktorëve që kanë kontribuuar në arritjet edhe/ose dështimet në zbatimin e 

strategjisë. Nga ana tjetër, do të ishte tejet e nevojshme sa i takon llogaridhënies, që të 

informohej publiku rreth zbatimit edhe rezultateve të strategjisë, duke marrë parasysh sasinë 

e konsiderueshme të burimeve financiare të cilat janë akorduar për të. 

Të dhënat e përdorura për përpilimin e raportit janë mbledhur nga raporte dhe statistika 

shtetërore ose të huaja, nga artikuj dhe burime të pavarura, si dhe duke u konsultuar me 

aktorë të ndryshëm të fushës. Të dhënat janë përpunuar duke aplikuar qasje të kombinuara 

analitike, specifikisht analizë statistikore, analizë tekstuale edhe analizë krahasimore.  

Gjetjet tona tregojnë se strategjia ka një sërë të metash dhe mospërputhjesh (mospërputhja), 

të cilat bëjnë që zbatimi, monitorimi edhe vlerësimi i saj të jenë tejet të vështira. 

Mospërputhjet janë të qarta edhe në lidhjen e strategjisë me planet e veta të veprimit, po aq 

sa edhe me strategji të tjera kombëtare sektoriale, që lidhen me krimin e organizuar.  

Megjithatë, e meta kryesore duket se është e lidhur me papërshtatshmërinë e qasjes dhe 

kapaciteteve së monitorimit edhe vlerësimit, nga ku duket se burojnë këto mungesa. 

Mangësitë në monitorim dhe vlerësim duhet të kihen parasysh edhe për sa i takon mungesës 

së qëndrueshmërisë së procesit të zbatimit dhe raportimit.  

Ndonëse është e mundur që të krijojmë një panoramë të përgjithshme të arritjes ose jo të 

strategjisë, si rrjedhojë e drejtpërdrejtë e mangësive të vetë strategjisë, është objektivisht e 

vështirë që të matim ndikimin që ka pasur zbatimi i strategjisë në adresimin e problematikës 

së krimit të organizuar në periudhën 2013-2019. 

Këto mangësi duhen trajtuar në afatin e mbetur për këtë strategji si dhe të merren në 

konsideratë në procesin e hartimi të strategjisë së ardhshme.  
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1. PËRMBLEDHJE 
 

Krimi i organizuar ka dalë si një prej sfidave më të mëdha të Shqipërisë që në fillimet e 

tranzicionit politik dhe ekonomik të vendit. Duke qenë kryesisht e papërgatitur për t’u 

përballur me këtë problematikë gjatë viteve 1990, vetëm gjatë dekadës së ardhshme u fillua 

të përcaktohej një kundërpërgjigje e strukturuar ndaj këtij problemi. Në vitin 2008 Shqipëria 

miratoi Strategjinë Ndërsektoriale të Luftës kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve të 

Paligjshme dhe Terrorizmit (SNKKO 2008), e cila u rinovua në vitin 2013.  

Strategjia Ndërsektoriale të Luftës kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve të Paligjshme dhe 

Terrorizmit (SNKKO 2013) është ‘një ndër dokumentet kryesorë të politikave dhe kuadrit 

ligjor’ lidhur me luftën kundër krimit të organizuar. 1  

Megjithatë, pavarësisht rëndësisë së SNKKO 2013 në luftën kundër krimit të organizuar, 

monitorimi dhe vlerësimi i saj nuk ka janë bërë sipas parashikimeve të strategjisë. Nuk është 

prodhuar ose publikuar asnjë raport vjetor lidhur me zbatimin e strategjisë, dhe asnjë 

informacion sistematik rreth zbatimit të saj nuk i është komunikuar publikut. Komunikimi 
është thelbësor në zbatimin efektiv të politikave publike, pasi është e rëndësishme që të 

informohen grupe të caktuara, aktorë kryesorë dhe publiku i gjerë lidhur me arritjet dhe 

dështimet, duke formësuar në këtë mënyrë pritshmëritë dhe sjelljet e tyre.  

Në një mënyrë më të rëndësishme, SNKKO 2013 përfundon në fund të vitit 2020 dhe një 

strategji tjetër do të miratohet për periudhën e ardhshme. Megjithatë, për një proces të saktë 

vlerësimi nevojitet një analizë e arritjeve dhe dështimeve si dhe e përmbushjes së objektivave 

dhe treguesve të vendosura në strategjinë aktuale.  

Në këtë situatë, ky raport sjell një vlerësim bazik të Strategjisë Ndërsektoriale të Luftës 

kundër Krimit të Organizuar 2013-2020 me qëllim suporitimin e përpjekjeve për të fuqizuar 

monitorimin dhe vlerësimin e kapaciteteve të institucioneve qeveritare dhe për të suportuar 

përpilimin e strategjisë së re dhe të proceseve të konsultimit publik dhe të përforcimit të 

llogaridhënies. 

Megjithëse është dokumenti kryesor i politikës në luftën kundër krimit të organizuar, SNKKO 

2013 është pak i njohur jashtë institucioneve që e zbatojnë atë dhe nuk ka pothuajse asnjë 

njohje nga publiku. Miratimi i Planit të Veprimit 2019-2020 në shtator 2019 pa asnjë konsultim 

me publikun apo palët e interesuara shpërdoroi mundësinë për ta bërë strategjinë më të 

njohur për një publik më të gjerë. 

Raporti është përpiluar me të dhëna të mbledhura nga raporte dhe statistika qeveritare dhe 

ndërkombëtare si dhe nga intervista dhe konsultime me palë të interesuara dhe aktorë 

përkatës. Të dhënat janë përpunuar dhe analizuar nga pikëpamja e ndikimit në politikëbërje, 

me qëllim matjen e arritjeve të treguesve të performancës dhe të objektivave strategjikë. 

Raporti bën një analizë të katërfishtë. Së pari, analiza përqendrohet në formulimin e strategjisë 

duke ekzaminuar përputhjen e saj logjike dhe strukturore. Kjo kryhet duke u bazuar në 

rrjedhën e rezultateve dhe në marrjen e statistikave që përdoren për të matur këto rezultate. 

Së dyti, raporti analizon përputhjen mes SNKKO 2013 dhe Planet e veta të Veprimit. Së treti, 

analiza përqendrohet në përputhjen mes SNKKO 2013 dhe strategjive sektoriale të lidhura 
me të. Së katërti, raporti analizon zbatimin e strategjisë në lidhje me arritjen e treguesve të 

performancës dhe të objektivave. 

                                                 
1 Vendim Nr. 246, datë 9.5.2018. Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2018–2020.  
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1.1 Struktura, formulimi dhe përputhja e brendshme  

 

Në thelb, strategjia përfshin dy procese kryesore: a) formulimin, dhe b) zbatimin. Formulimi 

përfshin analizën e mjedisit, përcaktimin e qëllimeve dhe objektivave të politikës që drejton 

veprimet, si dhe përcaktimin e burimeve financiare, ndërsa zbatimi i referohet veprimeve të 

kryera për të arritur qëllimet dhe objektivat e përcaktuara. 

Strategjia përshkruhet në 6 pjesë kryesore: (1) Metodologjia dhe hyrja, (2) Analiza e situatës, 

(3) Vizioni, politikat dhe qëllimet strategjike, (4) Objektivat e politikës dhe produktet 

madhore, (5) Burimet financiare dhe institucionet e përfshira, (6) Llogaridhënia, monitorimi 

dhe analiza. 

Ndonëse është i saktë sa i takon rrjedhës logjike të kapitujve, dokumenti ka një sërë të metash 

dhe kontradiktash sa i përket përputhjes së përmbajtjes dhe strukturës logjike të rrjedhës së 

rezultateve. 

Analiza e situatës është mjaft e cekët dhe kontradiktore, duke qenë e mangët sa i takon citimit 

të ndonjë strukture që mund të jetë përdorur për përcaktimin e rrezikut. Për shembull, ajo 

shprehet se 'krimi i organizuar në Shqipëri vitet e fundit duket më pak shqetësues dhe madje dhe 

më i kontrolluar sesa në periudhën para vitit 2007' vetëm për të thënë më pas se 'trafikantët e 

drogës duket se po marrin një rol në rritje në financimin dhe shpërndarjen e heroinës'. Fushat e 

evidentuara si arritje të bëra gjatë zbatimit të strategjisë së mëparshme janë në kundërshtim 

me citimin që bëhet nga Raporti i Progresit i Komisionit Evropian, i cili shprehet se këto janë 

fusha problematike për Shqipërinë. 

Kapitulli vijues, Vizioni, politikat dhe qëllimet strategjike, përshkruan atë që kërkon të arrijë në 

nivel afatgjatë strategjia. Në këtë kapitull përcaktohen vizioni, qëllimi strategjik afatgjatë dhe 

qëllimet strategjike të cilat formulohen në një mënyrë të tejzgjatur edhe pse në thelb janë të 

njëjta. 

Po ashtu, në këtë kapitull përshkruhen një sërë politikash “të përshtatshme” që strategjia synon 

të zhvillojë me qëllim “përmirësimin e mëtejshëm të standardeve të sigurisë” në vend, por duke 

thënë se “aftësia administrative e institucioneve shtetërore do të forcohet për t'i zbatuar ato” duke 

bërë të vështirë të kuptohet nëse këto janë politika ose veprime që duhen ndërmarrë për të 

arritur këto politika. 

Kapitulli tjetër, Objektivat e politikës dhe produktet madhore, parashikon rrjedhën e 

rezultateve që mund të organizohen si më poshtë: Objektivat strategjikë - » Rezultatet kryesore 

-» Objektivat specifikë - » Treguesit e performancës. 

Dokumenti përshkruan 32 objektiva specifikë, 47 nënobjektiva dhe 38 tregues performance. 

Edhe pse kjo pjesë e përshkrimit të rezultateve është më e strukturuar, pasi synon të krijojë 

një korrelacion më të përafërt dhe më të qartë mes objektivave dhe rezultateve, ajo ka disa 

të meta sa i përket formulimit të objektivave, marrëdhënies mes objektivave dhe treguesve, 

si dhe në aspektin e formulimit dhe konsistencës së treguesve. 

Disa objektiva janë formuluar me një qasje si parandaluese ashtu dhe shtypëse. Një formulim 

i tillë paraqet sfida si për sa i përket zbatimit ashtu dhe vlerësimit, pasi parandalimi dhe shtypja 

shpesh sjellin aktivitete dhe rezultate që kërkojnë mjete dhe burime të ndryshme për t’u 

zbatuar dhe arritur. 

Po ashtu, formulimi i pjesës më të madhe të treguesve është i gabuar. Asnjë specifikim nuk 

jepet lidhur me faktin nëse qëllimi është zvogëlimi ose rritja e vlerave të këtyre treguesve. Për 

më tepër, disa tregues nuk citojnë asnjë të dhënë fillestare apo vlerat e synuara vjetore që do 
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të përdoren për të përcaktuar nëse rezultatet janë arritur apo jo. Disa tregues janë formuluar 

si produkte që nuk janë të përshtatshme dhe paraqesin vështirësi për të matur arritjen e 

objektivave të përcaktuara. Asnjë tregues nuk parashikon metodën e llogaritjes ose burimin e 

të dhënave që do të përdoren për matjen e rezultateve. 

Në lidhje me numrin e objektivave specifikë dhe nënobjektivave, numri i treguesve është i 

vogël dhe nuk është i përshtatshëm për të matur arritjet në mënyrë të saktë. Përgjithësisht, 

nevojitet më shumë se një tregues për të matur arritjen e një objektivi. 

Strategjia parashikon edhe një listë të “rezultateve kryesore” të lidhura me 12 objektivat 

strategjikë që do të kryhen eventualisht përmes arritjes së secilit objektiv. Gjithsesi, pjesa më 

e “rezultateve kryesore” formulohen si aktivitete ose produkte specifike, ose janë një 

ripërsëritje e formulimeve të politikave, sfidave, etj. 

Po ashtu, në dokument përshkruhet një listë e treguesve të brendshëm dhe të jashtëm që do 

të përdoren për të vlerësuar arritjen e rezultateve dhe ndikimin e zbatimit të strategjisë. 

Formulimi i shumicës së këtyre treguesve është gjithashtu i gabuar, sepse këta indikatorënuk 

përfshijnë informacionin bazë dhe synimet që duhet të arrihen për matjen e progresit, gjë që 

kufizon dobishmërinë e tyre. 

Strategjia zbatohet përmes planeve të saj të veprimit, të cilat në vetvete duhet të jenë në 

përputhje me strategjinë. Planet e veprimit parashikojnë institucionet përgjegjëse për zbatimin 

e tyre dhe rezultatet që duhen arritur. Ekzistojnë dy plane veprimi të miratuara në lidhje me 

strategjinë: Plani i Veprimit 2013-2016 dhe Plani i Veprimit 2019-2020. Është evidentuar një 

numër i konsiderueshëm mospërputhjesh mes strategjisë dhe planeve të veprimit. Për disa 

objektiva nuk ka aktivitete të planifikuara në planet e veprimit, ose objektivat specifikë të 

ndërlidhura janë formuluar ndryshe në strategji dhe ndryshe në planet të veprimit. Në 

krahasim me Planin e Veprimit 2013-2016, numri i nënobjektivave, rezultateve dhe 

produkteve që lidhen me objektivat strategjikë është zvogëluar ndjeshëm në Planin e Veprimit 

2019-2020. 

Shumë tregues të performancës janë formuluar si produkte në të dy planet e veprimit, 

ndërkohë që produktet duhet të jenë të ndryshme nga treguesit, ndonëse janë të lidhura me 

to. Nga ana tjetër, disa produkte në planet e veprimit janë formuluar si tregues, por atyre u 

mungon niveli bazë dhe vlerë të synuar, duke e bërë kështu të vështirë përdorimin e tyre për 

të matur arritjen e rezultateve në një mënyrë të qartë. Në disa tregues, afatet për arritjen e 

objektivit për treguesin e performancës janë të ndryshme në strategji dhe në planet e veprimit, 

ose kemi raste ku vlera e synuar është e ndryshme në të dy dokumentet. 

Kemi mospërputhja të qarta në formulim dhe në harmonizim edhe mes strategjisë dhe 

strategjive kombëtare sektoriale të lidhura me të. Strategjia përcakton se ajo duhet të jetë e 

harmonizuar me strategjitë e tjera kombëtare sektoriale të lidhura me të. Ky harmonizim 

është thelbësor për të shmangur mbivendosjet dhe duplikimet që mund të bëhen barrë për 

institucionet zbatuese dhe përbëjnë humbje burimesh financiare. 

Mospërputhjet e gjetura mes strategjisë dhe strategjive kombëtare sektoriale të lidhura me të 

konsistojnë kryesisht në objektiva strategjikë të përsëritur, mospërputhja mes treguesve të 

performancës, etj. 

Natyrisht, këto mangësi në formulim prodhojnë sfida të qenësishme lidhur me zbatimin, dhe 

me procesin e monitorimit dhe vlerësimit. 

Kapitulli i fundit, Llogaridhënia, monitorimi dhe analiza përcakton proceset dhe institucionet 

përgjegjëse për monitorimin dhe vlerësimin. Strategjia i ngarkon Ministrisë së Brendshme 

përgjegjësinë e sigurimit të koordinimit të procesit të zbatimit dhe të sigurimit të përputhjes 
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dhe harmonizimit me strategjitë e tjera sektoriale. Sekretariati Teknik Ndërinstitucional, që 

përbëhet nga anëtarët e 10 institucioneve dhe departamenteve të ndryshme, ka për detyrë t’i 

ofrojë mbështetje Ministrisë së Brendshme për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin. Të 

gjitha institucionet e përfshira janë të detyruara të paraqesin çdo tre muaj një raport zbatimi 

në Ministrinë e Brendshme. Bazuar në këto raporte, Ministria e Brendshme prodhon raporte 

tremujore dhe një raport vjetor monitorimi të bazuar në performancë, i cili përfshin arritjen 

e treguesve për secilin vit. 

Komiteti Ndërinstitucional për Masat kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve dhe Terrorizmit 

kryesohet nga Kryeministri dhe është një organ i një niveli më të lartë, i ngarkuar me detyrën 

e sigurimit të koordinimit të politikave. Ky institucion i paraqet Qeverisë raportin që analizon 

punën e secilit institucion përgjegjës për zbatimin e SNKKO dhe bën publike arritjet pas çdo 

faze të zbatimit të objektivave dhe të planeve të veprimit. 

Strategjia parashikon gjithashtu që burimet financiare të akordohen çdo vit për institucionet e 

përfshira në zbatimin e strategjisë për periudhën 2013-2020. Në total, 35.945.315.000 lekë 

janë akorduar për strategjinë. 2 

 

1.2 Arritja e treguesve të performancës  

 

Shqyrtimi i botimeve dhe raporteve të qeverisë vë në dukje se nuk ka raporte të publikuar 

lidhur me zbatimin e strategjisë. Për më tepër, nuk është kryer asnjë monitorim i pavarur. 

Mungesa e monitorimit ka penguar mundësinë e trajtimit të mangësive të formulimit të 

sipërpërmendura. 

Duke përdorur të dhënat e mbledhura nga burime vendase dhe ndërkombëtare, është kryer 

një monitorim i arritjeve të synimeve të përcaktuara me tregues si dhe një interpretim i 

arritjeve të objektivave. 

Monitorimi dhe analiza e përmbushjes së synimeve të zbatimit të treguesve të performancës, 

vënë në dukje se për rreth një të tretën e treguesve nuk ka të dhëna që të bëjnë të mundur 

vlerësimin. Mungesa e të dhënave ka të bëjë me mungesën e monitorimit dhe raportimit të 

rregullt për zbatimin e planeve të veprimit, po aq sa dhe me miratimin e rregullt të planeve të 

veprimit. Por shpesh mungesa e të dhënave ka të bëjë dhe me probleme në formulim. 

Për shembull, për të vlerësuar arritjen e treguesit “Mbajtja e zbulueshmerisë së dokumenteve të 

falsifikuara në nivelin 100% deri në vitin 2020”, së pari duhen të dhënat për numrin e të gjithë 

dokumenteve të falsifikuara të përdorura për kalimin e paligjshëm të kufijve, të cilat mund të 

ballafaqohen me të dhënat mbi numrin e rasteve të zbuluara në kufij. Gjithsesi, nuk është e 

mundur të dihet se sa dokumente të falsifikuara mund të ekzistojnë për kalimin kufitar sepse 

statistika të tilla nuk mund të prodhohen. 

Po kështu, për treguesin “Ulja e kohës se përpunimit të shtetasve në Pikat e Kalimit Kufitar deri në 

45 sekonda” nuk mund të kemi mbledhje të të dhënave në mënyrë sistematike pasi, para së 

gjithash, nuk ka asnjë metodë për llogaritjen e kohës së shpenzuar për përpunimin e 

dokumenteve të qytetarëve në Pikat e Kalimit Kufitar. Edhe nëse kjo mund të arrihet 

teknikisht, është e vështirë të përcaktohet se si arritja e objektivit prej 45 sekondash mund të 

kontribuojë në “forcimin e masave për luftën kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve të paligjshme 

                                                 
2 Rreth 285 milionë euro sipas kursit të këmbimit të muajit mars 2020  
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me synim rritjen e standardeve të sigurisë së kufijve në parametrat e vendeve të BE-së”, siç 

parashikohet në formulimin e Objektivit Strategjik përkatës. 

Për pesë tregues synimet janë arritur gjatë gjithë viteve të monitoruara, ndërsa për gjashtë 

tregues të tjerë ato nuk janë arritur rregullisht çdo vit. Për gjashtë tregues të tjerë, synimet 

nuk janë arritur për asnjë ose pothuajse asnjë nga vitet e zbatimit. Disa tregues nuk mund të 

vlerësohen për shkak të mungesës së të dhënave ose mungesës së vlerave të munguara të 

synuara, ndërsa dy kanë arritur pjesërisht synimin (Tabela e Rezultateve).3

                                                 
3 Statusi Pjesërisht i arritur aplikohet për dy treguesit të cilët matin sa është arritur sigurimi i aksesit të Policisë 

dhe Prokurorisë të bazat e të dhënave.  
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Tabela 1. Tabelë e rezultateve të arritjes së treguesve të performancës 

Legjenda 

 

E arritur    Nuk disponohen të dhëna  

Pjesërisht e arritur   E padisponueshme (N/A)  

E pa arritur   Vlera bazë  

 

S
tr

a
te

g
ic

 

O
b

je
c
ti

v
e

 

Performance Indicators 

Të dhënat bazë Vlera e Synuar/Viti/Statusi i arritjes 

Viti 

bazë 

Viti kur baza 

është e 

padisponueshme 

N/A 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SO
. 
A

 

1. Plotësimi periodik, çdo 3 - mujor i statistikave të konsoliduara dhe rakorduara  2012           

2. Takimet periodike me te gjithë institucionet e tjera raportuese, çdo 3- mujor  2012           

3.  Numri i informacioneve të shkëmbyera mes institucioneve do të rritet me 5% në vitin 2020, krahasuar me vitin 2012 2012            

4. Numri i trajnimeve të përbashkëta do të rritet 4 % ne vitin 2020, krahasuar me vitin 2012 2012            

5. Sigurimi i aksesit në të dhënat e ALUIZNIT, ZQRPP, Taksave, Doganave. (2014)  2012   No access        

6. Sigurimi i aksesit ne te dhënat e FIU, DPSHTRR, QKR, QKL etj. (2014)  2012   No access        

SO
. 
B
 

1. Ulja, deri në 2016, me 50% e numrit të kapjeve dhe bimëve të asgjësuara për rastet e kultivimit të bimëve narkotike, duke u 

nisur nga të dhënat e vitit 2010 
2010 

 
37000 21000 76000 98000 551414 797422 2536288 63463 35985 78068 

2. Numri i kapjeve për rastet e shitjes e trafikimit të drogave, të jetë çdo vit mbi 600  2012           

3. Mbajtja në nivele të ulët e treguesve për sasitë e drogave të forta të sekuestruara nga vendet 

fqinje me origjinë apo të tranzituara nga Shqipëria (nën 20 kg heroine dhe nën 5 kg kokainë 

deri në vitin 2020) 

 2012 
   

       

4. Kryerja çdo vit e jo më pak se 30 operacioneve ku janë përdorur forma të ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar  2012   54 54 41 62 52 47 47 60 

5. Goditja çdo vit e jo më pak se 40 grupe kriminale të trafikut e shpërndarjes se drogave  2012   50 43 57 50 62 58 25  

6. Rritja e zbulueshmërisë dhe goditjes së trafikut të lëndëve narkotike në VKK me 1.5 % në 

vitin 2020 në raport me vitin 2011 
2011 

    
       

SO
. 
C

 

1. Rritja e numrit të operacioneve me metodat speciale të hetimit të trafiqeve të paligjshme me 5 % deri në vitin 2015 dhe 7 % 

deri në vitin 2020, krahasuar me 2012 
2012 

   
75 23 40 67 124 115 105 115 

2. Kryerja çdo vit e jo më pak se 50 operacioneve kundër narkotikëve me teknikat speciale hetimore  2012   50 50 89 101 105 183 142 160 

3. Rritja me 5 % e numrit të hetimeve proaktive për pastrim të produkteve të veprës penale  2013    39 75 96 132 134 129 219 

4. Rritja me 5 % çdo vit e hetimeve pro aktive në fushën kundër korrupsionit  2013    81 89 196 285 367 347 378 

SO
. 
D

 

1. Përqindja e veprave penale të trafikimit të paligjshëm të zbuluara, do të rritet nga 98.2% në 98.7% me 2020  2012   98.2% 98.26 98.32 98.38 98.44 98.5 96.58%  

2. Rritja e zbulueshmërisë të veprave penale për trafiqe të paligjshme me 1.4 % në vitin 2020, krahasuar me 4.99 % në vitin 

2012, në sajë të implementimit të sistemit të INTERPOL-it dhe sistemit TIMS 
2012 

   
4.99%        

3. Rritja e profesionalizmit dhe kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit të përdorimit të dokumenteve të falsifikuara për 
kalimin e kufirit. Mbajtja e zbulueshmërisë së dokumenteve të falsifikuara në nivelin 100% deri në vitin 2020. 

 
2012   100% 

       

SO
. 
E
 

1. Numri i procedimeve penale të veprave penale të korrupsionit të zyrtareve në detyrë do të rritet 2,5 herë deri në vitin 2016 

dhe 3,5 herë deri në vitin 2020 
 2012 

  
83 99 143 210 159 273 173 155 

2. Numri i procedimeve penale të veprave penale të krimeve të zyrtarëve në detyrë do të rritet 2,5 herë deri në vitin 2016 dhe 

3,5 herë deri në vitin 2020 
 2012 

  
418 508 823 723 803 704 821 941 

3. Rritja me 5% e numrit të operacioneve me teknika speciale të hetimit, çdo vit.  2012           

SO
. 
F 

1. Numri i procedimeve penale të veprave penale të pastrimit të parave, do të rritet me 10 % deri në vitin 2016  2012   125 85 208 245 252 320 269 236 

2. Rritja e numrit të rasteve të aseteve të konfiskuara për pastrim parash në 5% çdo vit  2013    45 3 7 13    

3. Rritja e numrit të rasteve dhe e vlerës së aseteve të konfiskuara për pastrim parash në 5% çdo vit  2013    3,203,798 316,011 1,877,479 3,513,423    

4. Rritja me 5 % e raporteve të aktivitetit të dyshimtë nga subjektet e ligjit  2012   556 558 1230 1319 1292 1384 1525 1424 

5. Numri i trajnimeve të përbashkëta do të rritet me 5 % në vitin 2020, krahasuar me vitin 2012 2012            

SO
. 
G

 1. Rritja e numrit të hetimeve pasurore me 10% deri në vitin 2016  2013    120 131      

2. Përmirësimi i dispozitave të ligjit që kanë të bëjnë me krijimin e një fondi të posaçëm për kompensimin e viktimave të 

krimit, në veçanti viktimat e trafikimit 
 

   No law 
    

Law 70/ 

27.4.2017 
  

SO
. 
I 1. Ulja e kohës së përpunimit të shtetasve në PKK deri në 45 sekonda  2012           

2. Përfundimi i harmonizimit të kuadrit ligjor MIK me standardet Schengen deri në vitin 2018 
 

2012    
   

 

 
   

SO
. 
J 1. Rritja çdo vit me 10 % e numrit të rasteve të hetimeve të përbashkëta ndërkombëtare  2014     4 6 6 4 8 64 

2. Rritja e numrit të operacioneve të përbashkëta ndërkombëtare me 5 % deri në vitin 2015 dhe 10 %, deri në vitin 2020, 

krahasuar me vitin 2012 
2012 

   54 
61 45 68 74 73 75 84 

SO
. 
K

 1. Rritja me 7%, treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e 

mblidhen nga vendi i ngjarjes deri në vitin 2020; 
 2012 

   
       

2. Sigurimi i minimumit të 200 profileve të personave që nuk kanë lidhje gjaku ndërmjet tyre deri në vitin 2020  2012            

SO
. 
L 

1. Numri i hetimeve për mashtrimet kompjuterike dhe në internet do të rriten në 7% deri në vitin 2020  2012   28 31 51 60 51 73 52  

2. Numri i hetimeve për abuzimin e të miturve në internet do të rritet me 2 % deri në vitin 2016  2012           

3. Numri i provave dixhitale të sekuestruara në funksion të hetimit do të rriten me 5 % deri në vitin 2016  2012           
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1.3 Arritja e treguesve të brendshëm dhe të jashtëm  

 

Përveç treguesve të performancës që lidhen me secilin objektiv strategjik, strategjia parashikon 

edhe përdorimin e treguesve të brendshëm dhe të jashtëm, të përcaktuar në Kapitullin e 

Llogaridhënies, monitorimit dhe analizës. Të dhënat e mbledhura dhe të analizuara na japin një 

vlerësim të arritjeve dhe të këtyre treguesve. Të dhënat janë mbledhur nga raportet e qeverisë 

dhe nga statistikat, por meqenëse strategjia parashikon përdorimin e treguesve të jashtëm, 

përfshirë raportet rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe raportet e perceptimeve publike, të dhënat 

nga këto raporte janë përdorur edhe për vlerësimin e arritjeve. Disa nga këta tregues janë të 

vështirë për t’u matur sepse nuk ka informacion fillestar dhe vlera bazë apo nuk ka një përshkrim 

lidhur me mënyrën se si do të mblidhen, llogariten dhe interpretohen të dhënat. Gjithsesi, për 

disa nga këta tregues janë mbledhur e analizuar të dhënat dhe rezultatet, të cilat jepen më poshtë. 

  

1.3.1 Shkatërrimi i grupeve kriminale të përfshira në këto aktivitete  
Duke pasur parasysh që formulimi i treguesit është mjaft i paqartë, për matjen e tij janë përdorur 

të dhënat në lidhje me treguesin e performancës “Goditja çdo vit e jo më pak se 40 grupeve kriminale 

të trafikut e shpërndarjes se drogave” (Grafiku 1). Me përjashtim të viteve 2018 dhe 2019, janë 

arritur synimet vjetore të këtij treguesi. 

 

Grafik 1. Numri i grupeve të trafikut dhe shpërndarjes së drogave të goditura. Burimet: Raport vjetor për 

arritjen e objektivave nga Policia e Shtetit (2018); Buletinet informative mujore (2014-2017), Ministria e 

Punëve të Brendshme; Ministria e Brendshme, Politika Antikorrupsion, Komiteti Stabilizim Asociimit (prill 

2013-mars 2014); Ministria e Brendshme, Kriteri Politik, Komiteti i Stabilizim Asociimit, 2014; Kuvendi i 

Shqipërisë, Komisioni për Integrimin Kombëtar, Seancë dëgjimore me Ministrinë e Brendshme e 

përfaqësuar nga Ministri Z. Sandër Lleshaj për prioritetin “Lufta Kundër krimit te organizuar”, 

09.03.2020 
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Në grafikun e mëposhtëm jepen të dhëna nga Indeksi i Bankës Botërore për koston që krimi i 

organizuar i imponon bizneseve. Rezultati formulohet me anën e një vlerësimi të dhënë nga 1 deri 

në 7, në të cilin 1 nënkupton që krimi i organizuar imponon kosto për bizneset në një masë të 

madhe ndërsa 7 që nuk imponon asnjë kosto (Grafiku 2). 

Siç jepet edhe në grafik, Shqipëria përmirësoi rezultatin nga 2007 për të arritur rezultatin më të 

mirë 5,20 në 2011, për të rënë më pas në vitet në vijim duke arritur rezultatin 4,32 në 2017, që 

është dhe më i ulët se rezultati 4.42 i 2008. Nuk ka asnjë të dhënë në dispozicion për vitet 2018 

dhe 2019. 

 

Grafik 2. Shqipëria, Krimi i Organizuar. Burimi: The World Bank4  

 

Rezultatet e sondazhit publik kombëtar të kryer në tetor 2019 nga Qendra për Studimin e 

Demokracisë dhe Qeverisjes tregojnë se qytetarët shqiptarë thonë se krimi i organizuar është 

kërcënimi i dytë më serioz për sigurinë e vendit (grafikët 3 dhe 4).5 

 

                                                 
4https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h3031de56?country=BRA&indicator=678&viz=line_chart&years=2007,

2017 
5 Barometri i Sigurisë Shqipëri 2019. http://csdgalbania.org/wp-content/uploads/2020/02/The-Albanian-Security-

Barometer-2019-1.pdf  

https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h3031de56?country=BRA&indicator=678&viz=line_chart&years=2007,2017
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h3031de56?country=BRA&indicator=678&viz=line_chart&years=2007,2017
http://csdgalbania.org/wp-content/uploads/2020/02/The-Albanian-Security-Barometer-2019-1.pdf
http://csdgalbania.org/wp-content/uploads/2020/02/The-Albanian-Security-Barometer-2019-1.pdf
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Grafik 3. Rezultatet e përgjigjeve për pyetjen: “Cilat janë kërcënimet numër një dhe numër dy për 

sigurinë e Shqipërisë”. Burimi: “Barometri Shqiptar i Sigurisë” 

 

Po ashtu, rezultatet e sondazhit treguan se gjysma e qytetarëve janë skeptikë në lidhje me 

perspektivën për të fituar luftën kundër krimit të organizuar. Nuk ka të dhëna sistematike të 

sondazhit publik për vite të tjera, por bazuar në këtë studim mund të dalim në përfundim që 

kërcënimet nga krimi i organizuar janë të pranishëm dhe se qëllimi i strategjisë “ndërtimi i një 

shoqërie pa kërcënime nga krimi i organizuar” mund të ketë nevojë të rishikohet. 

 

 

Grafik 4. Rezultatet e përgjigjeve për pyetjen: “A mendoni se shteti do ta fitojë luftën kundër krimit të 

organizuar?” Burimi: “Barometri i Sigurisë Shqipëri” 
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1.3.2 Sekuestrimi i pasurive të rrjedhura nga këto aktivitete të paligjshme 

Të dhënat për vlerësimin e këtij treguesi janë mbledhur nga Prokuroria e Përgjithshme. Këto të 

dhëna tregojnë edhe numrin e rasteve të konfiskimeve të pasurive dhe vlerën e pasurive të 

konfiskuara (Grafiku 5). 

Grafik 5. Numri i rasteve dhe shuma totale (në EUR) e konfiskuar për vepra penale. Burimi: Prokuroria 

e Përgjithshme, Raport Vjetor 2017, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda. 

 

Përsa i takon arritjes së treguesit, të dhënat tregojnë një numër shumë të ulët të rasteve të 

konfiskimeve po aq sa edhe të vlerës totale të ulët të pasurive të konfiskuara për vitet 2013, 2014 

dhe 2016. Të dy këto elementë të sipërpërmendur (numri i rasteve dhe vlera) janë rritur 

ndjeshëm në 2016 dhe 2017 krahasuar me trendin e treguar në tre vitet e mëparshme. 

Nuk ekzistojnë të dhëna publikisht të aksesueshme që të tregojnë situatën në vitet 2018 dhe 

2019, ndonëse Raporti i BE-së për Shqipërinë 2019 thekson se “numri dhe vlera e konfiskimeve të 

pasurive në procedimet penale janë të kufizuara”.6 

 

1.3.3 Arrestimi i personave me precedentë kriminal  
Nuk ka të dhëna publikisht të disponueshme të cilat shërbejnë për vlerësimin e këtij treguesi. Kjo 

nuk lidhet me mungesën e statistikave për këtë çështje, por përkundrazi sepse formulimi i 

treguesit është shumë i paqartë dhe pothuajse i pamundur për t’u interpretuar. 

Së pari, sepse arrestimet nuk janë të barabarta me dënimin dhe, së dyti, sepse paqartësia e 

formulimit do të lejonte të interpretohej si arritje dhe numri në rritje dhe zvogëlimi i arrestimeve 

duke pasur parasysh që strategjia parashikon si parandalimin ashtu dhe shtypjen. 

                                                 
6 Raporti i BE-së për Shqipërinë 2019 (f. 35). https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf  
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1.3.4 Treguesit e tregut të paligjshëm të narkotikëve 

Ky tregues është i paqartë, pasi formulimi i tij mund krijojë përshtypjen që arritja e tij mund të 

matet përmes vlerave në rritje apo në ulje. Tabela më poshtë paraqet të dhënat për sasitë e 

lëndëve narkotike të sekuestruara nga agjencitë e zbatimit të ligjit në Shqipëri në periudhën 2013-

2019. Në çdo rast, është e pamundur që këto të dhëna të interpretohen si suksese ose dështime 

të të gjithë strategjisë. 

Për shembull, ndërkohë që rritja e sasisë së kokainës së sekuestruar mund të tregojë rritjen e 

kapaciteteve të policisë për të kryer operacione ndërkombëtare antinarkotike, rritja e sasisë së 

sekuestruar të kanabisit, e cila kultivohet brenda vendit, tregon të kundërtën për sa i përket 

kapaciteteve të grupeve të krimit të organizuar për të kryer transportime të mëdha të lëndëve 

narkotike. 

Cilido prej këtyre interpretimeve të jetë i vërtetë, ky tregues nuk lejon kryerje e një vlerësimi të 

qartë të arritjeve të strategjisë në lidhje me shtypjen e tregut të narkotikëve (Tabela 2). 

Llojet e Drogave 2013 2014 2015 2015 2017 2018 2019 

Heroinë (Kg) 34.88 73.83 38.1 57.18 21.06 23.86 29.54 

Marihuanë (Kg) 20760 97120 11470 29820 78180 20450 6320 

Kokainë (Kg) 15.93 17.85 27 8.63 3.67 630.24 145.94 

Kanabis Resin 

(Hashish) Kg 
- - - - 64965 - - 

MDMA/Ekstazi (Kg) - - - - 22.5 - - 

Tabela 2. Sasitë e narkotikëve të sekuestruara gjatë viteve 2013-2019. Burimi: Drejtoria e Përgjithshme 

e Policisë së Shtetit, Raportet Mujore 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 (Janar-Dhjetor) dhe Raporti vjetor 

për vitin 2018. 

 

1.3.5 Minimizimi i korrupsionit dhe renditja e Shqipërisë në vendet që 

luftojnë me efektivitet korrupsionin 

Për matjen e këtij treguesi, janë përdorur të dhëna nga Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit të 

‘Transparency International’. Siç tregojnë të dhënat, duke përdorur vlerat e vitit 2012 të marra si 

bazë fillestare, rezultate pozitive janë arritur në vitet 2013 deri në 2016, por tendenca e kundërt 

është e dukshme për vitet 2017 deri në 2019 (Grafiku 6). 

Pra, në lidhje me këtë tregues, do të ishte e thjeshtë të pohohej se strategjia nuk ka prodhuar 

rezultatin e parashikuar, megjithëse korrupsioni është nën objektin e një strategjie tjetër ndër-

sektoriale. 
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Grafik 6. Pikët dhe renditja për Shqipërinë në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit të Transparency 

International 2012-2019. Burimi: Transparency International. 

 

Rezultate të ngjashme janë nxjerrë dhe nga Indeksi i Kontrollit të Korrupsionit të Bankës 

Botërore, i cili mat perceptimet lidhur me masën në të cilën ushtrohet pushteti publik për përfitime 

private, duke përfshirë dhe format e vogla dhe ato madhore të korrupsionit, si dhe “kapjen” e 

shtetit nga elitat dhe interesat private. Rezultatet tregojnë se performanca në 2018 ka qenë më e 

ulët se në vitin 2014 pas një tendence për përmirësim në vitin 2016 (Grafiku 7). 
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Grafik 7. Shqipëria, Kontrolli i Korrupsionit. Burimi: Banka Botërore7 

 

1.3.6 Përdorimi i formave dhe mjeteve të veçanta të hetimit  

Nuk gjenden të dhëna publikisht të aksesueshme për matjen e këtij treguesi. Në çdo rast, ky lloj 

treguesi nuk mund të përdoret për të matur rezultatet ose ndikimin e strategjisë në përgjithësi. 

Përdorimi efektiv i formave dhe mënyrave të veçanta të hetimit mund të çojë në rezultate të 

përmirësuara operative dhe mund të shërbejë si një tregues për një qëllim shumë specifik dhe të 

kufizuar. Pra, dhe nëse do të kishte të dhëna të disponueshme, do të ishte e vështirë që të 

përdorej ky tregues për të interpretuar ndikimin në uljen e krimit të organizuar. 

 

1.3.7 Paraqitja e një situate të sigurt në vend dhe standarde të mira të 

sigurisë publike 

Për të matur këtë tregues, të dhënat për numrin e përgjithshëm të veprave penale, janë mbledhur 

nga Instituti i Statistikave. Gjithsesi, të dhënat gjenden vetëm për vitet 2015-2018 (Grafikët 8, 9). 

Këto të dhëna tregojnë një rënie të konsiderueshme të numrit të veprave penale të regjistruara 

nga 2015 në 2016, por një prirje në rritje graduale në vitet në vijim. 

 

                                                 
7https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hf0ef1ed3?country=ALB&indicator=369&countries=BRA&viz=line_char

t&years=2012,2018  

 

https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hf0ef1ed3?country=ALB&indicator=369&countries=BRA&viz=line_chart&years=2012,2018
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hf0ef1ed3?country=ALB&indicator=369&countries=BRA&viz=line_chart&years=2012,2018
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Grafik 8. Statistikat e Krimeve 2015 - 2018. Burimi: Instituti i Statistikave8  

 

Të dhënat e Bankës Botërore për vrasjet me qëllim, tregojnë në mënyrë të konsiderueshme një 

rënie të vazhdueshme të numrit të vrasjeve të qëllimshme. 

 

Grafik 9. Shqipëria, Vrasjet me dashje për 100,000 banorë. Burimi: Banka Botërore9 

 

1.4 Përfundime 

 

Në përgjigje të kërcënimit në rritje të krimit të organizuar dhe në përputhje me rekomandimet e 

BE për zgjidhjen e këtij problemi, qeveria shqiptare miratoi Strategjinë Ndërsektoriale për Luftën 
Kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve të Paligjshme dhe Terrorizmit 2013-2020. 

                                                 
8 www.instat.gov.al 
9https://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5?contextual=default&end=2017&locations=AL&start=2012  
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Duke u bazuar në një analizë të kontekstit të krimit të organizuar, dokumenti përcakton vizionin 

e tij, qëllimet dhe synimet e politikës, objektivat strategjikë dhe specifikë si dhe treguesit e 

performancës për të matur nivelin e përmbushjes së objektivave dhe të strategjisë në përgjithësi. 

Dokumenti përcakton edhe burimet financiare të akorduara si dhe institucionet përgjegjëse për 

monitorimin e zbatimit dhe për vlerësimin e rezultateve. 

Zbatimi kryhet përmes planeve të veprimit që përshkruajnë aktivitetet, produktet që duhet të 

dorëzohen dhe afatet përkatëse. Në vazhdim të planeve të veprimit, strategjia parashikon një 

lidhje mes strategjive sektoriale që nënkupton se duhet të ketë një harmonizim mes tyre. 

Sa i përket formulimit të saj, strategjia ka disa të meta në formulim, përkatësisht (i) mospërputhja 

mes kontekstit të krimit të organizuar dhe synimeve, objektivave dhe rezultateve të pritshme, (ii) 

mospërputhjet e logjikës së rezultateve të përcaktuara në strategji dhe në lidhje me planet e 

veprimit dhe me strategjitë e tjera, (iii) treguesit janë formuluar pa informacion bazë, me objektiva 

të përhershëm (në vend të atyre vjetorë), si dhe pa asnjë specifikim për mbledhjen e të dhënave 

dhe asnjë formë për metodën e llogaritjes për matjen e rezultateve. 

Është më se e qartë se defektet e formulimit kanë ndikuar në procesin e zbatimit dhe në 

vlerësimin e rezultateve të arritura. Për më tepër, mangësitë e formulimit kanë nxjerrë në pah 
dobësitë e qasjeve si dhe të kapaciteteve të monitorimit dhe vlerësimit. Mungesa e hartimit të 

raporteve të rregullta të monitorimit dhe i komunikimit lidhur me proceset e zbatimit dhe të 

rezultateve për më shumë se shtatë vjet ka bërë që strategjia të kalojë në harresë pothuajse të 

plotë, duke cenuar në këtë mënyrë arsyen kryesore të miratimit të dokumenteve të tilla. Mungesa 

e një plani veprimi për zbatimin e saj për gati tre vjet është shembulli më i dukshëm për këtë 

argument. Megjithatë, përmes kryerjes së aktiviteteve të tyre sipas funksioneve, institucionet 

zbatuese kanë prodhuar rezultate që bëjnë të mundur evidentimin e rezultateve të zbatimit, kur 

përshtaten në fushëveprimin e objektivave të përshkruara në strategji. 

Analiza e këtyre rezultateve tregon se në përgjithësi strategjia ka dështuar në arritjen e synimeve 

të përcaktuara përmes treguesve të saj dhe në përmbushjen e qëllimeve dhe objektivave të 

caktuara. Si përmbledhje, në shtatë vitet e zbatimit të strategjisë Shqipëria ka dështuar në 

treguesit kryesorë, përkatësisht: 

- zvogëlimi i barrës së imponuar nga krimi i organizuar në ekonominë e vendit; 

- zvogëlimi i sasisë së narkotikëve të prodhuara ose/dhe që kalojnë në tranzit; 

- konfiskimi proporcionali i pasurive të krijuara përmes veprimtarive të krimit të organizuar; 

- kontributi në uljen e korrupsionit dhe në përmirësimin e renditjes ndërkombëtare të 

Shqipërisë për antikorrupsionin (duke pasur parasysh se kjo tematikë përfshihet në fushën e 

Strategjisë Ndër-Sektoriale kundër Korrupsionit, mund të pritet që ndikimi i kësaj strategjie 

të jetë i kufizuar në arritjen e qëllimeve antikorrupsion); 

- sigurimi i besimit të publikut në aftësinë e qeverisë për të zgjidhur problemin e krimit të 

organizuar. 

Arritjet kryesore janë vërejtur në ato fusha që maten përmes treguesve të procesit, përkatësisht: 

- rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar në operacionet kundër krimit të organizuar; 

- rritja e kapaciteteve për kryerjen e hetimeve proaktive ndaj krimit të organizuar;  

- rritja e kapaciteteve dhe hetimeve në krimin kompjuterik dhe atij online.  
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Gjithsesi, gjatë kryerjes së një vlerësimi të përgjithshëm të rezultateve, duhet konsideruar që 

treguesit e procesit vlejnë për t’u përdorur si një alternativë për matjen e rezultateve të kërkuara 

nga strategjia, por ato nuk mund t’i zëvendësojnë plotësisht ato rezultate. Kjo është një mangësi 

e dukshme në vlerësimin e situatës së krimit të organizuar (kapitulli i parë i strategjisë), ku 

përshkruhen arritjet duke u përqëndruar kryesisht në treguesit e procesit. 

Ky vlerësim i përgjithshëm lejon krijimin e një vlerësimi fillestar dhe nxjerrjen e konkluzioneve 

për çështje që lidhen me formulimin, zbatimin dhe monitorimin dhe vlerësimin, që të reflektohen 

në procesin e rishikimit të strategjisë dhe miratimin e dokumentit të ri. 

 

1.5 Rekomandime  

 

Duke u bazuar në analizën dhe gjetjet e këtij raporti, rekomandimet e mëposhtme duhet të 

merren parasysh në procesin e formulimit, zbatimit dhe monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë 

së ardhshme. 

Siç u theksua dhe në raport, një nga të metat kryesore është mospërputhja dhe pabarazia mes 

analizës së situatës dhe synimeve të politikave, objektivave dhe treguesve. Analiza e situatës e 

përshkruar në strategji nuk parashikon një bazë solide për përcaktimin e objektivave efektive 

strategjike dhe për një rrjedhë koherente të rezultateve. 

Shqipëria është një vend kandidat për në BE dhe së shpejti do të fillojë negociatat e pranimit për 

t’u bërë anëtare e plotë. Përparimi në luftën kundër krimit të organizuar mbetet një kusht kryesor 

për negociatat dhe procesin e anëtarësimit. Ky është momenti i duhur që Shqipëria të përafrohet 

më tej me qasjet dhe kornizat e BE-së në trajtimin e problemit të krimit të organizuar. 

Në vitin 2012 Këshilli i Evropës miratoi Metodologjinë për Vlerësimin e Kërcënimit të Krimit të 

Rëndë dhe të Organizuar (Metodologjia SOCTA),10 e cila përdoret nga EUROPOL, nga shtetet 

anëtare të BE por dhe nga vendet kandidate. Maqedonia e Veriut kreu një Vlerësim të Kërcënimit 
të Krimit të Rëndë dhe të Organizuar në vitin 2016 duke përdorur Metodologjinë SOCTA. 

Si rrjedhojë, edhe Shqipëria duhet të miratojë Metodologjinë SOCTA për të kryer një Vlerësim 

të Kërcënimit të Krimit të Organizuar si mjet për hartimin e politikave që mund të ndihmojnë në 

hartimin e strategjisë së ardhshme. 

Duhet të miratohet një strategji e re për të trajtuar në mënyrë efektive kërcënimet e identifikuara 

në një mënyrë prioritare, multidisiplinare dhe të integruar duke përfshirë edhe veprimet 

parandaluese dhe shtypëse si dhe ndërgjegjësimin. 

Si strategjia 2008-2013 ashtu dhe strategjia 2013-2020 kanë përfshirë terrorizmin dhe krimin e 

organizuar, pavarësisht se këto janë dy kërcënime të ndryshme. Strategjia e re duhet të 

përqendrohet plotësisht në krimin e organizuar, ndërsa një strategji e veçantë duhet të trajtojë 

në mënyrë specifike kërcënimin e terrorizmit. 

Siç tregojnë të dhënat e Bankës Botërore, Shqipëria ka rezultate mjaft të ulëta në indeksin e masës 

së kostove që krimi i organizuar i imponon bizneseve. Kështu, për sa i përket fokusit tematik, 

                                                 
10 Dokumenti 12159/12 i Këshillit, Vlerësimi i kërcënimit nga krimi i organizuar dhe krimet e rënda (SOCTA) - 

Metodologjia (04/07/2012). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12159-2012-INIT/en/pdf 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12159-2012-INIT/en/pdf
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strategjia e re duhet të ketë përparësi në zvogëlimin e ndikimit dhe penetrimit të krimit të 

organizuar në ekonominë ligjore dhe prishjen e fuqisë së saj ekonomike. Gjithsesi, proces më i 

formësuar i vlerësimit të kërcënimeve do të bënte të mundur hartimin dhe përcaktimin më cilësor 

të përparësive. 

Strategjia e re duhet të ndërthurë qasjet e përcaktuara qartë të parandalimit, shtypjes dhe 

ndërgjegjësimit duke formuluar qartë objektivat dhe treguesit për matjen e arritjeve të 

rezultateve. 

Duhen përcaktuar tregues më të qëndrueshëm të performancës, me një metodologji të qartë, në 

mënyrë që të matin ndikimin e përpjekjeve të përbashkëta të institucioneve shtetërore dhe të 

zbatimit të ligjit kundër krimit të organizuar. 

Për të matur me sa më efikasitet përmbushjen e objektivave, treguesit e performancës duhet të 

lidhen me objektivat specifikë të strategjisë, duhet të sigurojnë burimin e të dhënave që do të 

monitorohen, duhet të sigurojnë institucionin përgjegjës për prodhimin dhe mbledhjen e të 

dhënave, si dhe shpeshtësinë e të dhënave matëse dhe vlerën fillestare dhe synimet që duhet të 

arrihen. 

Treguesit e performancës duhet të përdoren për të matur arritjet e rezultateve me besueshmëri 
si dhe për të orientuar rishikimin e planeve të veprimit. 

Për më tepër, strategjia e ardhshme duhet të jetë më e balancuar përsa i përket treguesve të 

procesit dhe të rezultatit. 

Përsa i takon kryerjes në mënyrë efektive të detyrave komplekse (të tilla si vlerësimi i kërcënimit, 

zhvillimi dhe hartimi i strategjisë, monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit), duhet të zhvillohen dhe 

konsolidohen kapacitetet e institucioneve përkatëse të përfshira në këto procese. 

Rezultatet e zbatimit të aktiviteteve vjetore duhet të publikohen në formën e raporteve vjetore 

të monitorimit. Raportet duhet të shpërndahen në një format të përshtatshëm për publikun, në 

mënyrë që ky i fundit të informohet dhe t’i komunikohet në lidhje me zbatimin e politikave dhe 

me rezultatet e arritura nga institucionet dhe të krijojë një debat të informuar për politikat 

publike. 

Në procesin e hartimit dhe miratimit të strategjise duhet të kryhen konsultime të strukturuara 

dhe të rregullta me palët e interesuara dhe aktorët kryesorë.  
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2. HYRJE  
 

Ky raport ofron një vlerësim bazë të Strategjisë Ndërsektoriale të Shqipërisë për Luftën kundër 

e Krimit të Organizuar, Trafiqeve të Paligjshme dhe Terrorizmit 2013-2020 (SNKKO 2013). 

Fokusi analitik përqendrohet në formulimin, zbatimin dhe rezultatet e strategjisë. 

Krimi i organizuar është shfaqur si një prej problematikave më të mëdha për Shqipërinë gjatë tre 

dekadave të fundit që në fillimin e tranzicionit politik dhe ekonomik. Duke marrë parasysh 

seriozitetitn e këtij problemi, lufta kundër krimit të organizuar është kthyer në një prej 

prioriteteve kryesore për të cilin Shqipëria duhet të nxjerrë rezultate lidhur me procesin e 

integrimit në BE. 11 

Autoritetet në vend kanë bërë përpjekje për të zgjidhur problemin përmes reformave të 

vazhdueshme legjislative dhe institucionale. Sa i takon përgjigjes me anën e politikave, nga mesi i 

vitit 2000 u miratuan disa strategji kombëtare me qëllim goditjen e aktiviteteve specifike të krimit 

të organizuar, të tilla si trafikimi i qenieve njerëzore dhe trafikimi i lëndëve narkotike, përfshirë 

Strategjinë Ndërsektoriale për Luftën Kundër Krimit të Organizuar 2008-2013 (SNKKO 2008). 
Në vitin 2013 u miratua Strategjia Ndërsektoriale për Luftën kundër Krimit të Organizuar, 

Trafiqeve të Paligjshme dhe Terrorizmit 2013-2020 dhe Plani i Veprimit për vitet 2013-2016. 

SNKKO 2013 parashikon objektivat dhe rezultatet që duhen arritur gjatë periudhës 2013-2020 

dhe detyrat e Ministrisë së Brendshme (MB) për të kryer detyrën e monitorimit dhe vlerësimit 

me mbështetjen e Sekretariatit Teknik Ndërinstitucional. 

Rezultatet e zbatimit të aktiviteteve vjetore duhet të publikohen përmes raporteve vjetore të 

monitorimit të prodhuara nga MB. Raporte të tilla synojnë të informojnë publikun mbi zbatimin 

dhe rezultatet e arritura dhe të gjenerojnë një debat publik të informuar. 

Gjithsesi, për zbatimin e SNKKO 2013 nuk është publikuar asnjë raport monitorues dhe nuk janë 

hartuar as raporte të pavarura kërkimore që fokusohen në këtë strategji. 

Duke pasur parasysh këtë kontekst, ky raport bën një vlerësim të SNKKO 2013 dhe arritjeve të 

objektivave dhe treguesve të vendosur nga ky dokument. 

Qëllimi i përgjithshëm i këtij raporti është të kontribuojë në luftën kundër krimit të organizuar 

në Shqipëri duke iu siguruar institucioneve qeveritare një vlerësim të pavarur për të analizuar, 

diskutuar dhe mbështetur përpjekjet e tyre për të forcuar kapacitetet e monitorimit dhe 

vlerësimit. Duke pasur parasysh që SNKKO 2013 përfundon në vitin 2020, raporti synon të 

mbështesë edhe procesin e hartimit dhe konsultimit të dokumentit të ardhshëm duke ofruar 

rekomandime dhe platforma të zbatueshme për diskutim me një numër më të madh palësh 

aktorësh kryesorë. 

Krijimi i Gjykatave Speciale kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Strukturës së 

Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) pritet të japë një shtysë të re në 

luftën kundër krimit të organizuar përmes angazhimit të tyre në këtë proces. Në këtë drejtim, ky 

raport pritet të hedhë më shumë dritë mbi kompleksitetin e problemeve që janë hasur në hartimin 

                                                 
11 Strategjia e Zgjerimit 2013-2014. https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_en.pdf  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_en.pdf
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dhe zbatimin e strategjive deri më sot dhe të kontribuojë në përmirësimin e kapaciteteve, 

proceseve dhe rezultateve. 

Për më tepër, teksa Shqipëria pritet të hapë negociatat e anëtarësimit me Bashkimin Evropian, 

përfshirja e organizatave jofitimprurëse (OJF), mediave dhe akademikëve do të jetë e nevojshme 

për të mbështetur procesin në lidhje me luftën kundër krimit të organizuar. Në këtë 

këndvështrim, ky raport synon të kontribuojë edhe në një angazhim më të strukturuar të këtyre 

palëve të interesuara. 

Për më tepër, raporti synon të kontribuojë në përmbushjen e boshllëqeve të hulumtimit dhe të 

informojë aktorë të ndryshëm, siç janë institucionet, palët e interesuara dhe publiku, për arritjet 

dhe mangësitë në rishikimin, hartimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e SNKKO. 

Raporti fokusohet në:  

- analizën e SNKKO 2013 duke shqyrtuar strukturën, synimet, objektivat, treguesit, përputhjen 

e brendshme dhe rëndësinë; 

- analizën e nivelit të arritjes me sukses të objektivave dhe treguesve të përshkruar në 
dokument; 

- dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e strategjisë së ardhshme dhe për thjeshtimin e 

proceseve të monitorimit dhe vlerësimit.  

Të dhënat e përdorura për raportin janë mbledhur nga raporte dhe statistika të qeverisë dhe të 

institucioneve ndërkombëtare, artikujve dhe burimeve të tjera të pavarura, si dhe intervistave 

dhe konsultimeve me informatorët kryesorë. Të dhënat janë analizuar duke përdorur analizën 

statistikore, analizën e tekstit dhe analizën krahasuese. Për të siguruar besueshmërinë e gjetjeve, 

janë përdorur si trekëndëzimi i të dhënave ashtu dhe trekëndëzimi metodologjik. 

Raporti është i strukturuar si më poshtë. Seksioni i mëposhtëm jep një përmbledhje të qasjes 

strategjike të Shqipërisë ndaj krimit të organizuar. Më pas, raporti vijon me një analizë të 

formulimit dhe përputhjes së brendshme të SNKKO 2013. Kreu tjetër shqyrton çdo objektiv 
strategjik,12 duke u përqendruar në përputhjen e formulimit, përputhjen me planet e veprimit dhe 

strategjitë e tjera dhe monitorimin e zbatimit dhe rezultateve të arritura. Në kreun e fundit jepen 

përfundime dhe rekomandime. 

 

  

                                                 
12 Objektivi Strategjik H, ‘Zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të rrezikut dhe duke bashkëpunuar 

me strukturat e shtetit të angazhuara në këtë fushe’ nuk do të analizohet nga ky raport, pasi fusha e implementimit 

është tërësisht e lidhur me terrorizmin edhe aspak me krimin e organizuar, i cili është fokusi i këtij raporti.  
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3. PËRMBLEDHJE E QASJES STRATEGJIKE TË SHQIPËRISË 

PËR LUFTËN KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR  
 

Kalimi i Shqipërisë në një sistem politik demokratik dhe ekonomi tregu në fillim të viteve 1990 

solli mundësi të shumta por edhe shumë sfida, përfshirë lindjen e krimit të organizuar. Ndërkohë 

që flukset e mallrave, kapitalit dhe njerëzve nëpër kufijtë kombëtarë u rritën në mënyrë 

dramatike, autoritetet shqiptare nuk ishin të përgatitur për t’u përballur me këtë fenomen të ri. 

Gjatë vitit 1990, krimi i organizuar evoluoi pothuajse i pashqetësuar nga institucionet shtetërore, 

për shkak të moskuptimit të problemit dhe mungesës së përgatitjes së institucioneve13 

Përpjekjet serioze për të zgjidhur problemin filluan të ndërmerren vetëm në fillim të vitit 2000. 

Shqipëria nënshkroi Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar 

ndërkombëtar (UNTOC) në vitin 2000 dhe e ratifikoi atë dy vjet më vonë në 2002. 14 Dispozitat 

e UNTOC mbi krimin e organizuar, trafikimin e qenieve njerëzore, trafikimi i drogës, sekuestrimi 

dhe konfiskimi i të ardhurave nga krimi, u transferuan në Kodin Penal.15 

Nisja zyrtare e proceseve integruese përmes Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit me BE-në dhe 
Planin e Veprimit të Anëtarësimit në NATO ishin thelbësore për nxitjen e një përgjigje të tillë, 

pasi vendi duhej të siguronte sundim të efektshëm të ligjit. 

Gjithsesi, efektiviteti i veprimit të qeverisë kundër krimit të organizuar mbeti i cunguar për shkak 

të “trajnimit të kufizuar, pajisjeve të pamjaftueshme, menaxhimit të dobët të policisë, korrupsionit 

dhe mizorisë së bandave të trafikimit që kufizuan efektivitetin e veprimeve të qeverisë”, siç theksoi 

edhe Raporti i Stabilizim-Asocimit 2004.16 

Pas mesit të viteve 2000, veprimet e qeverisë morën një qasje më strategjike përmes miratimit 

të një sërë strategjish me të cilat synohej të trajtoheshin format e ndryshme të trafikimit, të 

përmirësoheshin sistemet e qeverisjes dhe të luftohej korrupsioni.17 Në këtë kuadër, Strategjia e 

parë Ndërsektoriale për Luftën kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve dhe Terrorizmit (SNKKO 

2008) u miratua në 2008.18 

ISCOC 2008 prodhoi një analizë të gjendjes së krimit të organizuar në Shqipëri, duke marrë në 

shqyrtim faktorët mundësues që çuan në zhvillimin e krimit të organizuar, reagimin e qeverisë 

ndaj problemit, përparësitë e politikave dhe të objektivave që duheshin ndjekur nga institucionet 

e përfshira, kuadrin ligjor në luftën kundër krimit të organizuar, strukturat monitoruese dhe 

vlerësuese të SNKKO 2008 dhe treguesit e performancës për të matur efektivitetin e veprimit. 

                                                 
13 Fabian Zhilla dhe Besfort Lamallari. Grupet kriminale shqiptare. Tendencat në krimin e organizuar 18.4, 2015 
14 Ligj nr. 8920 datë 11.7.2002. Për ratifikimin e “Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar 

Ndërkombëtar” dhe dy protokolleve shtesë të saj. 
15 Ligji Nr. 8733, datë 24.1.2001 dhe Ligji Nr. 9086, datë 19.6.2003 
16 https://www.parlament.al/Files/Integrimi/2004_progress_report_en_23383_1.pdf  
17 Strategjia Kombëtare Kundër Drogës 2006-2010; Strategjia Kombëtare Për Luftën Kundër Trafikut Të Fëmijëve 

2008-2010; Strategjia Kombëtare Për Luftën Kundër Trafikut Të Qenieve Njerëzore 2008-2010; Strategjia 

Ndersektoriale për Parandalimin e Luftën Kundër Korrupsionit për një Qeverisje Transparente 2008-2013; 

Strategjia për Menaxhimin e Integruar të Kufirit 2007-2013; Strategjia e Rendit Publik 2007-2013. 
18 Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 1140, datë 30.7.2008 “Strategjia Ndërsektoriale për Luftën Kundër Krimit të 

Organizuar, Trafikimit edhe Terrorizmit 2008” 

https://www.parlament.al/Files/Integrimi/2004_progress_report_en_23383_1.pdf
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Faktorët kryesorë kontribues për rritjen e krimit të organizuar, të përcaktuara nga SNKKO 2008 

ishin:  

- formimi i marrëdhënieve mes kriminelëve shqiptarë me organizata të huaja të krimit të 
organizuar;  

- stimujt e përfitimeve të mëdha në një periudhë të shkurtër kohore;  

- niveli i lartë i varfërisë;  

- pozicioni gjeografik i vendit; 

- ndërgjegjësimi i ulët e komunitetit rreth krimit të organizuar;  

- korrupsioni i lartë në agjencitë e zbatimit të ligjit, në gjykata dhe në prokurori.  

Bazuar në këtë analizë SNKKO 2008 përcaktoi prioritetet e mëposhtme të politikës dhe të 

objektivave: 

- lufta kundër krimit të organizuar; 

- lufta kundër lëndëve narkotike; 

- lufta kundër trafiqeve të tjera të paligjshme (qeniet njerëzore, armët dhe municionet, mjetet 
motorike, veprat e artit); 

- parandalimi i pastrimit të parave; 

- mbrojtja e kufirit dhe e migracionit; 

- lufta kundër korrupsionit; 

- mbrojtja e dëshmitarit.  

SNKKO 2008 përcaktoi tre grupe objektivash: 11 objektiva afatshkurtra që duheshin arritur 

brenda vitit 2008, 11 objektiva afatmesme që duhet të arriheshin në periudhën 2009 - 2010 dhe 

6 objektiva afatgjatë që duheshin arritur në periudhën 2011-2013. Dokumenti mori një qasje 

gjithëpërfshirëse të parandalimit, shtypjes, ndërgjegjësimit dhe përcaktimin e detyrave specifike 

të zbatimit për dhjetë ministri dhe tre agjenci.19 

Ai përcaktoi Treguesit e performancës (7 të brendshëm dhe 3 të jashtëm) që do të përdoreshin 

për vlerësimin e ndikimit të zbatimit deri në vitin 2013. 

Tregues të brendshëm Tregues të jashtëm 

- Shkatërrimi te grupeve kriminale të përfshira 

në këto aktivitete. 

- Sekuestrimi i pasurive të rrjedhura nga këto 

aktivitete të paligjshme 

- Arrestimi i personave me karriere kriminale 

- Treguesit e tregut të paligjshëm 

- Minimizimi i korrupsionit dhe renditja e 

Shqipërisë në vendet që luftojnë me efektivitet 

korrupsionin 

- Përdorimi i formave dhe mjeteve të veçanta të 

hetimit 

- Vlerësimet e publikut, qytetareve dhe 

bizneseve të ndryshme nëpërmjet matjes se 

perceptimit të publikut duke përdorur 

pyetësorë, intervista dhe organizuar forume të 

hapura. 

- Vlerësimet e institucioneve ndërkombëtare, 

në raporte periodike apo buletine. 

- Vlerësimet e vendeve të rajonit për treguesit 

e minimizimit të krimit të organizuar në 

Shqipëri. 

                                                 
19 Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave, Ministria e Punës, Ministria e Çështjeve 

Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Ministria e 

Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Bujqësisë, Mbrojtja e 

Konsumatorit, Agjencia për Kontrollin e Ushqimit, Ministria e Shëndetësisë, Prokuroria e Shtetit, Shërbimi 

Informativ i Shtetit, Policia e Shtetit. 
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- Paraqitja e një situate të sigurte në vend e 

standarde të mira të rendit. 

Tabela 3. Treguesit të brendshëm dhe të jashtëm të SNKKO 2008-2013 

 

Ministria e Brendshme (MB) ishte ngarkuar me detyrën e koordinimit të zbatimit të SNKKO 2008 

përmes Sekretariatit Teknik. Të gjitha institucionet e përfshira duhet të raportonin çdo tre muaj 

mbi zbatimin. MB u orientua në veprimtarinë e saj nga Grupi i Punës Ndërministror. 

Zbatimi që në fillim i SNKKO 2008 ishte i mangët sa i takon ndjekjes dhe qëndrueshmërisë 

rigoroze në zbatim. Raporti i Progresit të Komisionit Evropian për vitin 2009 vuri në dukje se 

“plani i veprimit për zbatimin e strategjisë kundër krimit të organizuar nuk është miratuar ende, 

dhe pse janë kryer veprime sporadike kundër krimit të organizuar, nuk ka pasur asnjë ndjekje 
penale të përshtatshme e një numri të konsiderueshëm të të dyshuarve të arrestuar”.20  

Me hyrjen në fuqi të Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit dhe aplikimit zyrtar për anëtarësim nga 

Shqipëria në prill 2009, Komisioni Evropian vendosi dymbëdhjetë përparësi në të cilat duhet të 

përqendrohet Shqipëria në mënyrë që të marrë statusin e vendit kandidat. Lufta kundër krimit të 

organizuar u përfshi në ato përparësi. 21 

Në Raportin e tij për Shqipërinë të vitit 2011, Komisioni Evropian rekomandoi krijimin e një 

gjurmimi të të dhënave të besueshëm të hetimeve proaktive, ndjekjeve penale dhe dënimeve, 

forcimin e kapaciteteve të agjencive të zbatimit të ligjit, intensifikimin e luftës kundër trafikut të 

narkotikëve, pastrimit të parave, trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave të tij, 

dhe përmirësimi i kornizës ligjore për konfiskimin e pasurive dhe aseteve kriminale. 22 

Në përgjigje të rekomandimeve të BE-së, Qeveria shqiptare miratoi në janar 2011 një plan veprimi 

që synonte adresimin e 12 prioriteteve kyçe, përfshirë luftën kundër krimit të organizuar 

(Prioriteti 9). Plani i Veprimit përfshin 102 masa,23 nga të cilat 27 masa ishin të lidhura me krimin 

e organizuar (Aneksi 1).24 

Përpjekjet e përbashkëta institucionale dhe ndihma ndërkombëtare çuan në njëfarë progresi në 

fusha të ndryshme veprimtarish, si shkëmbimi i të dhënave brenda Policisë së Shtetit, zbulimi i 

automjeteve të trafikuara, bashkëpunimi ndërinstitucional në hetimet e krimit financiar dhe 

pastrimit të parave, bashkëpunimit të kontrollit kufitar dhe doganor, bashkëpunimi ndërkombëtar 

në hetime dhe në luftën kundër krimit të organizuar, etj.25 

                                                 
20 Raporti i Progresit për Shqipërinë 2009. Bruksel, 14.10.2009. 

https://www.parlament.al/Files/Integrimi/2009_progress_report_en_23388_1.pdf 
21 1) Funksionimi i duhur i parlamentit; 2) miratimi i ligjeve me shumicë të cilësuar; 3) procedurat e emërimeve 

edhe emërimet në institucionet bazë; 4) reforma elektorale; 5) kryerja e zgjedhjeve; 6) reformë e administratës 

publike; 7) reforma në drejtësi edhe shteti ligjor; 8) lufta kundër korrupsionit; 9) lufta kundër krimit të organizuar; 

10) zgjidhja e problemeve të pronës; 11) përforcimi i të drejtave të njeriut edhe i ligjeve kundër diskriminimit; 12) 

përmirësimi i trajtimit të të dënuarve edhe aplikimi i rekomandimeve të Avokatit të Popullit. 
22 Raporti i Progresit për Shqipërinë 2011. https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2011/package/al_rapport_2011_en.pdf  
23 Civic Monitoring Report 2011: The Action Plan to Address the 12 Priorities of the EC Opinion for Albania. 

OSFA 2011. https://www.osfa.al/sites/default/files/final_report_-_12_priorities_-_eng.pdf  
24 Në këtë prioritet ka edhe dy masa kundër terrorizmit, por ato nuk janë përfshirë në këtë analizë. 
25 Albania 2012 Progress Report. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d18dec3a-f0ee-4367-91b2-

5164058e73fe/language-en  

https://www.parlament.al/Files/Integrimi/2009_progress_report_en_23388_1.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2011/package/al_rapport_2011_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2011/package/al_rapport_2011_en.pdf
https://www.osfa.al/sites/default/files/final_report_-_12_priorities_-_eng.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d18dec3a-f0ee-4367-91b2-5164058e73fe/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d18dec3a-f0ee-4367-91b2-5164058e73fe/language-en
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Menjëherë pas përfundimit të SNKKO 2008, qeveria shqiptare miratoi Strategjinë Ndërsektoriale 

për Luftën kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve të Paligjshme dhe Terrorizmin 2013-2020 dhe 

Planin e Veprimit për vitet 2013-2016 (SNKKO 2013). 26 

SNKKO 2013 cilësohet si vazhdim i SNKKO 2008, siç parashikohet në kapitullin e parë për 

analizën e situatës. Plani i Veprimit për periudhën 2013-2016, u miratua në të njëjtën kohë së 

bashku me SNKKO 2013. Pas përfundimit të Planit të Veprimit 2013-2016, nuk u miratua asnjë 

plan veprimi për periudhën e mëpasshme. Në përgjigje të rritjes së kultivimit të kanabisit në vitet 

2015 dhe 2016, u miratua një Plan Veprimi në mars 2017. 27 

Gjithsesi, për sa i përket fushës së veprimit, Plani i Veprimit kundër Kanabis 2017-2020 nuk mund 

të konsiderohet zëvendësues i planit të veprimit vijues i cili mungonte për shkak të fushëveprimit 

të tij mjaft të kufizuar dhe përfshin vetëm një pjesë të Objektivit Strategjik B të ISCOC 2013, 

përkatësisht reduktimi i ofertës dhe aksesit ndaj drogave dhe përdorimit të paligjshëm ‘. 

Më vonë në Nëntor 2017, MB filloi Operacionin ‘Forca e Ligjit’ dhe Task Forcën speciale kundër 

krimit të organizuar që kërkuan të intensifikojnë luftën kundër krimit të organizuar përmes 

krijimit në nivelin qendror dhe vendor të njësive hetimore të specializuara në katër fusha: 1) lëndë 

narkotike dhe trafiqet, (2) krimet e rënda, (3) krimi ekonomik, (4) krimi financiar dhe asetet 
kriminale. 28 

Pas një ndërprerje dy vjeçare, në fund të shtatorit 2019 u miratua një plan veprimi për periudhën 

2019-2020.29 Në vitin 2015 u miratua edhe një plan veprimi për Ri/Integrimin Socio-Ekonomik të 

Grave dhe Vajzave Viktima të Trafikimit të Personave,30 por ashtu si Plani i Veprimit kundër 

Kanabisit 2017-2020, ai kufizohej në trafikimin e personave, i cili i përshtatet vetëm një pjese të 

Objektivit Strategjik D, “ Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore, armëve e 

municioneve luftarake, të mjeteve motorike dhe veprave të artit e kulturës, duke bashkëpunuar 

me gjithë agjencitë e zbatimit të ligjit”. 

Siç evidentohet edhe në materialin e sipërpërmendur, Shqipëria miratoi një qasje strategjike për 

të luftuar krimin e organizuar dymbëdhjetë vjet më parë. Gjatë kësaj periudhe, ajo ka adoptuar 

dhe implementuar dy strategji ndërsektorale. Në përgjithësi, procesi i adoptimit dhe zbatimit ka 

qenë i parregullt dhe i papajtueshëm, duke u prodhuar kryesisht si një përgjigje ndaj kushteve dhe 

stimujve të BE-së. Të dy strategjitë, SNKKO 2008 dhe SNKKO 2013, kanë lënë tre vjet, nga 

gjashtë, pa miratuar një plan veprimi për të zbatuar strategjitë përkatëse. Kjo ka prodhuar pasoja 

negative për zhvillimin e kapaciteteve për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit, duke minuar 

kështu arritjen efektive të qëllimeve dhe objektivave të përcaktuara. Pasojat bëhen më të 

dukshme nga analiza më e thellë e formulimit dhe zbatimit të SNKKO 2013. 

                                                 
26 Vendim nr. 663, datë 17.7.2013. Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Luftës kundër Krimit të 

Organizuar, Trafiqeve të Paligjshme dhe Terrorizmit, 2013-2020 dhe planit të veprimit për vitet 2013-2016 
27 Vendim nr. 248, datë 29.3.2017. Për miratimin e Planit të Veprimit kundër Kultivimit dhe Trafikimit të Kanabisit 

2017–2020.  
28 Ministria e Brendshme. “Forca e Ligjit” – Krijohet Task Forca Speciale kundër krimit të organizuar. 

https://mb.gov.al/2017/11/07/forca-e-ligjit-krijohet-task-forca-speciale-kundër-krimit-të-organizuar-2/ 
29 Vendim nr. 616, date ̈ 18.9.2019. Për miratimin e planit të veprimit për vitet 2019–2020, për zbatimin e 

Strategjisë Ndërsektoriale të Luftës kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve të Paligjshme dhe Terrorizmit 2013-

2020) 
30 Vendim nr. 248, datë 29.3.2017. Për miratimin e Planit të Veprimit kundër Kultivimit dhe Trafikimit të Kanabisit 

2017–2020 

https://mb.gov.al/2017/11/07/forca-e-ligjit-krijohet-task-forca-speciale-kunder-krimit-te-organizuar-2/
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4. FORMULIMI DHE PËRPUTHJA E STRATEGJISË 
 

Në këtë kapitull bëhet një analizë e SNKKO 2013 duke shqyrtuar përputhjen e saj strukturore, 

përputhjen mes analizës së situatës dhe objektivave strategjikë, konsistencës së objektivave dhe 

treguesve të performancës dhe respektimin e të dhënave në lidhje me bazën fillestare dhe 

objektivat e treguesve. 

Strategjia zakonisht përfshin dy procese kryesore: formulimin dhe zbatimin. Formulimi përfshin 

analizimin e mjedisit, përcaktimin e qëllimeve dhe objektivave të politikës që udhëheqin veprimet, 

si dhe përcaktimin e burimeve financiare. Zbatimi i referohet planeve të veprimit të marra për 

arritjen e qëllimeve dhe të objektivave të përcaktuara. 31 Formulimi duhet t’i përmbahet kornizës 

logjike të rrjedhës së rezultateve32 dhe teorisë së ndryshimit që sugjeron që duhet të ekzistojë 

një lidhje logjike mes kontekstit, inputeve të ndërhyrjes, strategjisë së zbatimit. 33 

Sistemi i masave që synojnë rritjen e performancës bën të mundur që të kuptojmë nëse strategjia 

ka përmbushur qëllimin dhe objektivat e përcaktuara. Prandaj, formulimi i strategjisë është proces 

i rëndësishëm, pasi duhet të sigurojë një përputhje mes kontekstit, qëllimeve dhe objektivave, 
burimeve financiare të përfshira dhe treguesve që do të përdoren për të vlerësuar arritjen e 

qëllimeve dhe objektivave. 

Si rrjedhojë e kësaj, formulimi është një proces i domosdoshëm, sepse siguron një përputhje mes 

kontekstit, qëllimeve dhe objektivave, burimet financiare të përfshira dhe treguesve që do të 

përdoren për të vlerësuar arritjen e qëllimeve dhe objektivave. 

SNKKO 2013 është organizuar sipas strukturës së mëposhtme: 

(1) Metodologjia dhe Hyrja  

(2) Kapitulli 1 – Analiza e Situatës,  

(3) Kapitulli 2- Vizioni, politikat dhe qëllimet strategjike,  

(4) Kapitulli 3- Objektivat e politikës dhe produktet madhore,  

(5) Kapitulli 4- Burimet financiare,  

(6) Kapitulli 5 - Llogaridhënia, monitorimi dhe analiza.  

Hyrja përshkruan rëndësinë e dokumentit në lidhje me përparimin në luftën kundër krimit të 

organizuar dhe përmbushjen e angazhimeve të Shqipërisë për marrjen e statusit të vendit kandidat 

të BE-së. Metodologjia përshkruan hapat për zhvillimin e strategjisë që përfshin: (i) hartimin e 

strategjisë nga një grup ndërinstitucional pune që ka përdorur të dhëna dhe informacione për 

krimin e organizuar nga institucionet zbatuese të SNKKO 2008, (ii) rishikimin dhe komentet mbi 

draftin nga Departamenti i Koordinimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Jashtme në 

Këshillin e Ministrave (DEBASKON), dhe (iii) hartimin e dokumentit përfundimtar të SNKKO 

2013 dhe të Planit të Veprimit 2013-2016. 

                                                 
31 Lawrence Freedman. Strategy: A history. Oxford University Press, 2015 
32 OECD. https://www.oecd.org/dac/results-development/what-are-results.htm  
33 OECD (2012), Evaluating Peacebuilding Activities in Settings of Conflict and Fragility: Improving Learning for 

Results, DAC Guidelines and References Series. http://dx.doi.org/10.1787/9789264106802-en  

https://www.oecd.org/dac/results-development/what-are-results.htm
http://dx.doi.org/10.1787/9789264106802-en
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Dokumenti është hartuar duke përdorur të dhëna dhe informacione statistikore nga institucionet 

zbatuese si dhe nga intervista me drejtuesit e institucioneve. Në të thuhet se strategjia është 

zhvilluar me pjesëmarrjen e aktorëve kryesorë të përfshirë në luftën kundër krimit të organizuar, 

trafikimit të paligjshëm dhe terrorizmit.Asnjë donator ose aktorë shoqëror nuk përmendet se ka 

qenë i përfshirë në proces. 

Kapitulli i parë, Analiza e situatës, përshkruan kontekstin e krimit të organizuar, arritjet në 

periudhën 2008-2013 përmes zbatimit të SNKKO 2008, dhe sfidat me të cilat përballen 

institucionet për të luftuar krimin e organizuar. Analiza e Situatës thotë se “krimi i organizuar në 

Shqipëri vitet e fundit duket më pak shqetësues dhe madje dhe më i kontrolluar sesa në periudhën 

para 2007”. 

Aty deklarohet gjithashtu se “Grupet e krimit të organizuar vazhdojnë të përfitojnë nga 

vendndodhja e Shqipërisë si një vend tranzit, i cili preket nga trafikimi i heroinës nga Azia në 

Ballkan për në vendet e Evropës Perëndimore. Trafikantët e drogës, sipas raporteve 

ndërkombëtare, duket se po marrin një rol në rritje në financimin dhe shpërndarjen e heroinës 

jashtë Shqipërisë, veçanërisht në Ballkanin verior dhe Evropën Perëndimore.” Trafikimi i 

narkotikëve, pastrimi i parave, krimi kibernetik, trafikimi i qenieve njerëzore, mjetet motorrike 
të vjedhura dhe forma të tjera të trafikimit janë renditur si aktivitetet kryesore të krimit të 

organizuar. 

Me sa duket, analiza e situatës së krimit të organizuar është mjaft e cekët dhe nuk i referohet 

ndonjë teknike të përdorur për vlerësimin e kërcënimit, përveç analizës SWOT që është 

përdorur për të identifikuar arritjet dhe sfidat. Edhe analiza SWOT duket kontradiktore, sepse 

të njëjtat fusha që përshkruhen si sfidat më të mëdha, përshkruhen dhe si arritjet më të mëdha. 

Fushat në të cilat janë realizuar arritjet përmes zbatimit të SNKKO 2008 janë: 

- bashkëpunimi i policisë në luftën kundër krimit të organizuar;  

- fuqizimi i kapaciteteve administrative dhe profesionale të strukturave për hetimin e krimit të 

organizuar; 

- rritja e numrit të operacioneve të kryera me përdorimin e teknikave speciale të hetimit,  

- rritja e kapaciteteve të strukturave të anti-trafikut; 

- përmirësimi i bashkëpunimit ndërinsitucional në luftën kundër pastrimit të parasë; 

- përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional në luftën kundër; 

- përmirësimi i kapaciteteve të mbrojtjes së dëshmitarit; 

- përmirësimi i ligjeve dhe akteve nënligjore për fuqizimin e kapaciteteve për bashkëpunim 
ndërinstitucional; 

- përmirësimi i bashkëpunimit ndërkombëtar në shkëmbimin e informacionit dhe pjesëmarrjen 

në operacione të përbashkëta; 

- rritja e numrit të marrëveshjeve ndërkombëtare të bashkëpunimit; 

- ulja e kultivimit dhe prodhimit të drogave dhe të trafikut të drogave; 

- rritja e numrit të prishjes së grupeve të organizuara të trafikut njerëzor; 

- rritja e identifikimit dhe të hetimit të veprave penale në fushën e luftës kundr trafikut të 

paligjshëm. 
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Gjithsesi, kur përshkruhen sfidat, për të cilat strategjia merr nga gjetjet dhe rekomandimet e 

Raportit të Progresit të Komisionit Evropian 2012 për Shqipërinë,34 rezultatet jo të kënaqshme 

jepen për të njëjtat fusha ku paraqiten dhe arritjet më të mëdha: 

- Shqipëria është ende një vend burim për trafikimin njerëzor, trafikimi i brendshëm vazhdon 
të jetë një shqetësim; 

- Rritja e efektivitetit të Mekanizmit Kombëtar të Referimit për të mbrojtur, ndihmuar dhe 
mbështetur viktimat e trafikimit, sidomos fëmijët;  

- Kërkohet zbatimi i një qasje ndërdisiplinore për adresimin e trafikimit të qenieve njerëzore; 

- Duhet të intensifikohet përparimi për sa i përket sekuestrimeve të drogave në pikat e hyrjes; 

- Duhet të vazhdohet në të gjitha institucionet përkatëse me përqasjen e udhëhequr nga 
inteligjenca;  

- Mbeten të nevojshme hetimet dhe operacionet më të përqendruara dhe proaktive; 

- Përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional në funksion të rritjes së cilësisë dhe shpejtësisë 

se shkëmbimin e informacionit, procedurave për kontrolle të përbashkëta, analizës së 

përbashkët të riskut; 

- Shqipëria vazhdon të jetë prodhuesi kryesor i kanabisit në rajon; 

- Rritja e rezultateve në luftën kundër prodhimit dhe trafikimit të drogave, krimit të organizuar; 

- Fuqizimi i kapaciteteve të policisë për gjurmimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve me 
origjinë kriminale;  

- Promovimi i hetimit proaktiv dhe të vlerësimit të riskut; 

- Rritja e numrit të hetimeve për pastrim parash  

Botuar tre muaj pas miratimit të strategjisë, Raporti i Progresit i Komisionit Evropian 2013 për 

Shqipërinë paraqet një situatë të ngjashme në lidhje me krimin e organizuar. Aty theksohet se:  

‘Krimi i organizuar mbetet një shqetësim serioz dhe do të nevojiten përpjekje të mëtejshme domethënëse 

për të përmirësuar rekordin e Shqipërisë. Numri i konfiskimeve të pasurive kriminale dhe dënimeve për 

pastrim parash mbetet i vogël. Hetimet proaktive mbi pasurinë e fituar përmes veprimtarisë kriminale 

jashtë vendit, dhe të riinvestuara në Shqipëri, duhet të rriten në mënyrë të qenësishme. Shqipëria mbetet 

një vend burim për trafikimin e të rriturve dhe të miturve, duke përfshirë lypjen e detyruar nga fëmijët. 

Kultivimi dhe trafikimi i kanabisit mbetet një kërcënim serioz’. 35 

Kapitulli vijues, Vizioni, Politikat dhe Qëllimet Strategjike, fillon me një përshkrim të 

vizionit, objektivave afatgjata strategjike dhe qëllimeve strategjike. 

Vizioni i përcaktuar nga strategjia është “ Shqipëria të jetë vend i një shoqërie pa kërcënime nga krimi 
i organizuar dhe terrorizmi, që ofron imazhin e një shteti të qetë dhe me standarde të larta të sigurisë”. 

Qëllimi strategjik afatgjatë është që “Shqipëria të jetë në gjendje të garantojë një shoqëri të sundimit 

të ligjit, të krijojë një mjedis më të sigurt për shoqërinë shqiptare dhe të minimizojë kërcënimet e krimit 

të organizuar dhe terrorizmit, që do të sjellë një përmirësim të cilësisë së jetës dhe sigurisë të qytetarëve, 

duke e bërë Shqipërinë një vend të standardeve evropiane të sigurisë”. 

                                                 
34 Raporti i Progresit i Komisionit Evropian 2012 për Shqipërinë. Bruksel, 10.10.2012. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2012/package/al_rapport_2012_en.pdf 
35 Raporti i Progresit i Komisionit Evropian 2013 për Shqipërinë. Bruksel, 16.10.2013. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2013/package/al_rapport_2013.pdf 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2012/package/al_rapport_2012_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2012/package/al_rapport_2012_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2013/package/al_rapport_2013.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2013/package/al_rapport_2013.pdf
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Qëllime strategjike formulohen si në vijim: “(i) janë organizimi dhe koordinimi i veprimtarisë në luftën 

kundër krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme dhe terrorizmit, duke synuar ndërtimin e një shoqërie, 

pa kërcënime nga krimi i organizuar, në paqe e në përmirësim të vazhdueshëm të cilësisë se jetës së 

qytetarëve”; “(ii) Krijimin e imazhit të një vendi të qetë e me standarde të larta sigurie; të një vendi ku 

zbatohet rigorozisht ligji dhe respektohen të drejtat dhe liritë e njeriut, të një vendi që aspiron të radhitet 

me shtetet që luftojnë me efektivitet krimin e organizuar, si një partner me garanci të plota e standarde 

për të qenë anëtar i familjes së Bashkimit Evropian”.  

Dokumenti vë në dukje se qëllimet strategjike janë identifikuar duke marrë parasysh situatën 

aktuale të krimit të organizuar në Shqipëri, si dhe përparësitë e qeverisjes në kuadrin e procesit 

të integrimit në BE dhe strategjitë e tjera që janë duke u zbatuar dhe hartuar për të luftuar format 

specifike të krimi i organizuar. 

Siç dhe mund të kuptohet, dokumenti formulon në mënyrë të përzgjatur vizionin, objektivat 

strategjike dhe qëllimet strategjike që në thelb janë të njëjta. Për sa i përket rëndësisë dhe dobisë 

në procesin e zbatimit, ky përkufizim i vizionit dhe qëllimeve strategjike duket i paarritshëm dhe 

nuk mund të mbështetet as në analizën e situatës, as nga objektivat dhe rezultatet e paraqitura 

në zinxhirin e rezultateve në kapitullin vijues. Teoria e ndryshimit, mbi të cilën rrjedh konceptimi 
i një dokumenti të tillë, sugjeron që duhet të ekzistojë një lidhje logjike mes kontekstit, inputeve 

të ndërhyrjes dhe strategjisë së zbatimit.36 

Po ashtu, nuk merret në konsideratë natyra transnacionale e krimit të organizuar i cili strategjia 

thekson se luan një rol kryesor në zhvillimin e veprimtarive të krimit të organizuar në Shqipëri 

kur deklaron si vizionin e saj “Shqipëria të jetë vend i një shoqërie pa kërcënime nga krimi i organizuar”. 

Kapitulli vazhdon me një pjesë ku përshkruhen politikat, qëllimet dhe objektivi strategjik. Fillon 

me një përmbledhje të politikave “të përshtatshme” që synohet të hartohen me anë të strategjisë 

me qëllim “përmirësimin e mëtejshëm të standardeve të sigurisë” në vend, siç renditen më poshtë: 

- rritjes së efikasitetit të standardeve të menaxhimit të personelit në çdo agjenci apo strukturë;  

- rritjes së kapaciteteve operacionale dhe goditjes së krimit të organizuar bazuar në vlerësimin 

e kërcënimeve dhe hetimeve proaktive; 

- rritjes së bashkëpunimit me strukturat e brendshme dhe partneret rajonale të BE-së si dhe 
institucionet kompetente të Kombeve të Bashkuara për luftën ndaj krimit të organizuar, 

trafiqeve të paligjshme, krimit financiar dhe korrupsionit, duke bërë të mundur evidenca të 

qëndrueshme për hetimet proaktive; 

- ndjekjes dhe ndëshkimit të çështjeve të korrupsionit në të gjitha nivelet dhe sidomos ato të 
profilit të zyrtareve të larte; 

- rritjes së kapaciteteve investiguese dhe orientimit të këtyre strukturave drejt inteligjencës; 

- rritjes dhe përmirësimit të kapaciteteve për aplikimin e teknologjive të reja në zbulimin dhe 

identifikimin e provave ligjore; 

- rritjes së efiçencës në fushën e ndjekjes, gjetjes, ngrirjes, sekuestrimit, konfiskimit dhe 

rikuperimit të produkteve të krimit të organizuar; 

- rritjes dhe forcimit të masave në drejtim të parandalimit të akteve terroriste dhe ekstremizmit; 

- rritjes së efiçencës për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtoreve të drejtësisë. 

                                                 
36 OECD (2012), Evaluating Peacebuilding Activities in Settings of Conflict and Fragility: Improving Learning for 

Results, DAC Guidelines and References Series. http://dx.doi.org/10.1787/9789264106802-en  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264106802-en
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Dokumenti shpjegon së “për zbatimin e këtyre politikave puna do të vazhdohet me qëllim forcimin e 

aftësive administrative të institucioneve shtetërore”, duke e bërë të vështirë të kuptohet nëse këto 

janë politika strategjike apo veprimet që duhen ndërmarrë për të vënë në zbatim këto politika 

“të përshtatshme”. 

Kapitulli tjetër, Objektivat e Politikës dhe Produktet Madhore, parashikon rrjedhën e 

rezultateve që mund të përmblidhen si më poshtë: Objektivat strategjikë - » Rezultatet kryesore -» 

Objektivat specifikë - » Treguesit e performancës. Në këtë kapitull jepen 12 objektiva strategjikë 

përmes arritjes së të cilave, strategjia do të përmbushë synimet dhe qëllimet e përcaktuara në të. 

Aty përshkruhen edhe të ashtuquajturat “rezultate kryesore” që do të arrihen përmes 

përmbushjes së këtyre objektivave. Në tabelën e mëposhtme jepen objektivat strategjikë dhe 

rezultatet kryesore të cilat duhet të arrihen. 

Objektivat e 

Politikes 
Produktet Madhore 

A. Forcimi i 

koordinimit 

ndërinstitucional 

në luftën kundër 

krimit të 

organizuar dhe 

terrorizmit.  

 

- Lufta kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve të paligjshme do të mbetet 

përsëri si një ndër fushat prioritare për qeverinë shqiptare, kjo për faktin e 

rrezikshmërisë së larte shoqërore si dhe një element shume i rëndësishëm në 

kuadër të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.  

- Lufta kundër krimit të organizuar do të intensifikohet nëpërmjet përpjekjeve të 

koordinuara dhe harmonizuara të të gjithë institucioneve dhe agjencive 

ligjzbatuese Shqiptare që janë të përfshira dhe që kanë detyrime në këtë 

strategji.  

- Koordinimi ndërinstitucional do të synojë përmirësimin e organizimit dhe 

koordinimit të veprimtarisë në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve të 

paligjshme, akteve terroriste, krimit ekonomiko-financiar dhe korrupsionit si 

dhe hetimit të aseteve kriminale, në rritjen e shkëmbimit të informacioneve, 

realizimin e aktiviteteve trajnuese dhe analizave të përbashkëta, rritjen e aksesit 

te bazat e të dhënave të secilit institucion, si dhe vazhdimin e raportimit të 

statistikave të përbashkëta nëpërmjet evidencave të faktueshme. 

B. Krijimi i një 

mjedisi të sigurt 

për shoqërinë 

përmes 

reduktimit të 

ofertës dhe 

aksesit ndaj 

drogave për 

përdorim të 

paligjshëm. 

 

- Mbrojtja e sigurisë publike, jetës dhe shëndetit të individëve e komuniteteve 

nëpërmjet minimizimit të rrezikut dhe të dëmeve që vijnë nga droga përmes një 

veprimi të koordinuar kombëtar.  

- Lufta kundër grupeve dhe organizatave kriminale do të vazhdoje të mbetet në 

qendër të vëmendjes së strukturave ligjzbatuese në vendin tonë. 

- Në këtë drejtim, është e nevojshme të vazhdoje me intensitet puna për 

përgatitjen e rezultateve të qëndrueshme të drejtuara nga hetimet proaktive.  

- Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar është një kusht tjetër i domosdoshëm për 

efikasitet në goditjen e rrjeteve kriminale të trafikimit ndërkombëtar të 

narkotikëve.  

- Ngritja në nivele me të larta e bashkëpunim ndërinstitucional.  

- Ulja e mëtejshme e prodhimit të kanabisit. 

C. Rritja e 

numrit të 

hetimeve 

proaktive në 

luftën kundër 

krimit të 

organizuar, 

- Rritja e efektivitetit dhe efiçencës në luftën kundër krimit të organizuar, 

trafiqeve dhe terrorizmit do të realizohet nëpërmjet përmirësimit dhe rritjes së 

numrit të hetimeve proaktive nga strukturat përgjegjëse.  

- Ky objektiv do të rezultojë në goditjen e krimit të organizuar nëpërmjet 

hetimeve dhe operacioneve policore bazuar në analizën e informacionit kriminal 

dhe mjetet speciale të hetimit, duke marrë në konsiderate Policimin e 

Udhëhequr nga Inteligjenca.  
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trafiqeve, 

korrupsionit dhe 

terrorizmit.  

 

- Kjo filozofi do të realizohet duke marrë në konsideratë rekomandimet e 

produkteve analitike “Vlerësimi i kërcënimit të krimit të organizuar”, “Vlerësimi 

i grupeve kriminale”, 

- Përdorimi me efikasitet i teknikave speciale të hetimit, duke synuar rritjen me 

5 % të numrit të përgjithshëm të hetimeve proaktive. 

D. Parandalimi 

dhe lufta kundër 

trafikimit të 

qenieve 

njerëzore, 

armëve e 

municioneve 

luftarake, të 

mjeteve 

motorike dhe 

veprave të artit 

e kulturës, duke 

bashkëpunuar 

me gjithë 

agjencitë e 

zbatimit të ligjit.  

 

- Lufta kundër Trafiqeve të tjera të Paligjshme bazohet në Planin Kombëtar të 

Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore” dhe në 

dokumentin plotësues “Plani i Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Fëmijëve 

dhe Mbrojtjen e Fëmijëve, Viktima të Trafikimit”, 2011 - 2013 si dhe në planet 

përkatëse të veprimit për çdo formë të trafikut të paligjshëm. Zbatimi i këtyre 

dokumenteve do të thellojë më tej masat në drejtim të goditjes e parandalimit 

të këtyre trafiqeve.  

- Për periudhën në vazhdim do të intensifikohen përpjekjet e strukturave 

shtetërore për të luftuar fenomenin e trafikimit të qenieve njerëzore, duke 

pasur si objektiv kryesor hetimin, gjykimin dhe dënimin e trafikanteve dhe 

mbrojtjen e viktimave të trafikimit. Një objektiv, në terma afatshkurtër dhe 

afatmesëm, do të jetë edhe përmirësimi i legjislacionit që rregullon fushën e 

luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, në veçanti i legjislacionit penal dhe 

njehsimi i tij me standardet me të larta ndërkombëtare dhe me legjislacionin e 

BE-së. Po ashtu, do të synohet identifikimi i hershem i viktimave/viktimave të 

mundshme të trafikimit, me qëllim referimin e tyre për shërbime dhe sigurimin 

e një mbrojtjeje efektive, bazuar gjithmonë në interesin më të lartë të viktimës, 

me një qasje të veçantë ndaj fëmijëve. Sërish do të jenë në qendër të vëmendjes 

fushatat ndërgjegjësuese për të gjithë shoqërinë, në veçanti për grupet e veçanta 

më të rrezikuara nga trafikimi. Do të ndërmerren studime dhe kërkime për të 

realizuar parandalimin në kohë të shfaqjeve të formave të reja të trafikimit apo 

llojeve të reja të shfrytëzimit. 

- Strukturat e Policisë së Shtetit do të fokusohen në parandalimin dhe reduktimin 

e trafiqeve të paligjshme nga/përmes vendit tonë duke forcuar bashkëpunimin 

me vendet e origjinës, tranzitit dhe destinacionit në shkëmbimin e informacionit, 

kryerjen e hetimeve dhe operacioneve të përbashkëta, në forcimin e 

kapaciteteve nëpërmjet trajnimeve dhe përdorimit të metodave speciale të 

hetimit, në përmirësim dhe harmonizimin në sigurimin e të dhënave dhe 

statistikave që mundësojnë vlerësimin e progresit në luftën kundër trafikut të 

armëve, veprave të artit, mjeteve motorike dhe kontrabandimit të emigrantëve 

dhe dëshmive të pakundërshtueshme aktuale.  

- Drejtimet kryesore ku do të përqendrohet lufta kundër trafiqeve të paligjshme 

do të jenë: lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore; kundër trafikut të 

armëve dhe municioneve luftarake; kundër trafikut të paligjshëm të mjeteve 

motorike dhe veprave të artit e kulturës; parandalimi dhe minimizimi i 

kontrabandimit të personave. 

E. Forcimi i 

integritetit të 

zyrtareve të 

agjencive të 

zbatimit të ligjit 

dhe reduktimi i 

korrupsionit.  

 

- Lufta kundër korrupsionit është e lidhur ngushtësisht me luftën kundër krimit 

të organizuar, trafiqeve të paligjshme dhe terrorizmit, gjë që kërkon një 

bashkëpunim të thelluar mes agjencive të zbatimit të ligjit dhe atyre të 

inteligjencës.  

- Për të arritur këtë objektiv strategjik, kërkohet parandalimi dhe reduktimi 

progresiv i korrupsionit, forcimi i integritetit të policisë dhe agjencive të tjera 

të zbatimit të ligjit, rritja e treguesve në luftën kundër korrupsionit nëpërmjet 

fuqizimit të kapaciteteve të hetimit të korrupsionit, evidentimit dhe 
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dokumentimit sa me efektiv të hetimeve për korrupsion, krijimit të një sistemi 

të konsoliduar të dhënash për regjistrimin e hetimeve, ndjekjes penale dhe 

dënimeve në fushën e korrupsionit të zyrtareve të profilit të larte si dhe rritjes 

së besimit të publikut tek strukturat shtetërore të luftës kundër korrupsionit. 

F.Parandalimi 

dhe goditja e 

pastrimit të 

parave 

nëpërmjet 

rritjes së 

treguesve të 

luftës kundër tij.  

 

- Masat për parandalimin e pastrimit të parave do të sjellin reduktimin e 

aktiviteteve të krimit të organizuar, dekriminalizimin e aktivitetit ekonomik në 

vend, që janë prioritet i qeverisë shqiptare.  

- Qeveria shqiptare do të bashkëpunojë me vendet e tjera me qëllim parandalimin 

e përdorimit të sistemeve të tyre financiare për pastrimin e të ardhurave nga 

aktivitetet kriminale në përgjithësi, si dhe përdorimin e tyre për qëllime të 

financimit të terrorizmit.  

- Bashkëpunimi në këtë fushë do të mbështetet në zbatimin e standardeve dhe 

mekanizmave të përshtatshme, për luftimin e pastrimit të parave dhe financimit 

të terrorizmit, duke u fokusuar në mënyrë të veçantë në standardet e BE-së, 

kërkesave që rrjedhin nga rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe 

instrumentet e tjera ndërkombëtare në këtë fushë.  

- Synimet kryesore në mbështetje të strategjive, prioriteteve të Qeverisë dhe 

rekomandimeve të KE-së për vitet në vijim do të jenë:  

o Rishikimi periodik i efektivitetit dhe efikasitetit së sistemit vendas për 

luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.  

o Parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave nëpërmjet fuqizimit të 

kapaciteteve të hetimit të pastrimit të parave dhe rritjes së treguesve në 

luftën kundër tij si dhe krijimit të një sistemi të konsoliduar të dhënash 

lidhur me regjistrimin e hetimeve, ndjekjen penale dhe dënimeve në 

fushën e pastrimit të parave.  

o Sigurimi i aksesit online për autoritetet e hetimit të krimit financiar në 

regjistrat e pasurive, të bizneseve, licencave, automjeteve, legalizimeve, 

tatimeve, doganave, regjistrin kombëtar të llogarive bankare, institucionet 

financiare dhe baza të tjera të dhënash.  

o Rregullimi me ligj ose marrëveshje të përbashkëta, bashkëpunimi për 

shkëmbimin online të informacionit me FIU-n, QKR, TATIMET, Dogana, 

AAPSK, ALUIZNI, QKL, ZQRPP dhe me agjenci të tjera të zbatimit të 

ligjit.  

o Hartimi dhe zbatimi i programeve ndërinstitucionale të përbashkëta të 

trajnimit, me përfshirjen nga të gjitha autoritetet kompetente të 

mbledhjes, dhënies së informacionit financiar, analizës së informacionit 

financiar, investigimit të pastrimit të parave, dhe gjetjes së aseteve 

kriminale, dhe deri nga struktura e gjyqësorit në këtë fushe.  

o Bashkëpunimi intensiv me institucionet ndërkombëtare të fushës dhe 

sidomos me strukturat relevante të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.  

G. Dobësimi i 

financave të 

rrjeteve 

kriminale të 

krimit të 

organizuar dhe 

terrorizmit 

nëpërmjet 

shënjestrimit, 

- Ndryshime në ligjin nr. 10192, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen 

e Krimit të Organizuar dhe Trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër 

pasurisë”, që synojnë shtimin e gamës së veprave penale si dhe lehtësimin e 

procedurave në hetimin e pasurive që rrjedhin nga aktivitetet kriminale.  

- Rritja dhe forcimi i mëtejshëm i kapaciteteve në hetimin e aseteve kriminale, 

nëpërmjet trajnimeve të vazhdueshme e të përbashkëta, krijimit të një sistemi 

statistikor ndërinstitucional.  

- Rritja e numrit të hetimeve pasurore me qëllim rritjen e numrit të 

sekuestrimeve dhe konfiskimeve, nëpërmjet krijimit të lehtësirave dhe aksesit 
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sekuestrimit dhe 

konfiskimit të 

pasurive dhe të 

ardhurave të 

përfituara nga 

aktiviteti 

kriminal. 

 

në sistemin e informatizuar të pasurive; rritjes së bashkëpunimit ndërmjet 

strukturave të policisë, institucione të tjera dhe në nivel ndërkombëtar, e 

sidomos me ato të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe rritjes së monitorimit 

në zbatimin e detyrimeve ligjore.  

H. Zvogëlimi i 

kërcënimeve të 

terrorizmit 

nëpërmjet 

vlerësimit të 

rrezikut dhe 

duke 

bashkëpunuar 

me strukturat e 

shtetit të 

angazhuara në 

këtë fushe.37 

 

I. Forcimi i 

masave për 

luftën kundër 

krimit 

ndërkufitar dhe 

trafiqeve të 

paligjshme me 

synim rritjen e 

standardeve të 

sigurisë së 

kufijve në 

parametrat e 

vendeve të BE-

së.  

 

- Menaxhimi i integruar dhe siguria në kufi përbëjnë një angazhim të qeverisë 

shqiptare si në raport me detyrimet ligjore, politike dhe sigurinë kombëtare 

brenda vendit, ashtu dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, veçanërisht në 

procesin e marrjes së statusit të vendit kandidat të Shqipërisë për në BE, rritjen 

e besimit ndaj shteteve fqinje dhe më gjerë, si dhe për të kontribuar në luftën 

kundër krimit të organizuar.  

- Politika për realizimin e kufijve të hapur, por të kontrolluar dhe të sigurt kërkon 

menaxhim efikas të kufirit duke u angazhuar të punojë së bashku me vendet e 

rajonit për të arritur atë në shkallë rajonale.  

- Forcimi i kontrolleve në kufi do të synojë të:  

o Pengojë kriminelet të kryejnë aktivitete ilegale ndërkufitare, duke 

parandaluar ose duke zbuluar aktivitetet e tyre.  

o Forcojë luftën ndaj trafiqeve të të gjithë llojeve, imigracionit të paligjshëm, 

terrorizmit dhe krimit të organizuar,  

o Forcojë kontrollin e kufirit, duke e konsideruar mjaft të dobishëm dhe 

efikas për parandalimin e zhvillimit dhe përhapjes së krimit, ndëshkimin e 

krimineleve dhe pakësimin e përfitimeve të tyre të paligjshme.  

- Përparësitë strategjike dhe objektivat e politikave do të jenë:  

o Përmirësimi i menaxhimit të procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e 

kalimit të ligjshëm dhe parandalimin e aktivitetit të kundërligjshëm 

nëpërmjet kufirit shtetëror;  

o Përfundimi i harmonizimit të kuadrit ligjor me standardet Schengen deri 

në vitin 2018 për të 4 shtyllat e MIK-ut.  

o Zhvillimi i infrastrukturës dhe forcimi i sistemit të menaxhimit të 

burimeve;  

                                                 
37 Ky objektiv nuk është analizuar, pasi është tërësisht i lidhur me anti-terrorizmin. 
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o Parandalimi dhe ulja e imigrimit të paligjshëm nëpërmjet zbatimit të 

masave dhe veprimeve të Planit të Veprimit të Strategjisë së MIK-ut dhe 

normativen migratore;  

o Forcimi i kapaciteteve të vlerësimit të kërcënimit në PK&M. 

- Institucionet kombëtare (sidomos doganat, policia kufitare, autoritetet fito-

sanitare, etj.), nëpërmjet zbatimit të këtyre strategjive do të forcojnë 

bashkëpunimin ndërinstitucional, për t i bere PKK-të me efikase, si për sa i 

përket flukseve të mallrave dhe personave, ashtu dhe për sa i përket kontrollit 

të aktiviteteve kriminale ndërkufitare. 

J. Rritja e 

bashkëpunimit 

ndërkombëtar 

në drejtim të 

luftës kundër 

krimit të 

organizuar dhe 

terrorizmit.  

 

- Në kuadrin e integrimit të vendit në BE, kërkohet angazhimi i Shqipërisë për 

nxirjen e bashkëpunimit rajonal dhe marrëdhënieve të fqinjësisë së mire për 

zhvillimin e projekteve me interes të përbashkët, për çështje që kanë të bëjnë 

me luftën kundër krimit të organizuar, migrimit të paligjshëm dhe trafikimit, 

duke përfshirë në veçanti atë të qenieve njerëzore, kontrabandën, trafikimin e 

paligjshëm të armëve dhe të makinave etj.  

- Në këtë kuadër, kërkohet konsolidimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve 

juridiksionale me autoritet e huaja në drejtim të përmirësimit dhe lehtësimit të 

procedurave të bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar; rritja e bashkëpunimit 

ndërkombëtar me agjencitë partnere të zbatimit të ligjit nëpërmjet rritjes së 

shkëmbimit të informacioneve dhe numrit të operacioneve të përbashkëta 

kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve të paligjshme si dhe rritja e 

bashkëpunimit ndërkombëtar dhe e hetimeve të përbashkëta. 

K. Përmirësimi i 

kapaciteteve të 

Policisë 

Shkencore. 

 

- Përmbushja e qëllimeve strategjike do të realizojë objektivat specifike dhe 

produktet madhore si me poshtë:  

- - Rritjes së kapaciteteve në drejtim të ekzaminimeve me ane të ADN-së, 

nëpërmjet instalimit të bazës së të dhënave të ADN-së, për ruajtjen e profileve 

të personave me të dhëna kriminale dhe krahasimet me profilet e mbetjeve 

biologjike të fiksuara në vendngjarje.  

- Rritjes së kapaciteteve përpunuese dhe ekzaminuese të provave dixhitale filmike 

nëpërmjet zbatimit të protokolleve të përmirësimit të cilësisë së pamjeve filmike 

ekzistuese, dhe programeve e pajisjeve ekzaminuese. 

L. Rritja e 

efektivitetet të 

strukturave 

kundër krimit 

kompjuterik. 

- Në funksion të rritjes së efektivitetit të luftës kundër krimit kompjuterik në të 

ardhmen parashikohet të rriten kapacitetet administrative të strukturave 

përkatëse nëpërmjet zgjerimit dhe forcimit të tyre. Për këtë qëllim do të:  

o Krijohet një njësi e vetme e specializuar për hetimin dhe ekzaminimin 

krimeve kompjuterike në nivel qendror e rajonal,  

o Zgjerohet gama e hetimit të aktivitetit kriminal nëpërmjet kompjuterëve 

dhe Internet-it, duke përfshirë mashtrimet me kartat bankare, mashtrimet 

në internet, sistemet dhe rrjeti kompjuterik.  

o Krijohet struktura për luftën kundër abuzimit me të mitur ose 

pedopornografise,  

o Ofrohet shërbim për të gjitha strukturave të hetimit të krimit në Policinë 

e Shtetit, që do të zhvillojnë hetime dhe ekzaminime lidhur me krimet 

kompjuterike dhe Internetin.  

Tabela 4. Objektivat Strategjikë dhe rezultatet kryesore 
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Siç mund shihet nga tabela, formulimi i të ashtuquajturave rezultate kryesore është i pasaktë. 

OECD përcakton rezultatet si “efektet e mundshme ose të arritura afatshkurtra dhe afatmesme të 

produktit të një ndërhyrje”,38 që do të thotë së rezultatet duhet të jenë koherente me, po aq sa të 

rrjedhin nga, aktivitetet dhe produktet (figura 1).39 

 

 

Figure 1: Rrjedha e rezultateve. OECD 

 

Megjithatë, nga një shqyrtim më nga afër evidentohet së rezultatet kryesore janë formuluar 

kryesisht si produkte, aktivitete ose objektiva. Për më tepër, strategjia nuk parashikon tregues që 

do të përdoren për të matur arritjen e rezultateve dhe/ose ndikimin e tyre. 

Gjithsesi, në kapitullin e fundit, strategjia përshkruan një seri indikatorësh që do të përdoren për 
vlerësimin e arritjeve të rezultateve të nxjerra nga zbatimi i saj (Tabela 5). Ky diferencim duket 

së bën dallimin mes vlerësimit të bërë nga institucionet qeveritare dhe vlerësimeve të bëra nga 

aktorët jashtë qeverisë, por praktikisht ekzistojnë vetëm shtatë tregues, ata të cilët cilësohen si 

“të brendshëm”. 

 

Tregues të brendshëm Tregues të jashtëm 

- Shkatërrimi i grupeve kriminale të përfshira në këto 

aktivitete.  

- Sekuestrimi i pasurive të rrjedhura nga këto 

aktivitete të paligjshme Arrestimi i personave me 

precedentë kriminal  

- Treguesit e tregut të paligjshëm të narkotikëve  

- Minimizimi i korrupsionit dhe renditja e Shqipërisë 

në vendet që luftojnë me efektivitet korrupsionin  

- Përdorimi i formave dhe mjeteve të veçanta të 

hetimit  

- Paraqitja e një situate të sigurt në vend e standarde 

të mira të rendit.  

- Vlerësimet e publikut, qytetareve dhe 

bizneseve të ndryshme nëpërmjet matjes së 

perceptimit të publikut duke përdorur 

pyetësorë, intervista dhe organizuar forume 

të hapura.  

- Vlerësimet e institucioneve ndërkombëtare, 

në raporte periodike apo buletine.  

- Vlerësimet e vendeve të rajonit për treguesit 

e minimizimit të krimit të organizuar në 

Shqipëri.  

Tabela 5. Tregues të brendshëm dhe të jashtëm SNKKO 2013 - 2020 

                                                 
38 OECD. https://www.oecd.org/dac/results-development/what-are-results.htm  
39 Development Results: An Overview of Results Measurement and Management. OECD 2013. 

https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Development-Results-Note.pdf  

https://www.oecd.org/dac/results-development/what-are-results.htm
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Development-Results-Note.pdf
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Megjithëse këta tregues nuk janë specifikuar si të lidhur me rezultatet, mund të supozohet së 

treguesit do të përdoren për të vlerësuar arritjen e rezultateve dhe ndikimin e zbatimit të 

strategjisë. 

Në çdo rast, formulimi i shumicës së këtyre treguesve është i gabuar sepse nuk bëhet specifikim 

lidhur me faktin nëse matja e rezultateve bëhet përmes zvogëlimit ose rritjes së vlerave. Për 

shembull, është e vështirë të vlerësohet arritja e treguesit të parë “Shkatërrimi i grupeve kriminale 

të përfshira në aktivitetet e krimit të organizuar”, duke marrë parasysh së objektivat strategjikë janë 

formuluar si sintetizues si të parandalimit ashtu dhe të shtypjes në një fashë të vetme. Nga një 

perspektivë parandaluese, ky tregues duhet të matet me një prirje në rënie të numrit të grupeve 

të shkatërruara, që vijnë si rezultat i parandalimit efektiv, ndërsa nga perspektiva e shtypjes 

treguesi mund të matet me një rritje të numrit të grupeve të shkatërruara. I njëjti arsyetim vlen 

për treguesin e sekuestrimit të aseteve ose për arrestimet të personave me prejardhje kriminale. 

Për më tepër, treguesit nuk citojnë të dhënat fillestare bazë që do të përdoren për të matur 

arritjen e rezultateve. Treguesi i vetëm që mund të përdoret lehtësisht për matjen e 

rezultateve/ndikimit është treguesi për korrupsionin dhe renditjet botërore lidhur me të, për 
shkak të publikimit të rregullt të indeksit të perceptimit të korrupsionit nga Transparency 

International 40  dhe indeksi i Bankës Botërore. 41 Pjesa pasuese e këtij kapitulli parashikon 

objektivat specifikë dhe treguesit e performancës, që lidhen me secilin objektiv 

strategjik. 

Objektivat strategjikë janë të ndara në objektiva specifikë, arritja e të cilave supozohet të maten 

përmes treguesve të performancës. Ekzistojnë 32 Objektiva Specifikë dhe 47 Nën-Objektiva, dhe 

38 Tregues Performance (Tabela 6). Megjithëse kjo pjesë e rrjedhës së rezultateve është më e 

strukturuar, pasi kërkon të vendosë një korrelacion më të ngushtë dhe më të qartë mes 

objektivave dhe rezultateve, ajo gjithsesi posedon disa të meta sa i përket formulimit të 

objektivave (i njëjti objektiv parashikon parandalimin dhe shtypjen), marrëdhëniet mes objektivave 

dhe treguesve të performancës (numri i madh i objektivave kundrejt treguesve), si dhe në aspektin 

e formulimit dhe konsistencës së treguesve (të dhënat fillestare, metodologjinë e llogaritjes, etj.). 

Objektivat 

Strategjikë (12) 

Objektivat Specifikë (32) 

Nënobjektivat (47) 

Treguesit e performancës 

(38) 

A. Forcimi i 

koordinimit 

ndërinstitucional 

në luftën kundër 

krimit të 

organizuar dhe 

terrorizmit.  

 

1. Zbatimi i aktiviteteve bashkëpunuese 

të parashikuara në Planet Kombëtar të 

Veprimit, për luftën kundër 

narkotikëve, terrorizmit, trafiqeve të 

tjera të paligjshme, si veprat e artit, 

mjetet motorike, pastrimit të parave 

dhe korrupsionit.  

2. Shkëmbimi i të dhënave ndërmjet 

institucioneve pjese e kësaj strategjie, 

dhe strategjive të tjera përbërëse, 

1.  Plotësimi periodik, çdo 3-

mujor i statistikave të 

konsoliduara dhe rakorduara.  

2.  Takimet periodike me të gjithë 

institucionet e tjera 

raportuese, çdo 3- mujor.  

3.  Numri i informacioneve të 

shkëmbyera mes 

institucioneve do të rritet me 

5% në vitin 2020, krahasuar 

me vitin 2012.  

                                                 
40 https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019  
41https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hc153e067?country=ALB&indicator=364&viz=line_chart&years=1996,

2018  

https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hc153e067?country=ALB&indicator=364&viz=line_chart&years=1996,2018
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hc153e067?country=ALB&indicator=364&viz=line_chart&years=1996,2018
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nëpërmjet dhënies së aksesit në bazën 

e të dhënave të çdo institucioni.  

3. Krijimi i një sistemi të konsoliduar të 

dhënash lidhur me regjistrimin e 

hetimeve të krimit të organizuar, 

krimit financiar dhe korrupsionit.  

4. Forcimi i bashkëpunimit ndër-

institucional nëpërmjet trajnimeve dhe 

analizave të përbashkëta në fushën e 

hetimit të aseteve kriminale 

4.  Numri i trajnimeve të 

përbashkëta do të rritet 4 % 

në vitin 2020, krahasuar me 

vitin 2012.  

5.  Sigurimi i aksesit në të dhënat 

e ALUIZNIT, ZQRPP, Taksave, 

Doganave. (2014). 

B. Krijimi i një 

mjedisi të sigurt 

për shoqërinë 

përmes 

reduktimit të 

ofertës dhe 

aksesit ndaj 

drogave për 

përdorim të 

paligjshëm. 

 

1. Parandalimi dhe ulja në mënyrë të 

ndjeshme e prodhimit të drogës në 

Shqipëri;  

2. Vështirësimi i aksesit ndaj drogave për 

përdorim të paligjshëm nëpërmjet 

goditjes me intensitet të larte të 

individëve, grupeve apo organizatave 

kriminale që ushtrojnë veprimtari 

kriminale në formën e shitjes, 

shpërndarjes, trafikut të brendshëm 

dhe atij ndërkombëtar të drogave.  

3. Përmirësimi i mëtejshëm i legjislacionit 

në fushën e drogës;  

4. Forcimi i kapaciteteve të njësive të 

specializuara për luftën kundër drogës 

nëpërmjet trajnimit e pajisjes së tyre 

me mjetet dhe pajisjet e nevojshme.  

5. Forcimi i kontrollit kufitar për 

parandalimin e goditjen e trafikimit 

ndërkombëtar të drogave  

1. Ulja, deri me 2016, me 50% e 

numrit të kapjeve dhe bimëve 

të asgjësuara për rastet e 

kultivimit të bimëve narkotike, 

duke u nisur nga të dhënat e 

vitit 2010. 

2. Numri i kapjeve për rastet e 

shitjes e trafikimit të drogave, 

të jetë çdo vit mbi 600. 

3. Mbajtja në nivele të ulëta e 

treguesve për sasitë e drogave 

të forta të sekuestruara nga 

vendet fqinje me origjinë apo të 

tranzituara nga Shqipëria (nen 

20 kg heroinë dhe nen 5 kg 

kokainë deri në vitin 2020).  

4. Kryerja çdo vit e jo më pak se 

30 operacioneve ku janë 

përdorur forma të ndryshme të 

bashkëpunimit ndërkombëtar. 

5. Goditja çdo vit e jo më pak se 

40 grupe kriminale të trafikut e 

shpërndarjes së drogave. 

6. Rritja e zbatueshmërisë dhe 

goditjes së trafikut të lëndëve 

narkotike në VKK me 1.5 % në 

vitin 2020 në raport me vitin 

2011. 

C. Rritja e 

numrit të 

hetimeve 

proaktive në 

luftën kundër 

krimit të 

organizuar, 

trafiqeve, 

korrupsionit dhe 

terrorizmit.  

 

Nuk ka objektiva specifikë 1. Rritja e numrit të operacioneve 

me metodat speciale të hetimit 

të trafiqeve të paligjshme me 5 

% deri në vitin 2015 dhe 7 % 

deri në vitin 2020, krahasuar 

me 2012. 

2. Kryerja çdo vit e jo më pak se 

50 operacioneve kundër 

narkotikëve me teknikat 

speciale të hetimit. 

3. Rritja me 5 % e numrit të 

hetimeve proaktive për pastrim 
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të produkteve të veprës 

penale. 

4. Rritja me 5 % çdo vit e 

hetimeve pro aktive në fushën 

kundër korrupsionit. 

D. Parandalimi 

dhe lufta kundër 

trafikimit të 

qenieve 

njerëzore, 

armëve e 

municioneve 

luftarake, të 

mjeteve 

motorike dhe 

veprave të artit 

e kulturës, duke 

bashkëpunuar 

me gjithë 

agjencitë e 

zbatimit të ligjit.  

 

1. Përmirësimi i legjislacionit të luftës 

kundër trafikimit të qenieve njerëzore 

dhe zbatimi i mekanizmave dhe 

procedurave të standardizuara për 

identifikimin, referimin dhe mbrojtjen 

e viktimave/viktimave të mundshme të 

trafikimit, me një qasje të veçantë ndaj 

fëmijëve;  

1.1. Ndryshimi i KP dhe KPrP me 

qëllim përmirësimin e dispozitave 

ekzistuese dhe shtimin e disa 

dispozitave të reja për veprat 

penale të trafikimit të qenieve 

njerëzore;  

1.2. Hartimi dhe miratimi i një ligji të 

veçantë për luftën kundër 

trafikimit të qenieve njerëzore, i 

cili do të shërbejë dhe si një 

instrument efektiv për të 

adresuar në një akt të vetëm të 

gjitha masat që duhen ndërmarrë 

në luftën kundër trafikimit të 

personave;  

1.3. Monitorimi dhe zbatimi i 

Procedurave Standarde të 

Veprimit për Identifikimin dhe 

Referimin e Viktimave të 

Trafikimit nëpërmjet udhëzimeve 

të vazhdueshme dhe monitorimit 

në mënyrë proaktive me qëllim 

garantimin e procesit të 

identifikimit dhe referimit të 

viktimave/viktimave të mundshme 

të trafikimit;  

2. Përqasja e legjislacionit kundër 

trafikimit të armëve dhe municioneve 

nëpërmjet zbatimit të Konventës së 

OKB Kundër Krimit të Organizuar 

Ndërkombëtar dhe Protokolleve 

shtese.  

3. Forcimi i kapaciteteve nëpërmjet 

trajnimeve të përbashkëta me 

1. Përqindja e veprave penale të 

trafikimit të paligjshëm të 

zbuluara, do të rritet nga 

98.2% në 98.7% me 2020;  

2. Rritja e zbatueshmërisë të 

veprave penale për trafiqe të 

paligjshme me 1.4 % në vitin 

2020, krahasuar me 4.99 % në 

vitin 2012, në sajë të zbatimit 

të sistemit të INTERPOL-it 

dhe sistemit TIMS.  

3. Rritja e profesionalizmit dhe 

kapaciteteve teknike për 

goditjen e fenomenit të 

përdorimit të dokumenteve të 

falsifikuara për kalimin e 

kufirit. Mbajtja e 

zbatueshmërisë së 

dokumenteve të falsifikuara në 

nivelin 100% deri në vitin 

2020.  
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agjencitë e zbatimit të ligjit të 

përfshira në planet e veprimit për 

luftën kundër trafikimit të veprave të 

artit e kulturës, mjeteve motorike si 

dhe parandalimin dhe luftën kundër 

kontrabandimit të emigrantëve. 

4. Intensifikimi dhe goditja e rrjeteve 

kriminale dhe individëve të përfshirë 

në aktivitetet kriminale të trafiqeve të 

paligjshme.  

5. Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit 

të qenieve njerëzore, armëve e 

municioneve luftarake, të mjeteve 

motorike dhe veprave të artit e 

kulturës, duke bashkëpunuar me gjithë 

agjencitë e zbatimit të ligjit.  

5.1. Vazhdimi i fushatave 

ndërgjegjësuese me përfshirjen 

aktive të strukturave shtetërore, 

pushtetit vendor, medies, 

shoqërisë civile, biznesit dhe të 

gjithë aktoreve të tjerë që kanë 

një rol në parandalimin dhe luftën 

kundër trafikimit të personave;  

5.2. Ndërgjegjësimi që në moshë të 

hershme i fëmijëve për të drejtat 

që ata gëzojnë dhe fuqizimi i tyre 

përmes sistemeve të mbrojtjes, 

arsimimit, nxitjes dhe favorizimit;  

5.3. Kryerja dhe nxitja e kërkimeve 

dhe studimeve serioze në fushën 

e trafikimit të personave për të 

bere një hartim dhe planifikim 

efektiv të makro politikave 

kundër trafikimit të personave;  

5.4. Unifikim i Katalogut për humbjet 

në bazat e të dhënave të QKIAK 

me ASF 2 Interpol në mënyrë që 

të behet një shkëmbim korrekt 

dhe në kohe i informacionit në 

nivel ndërkombëtar dhe që të 

plotësohen të dhënat mbi 

objektet e humbura sipas 

formatit të Interpol. 

E. Forcimi i 

integritetit të 

zyrtareve të 

1. Fuqizimi i kapaciteteve të hetimit të 

korrupsionit, evidentimi dhe 

1. Numri i procedimeve penale të 

veprave penale të korrupsionit 

dhe krimeve të zyrtareve në 
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agjencive të 

zbatimit të ligjit 

dhe reduktimi i 

korrupsionit.  

 

dokumentimi sa më i plotë i hetimeve 

për korrupsion;  

1.1. Vënia në dispozicion të publikut 

të një linje telefonike falas dhe 

adrese e-mail, për denoncimin e 

rasteve të korrupsionit; 

1.2. Kryerja e trajnimeve të 

përbashkëta me prokurorinë dhe 

agjencitë e tjera në fushën e 

hetimit të korrupsionit; 

1.3. Rritja e numrit të hetimeve dhe 

numrit të operacioneve policore 

në fushën e korrupsionit dhe 

krimeve të zyrtareve në detyre. 

detyre do të rritet 2,5 herë 

deri në vitin 2016 dhe 3,5 herë 

deri në vitin 2020  

2. Rritja me 5% e numrit të 

operacioneve me teknika 

speciale të hetimit, çdo vit. 

F. Parandalimi 

dhe goditja e 

pastrimit të 

parave 

nëpërmjet 

rritjes së 

treguesve të 

luftës kundër tij.  

 

1. Parandalimi dhe goditja e pastrimit të 

parave dhe rritja e treguesve për 

luftën kundër 

1.1. Rritja e numrit të rasteve të 

hetimeve paraprake dhe rasteve 

nen hetim të pastrimit të parave;  

1.2. Rritja e rasteve dhe vlerës së 

aseteve të sekuestruara e 

konfiskuara për shkak të veprave 

penale të pastrimit të parave;  

1.3. Zhvillimi dhe forcimi i kapacitetit 

profesionale të strukturave të 

hetimit të pastrimit të parave;  

1.4. Rritja e efikasitetit të sistemit 

parandalues të pastrimit të 

parave;  

2. Ulja e transaksioneve në para fizike 

nëpërmjet masave komplekse;  

2.1. Ndjekja në vazhdimësi e zbatimit 

të legjislacionit të fushës nga 

subjektet e ligjit si dhe nga 

institucionet e përfshira; 

3. Rritja e kapaciteteve trajnuese të 

strukturave të hetimit të pastrimit të 

parave;  

3.1. Hartimi dhe zbatimi i programeve 

ndërinstitucionale të përbashkëta 

të trajnimit;  

4. Përshtatja e legjislacionit vendas me 

rekomandimet përkatëse të FATF, BE-

së, KiE-së etj.;  

4.1. Rishikimi periodik i efektivitetit 

dhe produktivitetit të sistemit 

vendas për luftën kundër 

1. Numri i procedimeve penale 

të veprave penale të pastrimit 

të parave, do të rritet me 10 

% deri në vitin 2016; 

2. Rritja e numrit të rasteve dhe 

e vlerës së aseteve të 

konfiskuara për pastrim 

parash në 5% çdo vit; 

3. Rritja me 5 % e raporteve të 

aktivitetit të dyshimte nga 

subjektet e ligjit; 

4. Numri i trajnimeve të 

përbashkëta do të rritet me 5 

% në vitin 2020, krahasuar me 

vitin 2012.  
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pastrimit të parave dhe financimit 

të terrorizmit. 

 

G. Dobësimi i 

financave të 

rrjeteve 

kriminale të 

krimit të 

organizuar dhe 

terrorizmit 

nëpërmjet 

shënjestrimit, 

sekuestrimit dhe 

konfiskimit të 

pasurive dhe të 

ardhurave të 

përfituara nga 

aktiviteti 

kriminal. 

 

1. Rishikimi i legjislacionit dhe akteve 

nënligjore në drejtim të gjetjes, 

sekuestrimit, konfiskimit të aseteve 

kriminale. 

1.1. Inicimi i ndryshimeve në ligjin nr. 

10192, datë 03.12.2009 “Për 

parandalimin dhe goditjen e 

Krimit të Organizuar dhe 

Trafikimit nëpërmjet masave 

parandaluese kundër pasurisë”, 

që synojnë shtimin e gamës së 

veprave penale si dhe lehtësimin 

e procedurave në hetimin e 

pasurive që rrjedhin nga 

aktivitetet kriminale. 

1.2. Rishikimi i akteve të tjera 

nënligjore që përmirësojnë 

veprimtarinë në drejtim të 

identifikimit, sekuestrimit, 

konfiskimit dhe menaxhimit të 

këtyre pasurive. 

2. Rritja dhe forcimi i kapaciteteve 

profesionale në hetimin e pasurive 

kriminale.  

2.1. Zhvillimi i aktiviteteve trajnuese 

të përbashkëta me institucione 

tjera që mbartin detyrime nga ligji 

nr. 10192 (antimafia).  

2.2. Zhvillimi i takimeve dhe analizave 

periodike me qëllim përmirësimin 

e veprimtarisë hetimore dhe 

rritjen e efiçencës në zbatimin e 

ligjit.  

2.3. Shkëmbimi i eksperiencës dhe 

forcimi i bashkëpunimit me 

partneret.  

3. Rritja e numrit të hetimeve pasurore 

shoqëruar me rritjen e numrit të 

pasurive të sekuestruara dhe 

konfiskuara. 

3.1. Rritja e bashkëpunimit me 

prokuroritë e rretheve gjyqësore 

dhe strukturat e policisë që 

hetojnë veprat penale objekt i 

fushës së zbatimit të ligjit. 

3.2. Rritja e cilësisë së hetimeve 

pasurore, nëpërmjet rritjes së 

1. Rritja e numrit të hetimeve 

pasurore me 10 % deri në 

vitin 2016; 

2. Përmirësimi i dispozitave të 

ligjit që kanë të bëjnë me 

krijimin dhe një Fondi të 

posaçëm për kompensimin e 

viktimave të krimit, në veçanti 

viktimat e trafikimit; 
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monitorimit dhe analizave të 

posaçme mes strukturave të 

Policisë së Shtetit dhe 

Prokurorisë për Krime të Renda.  

3.3. Rritja e pasurive të sekuestruara 

dhe konfiskuara.  

4. Rritja e forcimi i mëtejshëm i 

bashkëpunimit ndërkombëtar.  

4.1. Rritja e shkëmbimi t të 

informacioneve. 

4.2. Zhvillimi i aktiviteteve të 

përbashkëta trajnuese dhe 

operacionale. 

4.3. Shkëmbimi i eksperiencave me të 

mira etj.  

. 

H. Zvogëlimi i 

kërcënimeve të 

terrorizmit 

nëpërmjet 

vlerësimit të 

rrezikut dhe 

duke 

bashkëpunuar 

me strukturat e 

shtetit të 

angazhuara në 

këtë fushe.42 

 1. Rritja me 5% e hetimeve 

proaktive ndaj ekstremisteve 

që mbështesin dhunën e kanë 

tendenca terroriste; 

2. Përditësimi i Listave të 

Këshillit të Sigurimit për 

individë dhe grupe mbështetës 

të terrorizmit; - Miratimi i 

akteve nënligjore në zbatim të 

ligjit “Për armët”, viti 2013; 

3. Numri i trajnimeve do të 

rritet me 3 % në vitin 2020, 

krahasuar me vitin 2012.43 

I. Forcimi i 

masave për 

luftën kundër 

krimit 

ndërkufitar dhe 

trafiqeve të 

paligjshme me 

synim rritjen e 

standardeve të 

sigurisë së 

kufijve në 

parametrat e 

vendeve të BE-

së.  

 

1. Forcimi i masave për kontrollin dhe 

menaxhimin e kufirit shtetëror për të 

parandaluar krimet ndërkufitare dhe 

trafiqet e paligjshme me synim rritjen 

e standardeve të sigurisë.  

1.1. Përmirësimi i menaxhimit të 

procesit të kalimit të kufirit për 

lehtësimin e kalimit të ligjshëm 

dhe parandalimin e aktivitetit të 

kundërligjshëm nëpërmjet kufirit 

shtetëror. 

1.2. Përfundimi i harmonizimit të 

kuadrit ligjor me standardet 

Schengen deri në vitin 2018 për 

të 4 shtyllat e menaxhimit të 

integruar të kufijve. 

1.3. Parandalimi dhe ulja e imigrimit 

të paligjshëm nëpërmjet zbatimit 

1. Ulja e kohës së përpunimit të 

shtetasve në PKK deri në 45 

sekonda;  

2. Përfundimi i harmonizimit të 

kuadrit ligjor MIK me 

standardet Schengen deri në 

vitin 2018.  

                                                 
42 Ky objektiv nuk është analizuar pasi është tërësisht i lidhur me anti terrorizmin. 
43 Treguesit e lidhur me Objektivin Strategjik H nuk janë analizuar në këtë raport. 
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të masave dhe veprimeve të 

Planit të Veprimit të Strategjisë 

së MIK-ut dhe normativen 

migratore. 

1.4. Zhvillimi i infrastrukturës dhe 

forcimi i sistemit të menaxhimit 

të burimeve; 

2. Forcimi i kapaciteteve të vlerësimit të 

kërcënimit në Policinë e Kufirit & 

Migracionit. 

2.1. Forcimi i analizës së riskut dhe 

informacionit kriminal në 

Qendrën Ndërinstitucionale 

Operacionale Detare (IMOC-

QNOD). 

2.2. Përmirësimi i Politikave dhe 

procedurave të funksionimit të 

Qendrës Ndërinstitucionale 

Operacionale Detare (QNOD). 

J. Rritja e 

bashkëpunimit 

ndërkombëtar 

në drejtim të 

luftës kundër 

krimit të 

organizuar dhe 

terrorizmit.  

 

1. Konsolidimi dhe zhvillimi i 

marrëdhënieve juridiksionale me 

autoritet e huaja në drejtim të 

përmirësimit dhe lehtësimit të 

procedurave të bashkëpunimit 

gjyqësor ndërkombëtar: 

1.1. Nënshkrimi i marrëveshjeve 

dypalëshe me vendet e rajonit, si 

me Kosovën, Serbinë, Bosnje - 

Hercegovinën dhe me vendet e 

tjera të Bashkimit Evropian dhe 

me gjere; 

1.2. Ushtrimi i inspektimeve tematike 

dhe në baze ankese në sistemin 

gjyqësor me qëllim monitorimin 

e respektimit të procedurave 

penale për realizimin e 

bashkëpunimit gjyqësor 

ndërkombëtar, kryesisht të 

procedurave të ekstradimeve; 

1.3. Realizimi i trajnimeve me 

Shkollën e Magjistraturës dhe me 

organizata të tjera vendase dhe 

ndërvendore, me pjesëmarrjen e 

gjyqtareve, prokuroreve, 

avokateve dhe stafit 

administrative të institucioneve 

që mbulojnë çështjet e 

bashkëpunimit gjyqësor 

ndërkombëtar. 

1. Rritja çdo vit me 10 % e 

numrit të rasteve të hetimeve 

të përbashkëta 

ndërkombëtare;  

2. Rritja e numrit të 

operacioneve të përbashkëta 

ndërkombëtare me 5 % deri 

në vitin 2015 dhe 10 %, deri 

në vitin 2020, krahasuar me 

vitin 2012;  

3. Kryerja çdo vit e jo më pak se 

30 operacioneve nëpërmjet 

formave të ndryshme të 

bashkëpunimit ndërkombëtar; 
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2. Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar 

me agjencitë partnere të zbatimit të 

ligjit nëpërmjet rritjes së shkëmbimit 

të informacioneve dhe numrit të 

operacioneve të përbashkëta kundër 

krimit të organizuar dhe trafiqeve të 

paligjshme. 

3. Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar 

dhe e hetimeve të përbashkëta, duke 

u fokusuar veçanërisht dhe në 

ekzekutimin e urdhrave të ngrirjes, 

sekuestrimit dhe konfiskimit të 

lëshuara nga vendet e Bashkëpunimit 

Evropian e me gjere. 

K. Përmirësimi i 

kapaciteteve të 

Policisë 

Shkencore. 

 

1. Rritja e kapaciteteve në drejtim të 

ekzaminimeve me ane të ADN-së: 

1.1. Realizimi i interpretimit 

statistikor të rezultateve të 

përftuara me ane të ADN-së. 

1.2. Përftimi i profileve të ADN-së 

nga mbetjet kockore. 

2. Rritja e kapaciteteve përpunuese dhe 

ekzaminuese të provave dixhitale 

filmike: 

2.1. Zbatimi i protokolleve të 

përmirësimit të cilësisë së 

pamjeve filmike ekzistuese, 

nëpërmjet zbatimit të 

programeve dhe pajisjeve 

ekzaminuese; 

2.2. Nxjerrja e karakteristikave 

identifikuese të personave apo 

objekteve nga pamjet filmike; 

2.3. Realizimi i nxjerrjes së 

sekuencave kohore nga materiali 

filmik dhe bashkimi i tyre me 

qëllim paraqitjen prej OPGj-së 

para organit procedues apo 

gjykues të mekanizmit të ngjarjes. 

1. Rritja me 7%, treguesit e 

përdorimit të teknologjive 

ekzistuese në zbulimin dhe 

identifikimin e provave ligjore 

që fiksohen e mblidhen nga 

vendi i ngjarjes deri në vitin 

2020; 

2. Sigurimi i minimumit të 200 

profileve të personave që nuk 

kanë lidhje gjaku ndërmjet 

tyre deri në vitin 2020  

L. Rritja e 

efektivitetet të 

strukturave 

kundër krimit 

kompjuterik. 

1. Rritja e kapaciteteve administrative të 

strukturave të luftës kundër krimit 

kompjuterik; 

1.1. Riorganizimi strukturor i 

strukturave qendrore dhe vend 

ore; 

1.2. Futja e pajisjeve moderne 

kompjuterike dhe programeve të 

avancuara;  

2. Fuqizimi i kapaciteteve trajnuese të 

personelit; 

1. Numri i hetimeve për 

mashtrimet kompjuterike dhe 

në internet do të rriten në 7% 

deri në vitin 2020. 

2. Numri i hetimeve për 

abuzimin e të miturve në 

internet do të rritet me 2 % 

deri në vitin 2016. 

3. Numri i provave dixhitale të 

sekuestruara në funksion të 
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2.1. Zhvillimi i trajnimeve për 

specialistet; 

2.2. Rishikimi i përshkrimeve të 

punës; 

2.3. Hartimi i procedurave standarde. 

hetimit do të rriten me 5 % 

deri në vitin 2016.  

Tabela 6. Objektivat strategjikë, objektivat specifikë dhe nën-objektivat, dhe treguesit e performancës 

 

Gjithsesi, siç mund të dallohet qartë në tabelë, numri i objektivave specifikë dhe nën-

specifik është shumë i lartë. Krahasuar me dokumentet e tjera strategjike të zgjedhura në 

mënyrë të rastësishme nga rajoni dhe të tjera të nxjerra nga vendet dhe institucionet e BE-së, një 

dendësi e tillë e objektivave strategjikë dhe specifikë del si anomali. (Tabela 7). 

 

Nr. Shteti Objektiva Strategjikë Objektiva Specifikë 

1.  Shqipëri  12  32 (+47 nën- objektiva)  

2.  Kosovë  3  10  

3.  Serbi  7  15  

4.  Mbretëria e Bashkuar  4  8  

5.  Spanjë  5  10 (+ 11 linja veprimesh)  

Tabela 7. Krahasimi i numrit të objektivave strategjikë dhe specifikë të strategjive kundër krimit të 

organizuar në pesë shtete  

 

Sa i takon konsistencës, edhe shumë objektiva specifikë janë të papërshtatshëm, pasi ato janë 

formuluar si aktivitete apo dhe si produkte (referojuni rrjedhës së rezultateve të OECD)44. Këto 

të meta në formulim dhe rrjedha shumë e gjatë e rezultateve (vizioni - synimi - qëllimet strategjike - 
qëllimet e politikës - objektivat strategjikë objektivat specifikë - nënobjektivat specifikë, të ndjekura në 

planin e veprimit nga aktivitetet - produktet) e ndërlikojnë procesin e monitorimit dhe vlerësimit. 

Për më tepër, shumë objektiva janë një përsëritje e rezultateve të përshkruara në pjesën e 

mëparshme të strategjisë gjë që kontribuon dhe më shumë në konfuzion. 

Një tjetër parregullsi është gjendur lidhur me fushën e përcaktuar të objektivave dhe përputhjen 

mes Objektivave Strategjikë - » Objektivat specifikë -» Treguesit e performancës. Disa objektiva janë 

formuluar me një fushëveprimi të përzier dhe barazimisht parandaluese dhe shtypëse. 

Formulimi i objektivave me fushëveprimi të përzier “parandalim-shtypje” paraqet sfida dhe për 

zbatimin dhe vlerësimin, sepse aktivitetet dhe produktet e nevojshme për të arritur një objektiv 

i cili ka një shtrirje parandaluese mund të jenë të ndryshëm nga ato që nevojiten për të shkatërruar 

aktivitetet e krimit të organizuar. Po ashtu, parandalimi dhe shtypja mund të kërkojnë përfshirjen 

e qasjeve, burimeve financiare dhe institucioneve të ndryshme. Për më tepër, kjo vështirëson 

matjen dhe vlerësimin e arritjeve sepse kemi përdorimin e treguesve të ndryshëm të 

performancës për të matjen e rezultateve të veprimeve të shtypjes dhe parandalimit. 

                                                 
44 OECD. https://www.oecd.org/dac/results-development/what-are-results.htm  

https://www.oecd.org/dac/results-development/what-are-results.htm
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Tabela më poshtë paraqet objektivat të ndara sipas fushave të tyre të veprimit: parandalim, shtypje 

dhe ndërgjegjësim, të cilën strategjia nuk i ka përshkruar qartë (Tabela 8). Katër objektiva 

përfshijnë qasje të përziera të parandalimit dhe shtypjes. Siç mund të bëhet e qartë nga tabela, ka 

shumë pak objektiva për ndërgjegjësimin. 

Parandalim Ndërgjegjësim Ndëshkim 

Objektivi Strategjik A   

Objektivi Strategjik B  Objektivi Strategjik B 

  Objektivi Strategjik C 

Objektivi Strategjik D Objektivat Specifike 5.1, 5.2, 5.3,  Objektivi Strategjik D 

Objektivi Strategjik E Objektivat Specifike 1.1  Objektivi Strategjik E 

Objektivi Strategjik F   Objektivi Strategjik F 

  Objektivi Strategjik G  

  Objektivi Strategjik I  

  Objektivi Strategjik J 

  Objektivi Strategjik K 

  Objektivi Strategjik L 

Tabela 8. Formulimi i objektivave sipas fushës së tyre të veprimit  

 

Në mënyrë formale, strategjia parashikon që objektivat strategjikë duhet të maten përmes arritjes 

së rezultateve kryesore: Megjithatë, siç u diskutua më lart, formulimi i rezultateve nuk është i 

përshtatshëm dhe arritja e objektivave specifike matet përmes treguesve të performancës. 

Sa i përket ndërlidhjes Objektiv specifik - »Tregues performance, jo të gjithë objektivat specifike kanë 

nga një tregues përkatës, pasi ka më shumë objektiva dhe nën-objektiva sesa tregues, ndërkohë 

që e anasjellta e kësaj do të ishte ideale. Duke marrë parasysh shtrirjen e gjerë të objektivave, 
shpesh duhen më shumë se një tregues për të matur arritjen e një objektivi.45 Kjo mangësi 

nënkupton që një numër i objektivave specifikë dhe nën-objektivave nuk mund të maten, sa i 

takon arritjes apo mosarritjes së tyre. 

Një tjetër çështje është formulimi i shumë treguesve si produkte që nuk është e përshtatshme 

dhe paraqet vështirësi në matjen e arritjes së objektivave të përcaktuara. Treguesit nuk duhet të 

lidhen me rezultate konkrete por duhet të masin ndikimin që ka zbatimi i strategjisë. 46 

Dy tregues janë përdorur dy herë: treguesi “Sigurimi i aksesit nëe të dhënat e ALUIZNIT, ZQRPP, 

Taksave, Doganave” përsëritet në të njëjtin Objektiv Strategjik; treguesi “Kryerja çdo vit e jo më pak 

se 30 operacioneve ku janë përdorur forma të ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar” përdoret si 

në Objektivin Strategjik B, ashtu dhe në Objektivin Strategjik J. 

                                                 
45 Designing and Implementing Anti-corruption Policies: Handbook. Council of Europe, 1st edition March 2013  
46 Po aty 
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Formulimi i dy treguesve të tjerë është i shtresëzuar, që do të thotë së ka dy tregues të shkrirë 

në një: “Numri i procedimeve penale të veprave penale të korrupsionit dhe krimeve të zyrtareve në 

detyre do të rritet 2,5 herë deri në vitin 2016 dhe 3,5 herë deri në vitin 2020”. 

Treguesi i përsëritur është eliminuar (është analizuar vetëm nën Objektivin Strategjik B) ndërsa 

dy treguesit e shtresëzuar janë ndarë në katër kur është analizuar monitorimi i zbatimit dhe i 

arritjeve. 

Po ashtu, lidhur me faktin së treguesit nuk japin një metodë për llogaritjen, nuk specifikohet 

mbledhja e të dhënave dhe burimi i të dhënave dhe për pjesën më të madhe të treguesve nuk ka 

asnjë vlerë fillestare bazë të përcaktuar dhe/ose ndonjë vit reference. Disa tregues kanë synim 

vetëm për vitin 2016, që do të thotë së ato nuk mund të maten për vitet në vijim. Të tjerët nuk 

parashikojnë synime vjetore por vetëm për objektiva në 2016 dhe/ose 2020. 

Në aspektin e fushës së arritjeve, duhet të theksohet së shumica e treguesve të performancës 

janë tregues procesi, të cilët në thelb duke u kryer/arrirë supozohet të kontribuojnë në arritjen 

e rezultateve. 

Duke qenë se treguesit janë kaq të rëndësishëm për matjen e rezultateve, këto të meta janë një 

faktor i konsiderueshëm frenues për matjen e arritjeve të kësaj strategjie. 

Për shembull, për të vlerësuar arritjen e treguesit “ Mbajtja e zbulueshmërisë së dokumenteve të 

falsifikuara në nivelin 100% deri në vitin 2020”, së pari duhen të dhënat për numrin e të gjithë 

dokumenteve të falsifikuara të përdorura për kalimin e paligjshëm të kufijve, të cilat mund të 

ballafaqohen me të dhënat mbi numrin e rasteve të zbuluara në kufij. Gjithsesi, nuk është e 

mundur të dihet së sa dokumente të falsifikuar ekzistojnë për kalimin kufitar. 

Po ashtu, treguesi “ Rritja e zbulueshmërisë dhe goditjes së trafikut të lëndëve narkotike në VKK me 

1.5 % në vitin 2020, në raport me vitin 2011”. Nuk është e qartë nëse rritja 1.5% e zbulimit dhe 

shkëputjes do të masë rastet ose sasitë e drogave narkotike. Por dhe nëse ky problem zgjidhet, 

dhe duke supozuar së agjencitë e zbatimit të ligjit do të mbledhin të dhëna për rastet e caktuara 

ose sasitë e kapura, ose të dyja në mënyrë të zbërthyer, këto të dhëna do të ishin të vështira për 

t’u interpretuar në kuptimin e vlerësimit të arritjes së objektivit. Kjo për faktin së droga mund të 

lejohet qëllimisht të kalojë kufijtë nga agjencitë e zbatimit të ligjit për qëllime operative, siç ka 

qenë rasti në disa operacione kundër narkotikëve vitet e fundit. Praktika të tilla shënohen si 

rezultat, dhe të dhënat prodhohen bazuar në tregues të tjerë si hetime proaktive dhe 

bashkëpunim ndërkombëtar operacional. 

Po kështu, për treguesin “Ulja e kohës së përpunimit të shtetasve në Pikat e Kalimit Kufitar deri në 45 

sekonda” nuk është e mundur të grumbullohen të dhënat në mënyrë sistematike. Para së gjithash, 

nuk ka asnjë metodologji për llogaritjen e kohës së kaluar për përpunimin e dokumenteve të 

qytetarëve në Pikat e Kalimit Kufitar. Edhe nëse kjo arrihet teknikisht, është e vështirë të 

përcaktohet së si arritja e objektivit prej 45 sekondash mund të kontribuojë në “ luftimin kundër 

krimit ndërkufitar dhe trafiqeve të paligjshme me synim rritjen e standardeve të sigurisë së kufijve në 

parametrat e vendeve të BE-së “, siç parashikohet në formulimin e Objektivit Strategjik përkatës. 
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Kapitulli mbi Burimet financiare parashikon shumat vjetore që do të akordohen për 

institucionet e përfshira në zbatimin e Strategjisë për periudhën 2013-2020 (Tabela 9) 47. Në total 

Strategjia ka alokuar 35.945.315.000 lekë. 48 

 
Nënsektori 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Shpenzime 

korrente (paga) 1997510  2154924  2218501  2315102  2337660  2535242  2736612  304930 

Kundër 

terrorizmit 
117679  132664 210390 219590  239680  303900  354100  424250  

Lëndët narkotike 353248  407355  401461  417158  423800  425020  425512  444561  

Trafiqe (qenie 

njerëzore, armët 

dhe prostitucion 

312209  382920  320026  412819 417404  427635  440428  445872  

Policia shkencore 
225139  230859  273034  258500 261600  363259  368123  369843 

Krimi 

Kompjuterik 
31229  34352  37475  43652 45298  48725  49561  51239  

Krimi Ekonomik 310432  313373  319837  316259  287245  285933  390036  392198 

Mbrojtja e 

dëshmitarëve 
129950  129950  129950  129500  129600  130010  135600  183689 

Përditësimi i 

informacionit 

kriminal dhe 

shpërblim 

informatorësh 

517624  523451  526328  517624  533033  550760  573252  737651 

Totali 3995020 4309828 4437002 4630204 4675320 5070484 5473224 3354233 

Tabela 9. Buxheti i alokuar për zbatimin e Strategjisë  

 

Tre projekte specifikë përmenden se duhet të përmbushen gjatë kohëzgjatjes së zbatimit të 

Strategjisë: 

1. Ndërtim i ambienteve të reja të Drejtorisë së Mbrojtjes së Dëshmitarëve në shumën 

76,220,000 lekë. 

2. Blerje pajisje për Policinë Shkencore në shumën 3,524,000 lekë 

3. Blerje pajisje për policinë kriminale për vitin 2016-2020 në shumën 65,000,000 lekë 

(Tabela 10). 

Buxheti vjetor i alokuar për blerjen e pajisjeve për policinë kriminale për vitet 2016-2020  

2016 10,000,000 lekë 

2017 10,000,000 lekë 

2018  5,000,000 lekë 

2019 10,000,000 lekë 

2020 30,000,000 lekë 

Tabela 10. Buxheti vjetor i alokuar për blerjen e pajisjeve për policinë kriminale  

                                                 
47 Të dhënat janë në lekë 
48 Rreth 285 milionë Euro sipas kursit të këmbimit të Marsit 2020. 
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Kapitulli i fundit, Llogaridhënia, monitorimi dhe analiza, përcakton proceset dhe 

institucionet përgjegjëse për monitorimin dhe vlerësimin. 

Strategjia i ngarkon Ministrisë së Brendshme përgjegjësinë e sigurimit të koordinimit lidhur me 

procesin e zbatimit dhe me përputhjen si dhe të harmonizimit me strategjitë e tjera sektoriale. 

Gjatë kryerjes së kësaj detyre, Ministria e Brendshme mbështetet nga Sekretariati Teknik 

Ndërinstitucional (STN), i cili ka përgjegjësinë t’i raportojë Ministrisë së Brendshme për punën e 

secilit institucion në përmbushjen e objektivave dhe treguesve (të brendshëm dhe të jashtëm), 

dhe të sigurojë rekomandime përkatëse. STN përbëhet nga anëtarët e 10 institucioneve dhe 

departamenteve të ndryshme dhe drejtohet nga Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së 

Shtetit për Hetimin e Krimit.49 Rregullorja për funksionimin e STN përcakton se ky organ duhet 

të mblidhet çdo tre muaj dhe anëtarët e tij raportojnë dhe diskutojnë për zbatimin e SNKKO 

2013 në përputhje me detyrat dhe përgjegjësitë institucionale përkatëse. 50 

Të gjitha institucionet e përfshira janë të detyruara të paraqesin çdo tre muaj pranë MB një raport 

zbatimi. Bazuar në këto raporte, Ministria e Brendshme duhet të hartojë raporte tremujore dhe 

një raport vjetor të monitorimit që përfshin arritjet e treguesve çdo vit. 

Institucioni i nivelit më të lartë është Komiteti Ndërinstitucional për Masat kundër Krimit të 
Organizuar, Trafiqeve dhe Terrorizmit (KNMKOTT), i kryesuar nga Kryeministri. KNMKOTT i 

dërgon Qeverisë raportin, i cili analizon punën e secilit institucion përgjegjës për zbatimin e 

SNKKO dhe bën publike arritjet pas çdo faze të zbatimit të objektivave dhe planeve të veprimit 

(Figura 2). 

                                                 
49(1) Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave; (2) Agjencia e Administrimit të Pasurive të 

Sekuestruara dhe të Konfiskuara; (3) Prokuroria e Përgjithshme; (4) Prokuroria për Krimet e Renda; (5) Drejtoria 

Kundër Krimit të Organizuar, në SHISH; (6) Shërbimit Informativ të Ushtrisë; (7) Drejtoria e Marrëdhënieve 

Juridiksionale, në Ministrinë e Drejtësisë; (8) Njësia Antitrafik në Ministrinë e Brendshme; (9) Drejtoria e 

Përgjithshme e Çështjeje Evropiane në Ministrinë e Punëve të Jashtme; (10) Sektori për Hetimin e Aseteve 

Kriminale, në Departamentin për Hetimin e Krimeve. 
50 Vendimi nr. 1, datë 05.02.2010, Rregullorja "Për Funksionimin e Komitetit Ndërinstitucional për Masat Kundër 

Krimit të Organizuar, Trafiqeve dhe Terrorizmit", neni 6  
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Figure 2. Struktura e monitorimit dhe vlerësimit dhe rrjedha e procesit  
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5. PËRPUTHJA E STRATEGJISË ME PLANET E VEPRIMIT DHE 

DOKUMENTE TË TJERA STRATEGJIKE  
 

5.1 Përputhja me planet e veprimit  

 

SNKKO 2013 zbatohet përmes planeve të saj të veprimit. Këto të fundit janë pjesë e rrjedhës së 

rezultateve që parashikojnë Inputet -» Aktivitetet -» Produktet. Plani i veprimit duhet të 

jetë në përputhje të plotë me Strategjinë, duke përshkruar aktivitetet që duhet të kryhen për 

realizimin e produkteve të cilat nga ana e tyre do të çojnë në arritjen e rezultateve, të cilat në 

fund maten me anën e treguesve të performancës. 

Plani i Veprimit për periudhën 2013-2016 u miratua në të njëjtën kohë me Strategjinë, ndërsa 

Plani i Veprimit 2019-2020 u miratua në fund të shtatorit 2019, pas një hendeku 3-vjeçar. Plani i 

Veprimit 2013-2016 përshkruan 95 aktivitete dhe 172 produkte, të cilat do të kryhen gjatë 

periudhës trevjeçare të zbatimit. Plani i Veprimit 2019-2020 përshkruan 89 aktivitete dhe 97 

produkte që duhet të kryhen për periudhën e mbetur të SNKKO 2013 deri në fund të vitit 2020. 

Dy plane të tjera veprimi u miratuan gjatë kësaj kohe: Plani I Veprimit Kundër Kultivimit Dhe 

Trafikimit Të Kanabisit 2017-2020, dhe Plani I Veprimit Për Ri/Integrimin Socio-Ekonomik Të Grave Dhe 

Vajzave Viktima Të Trafikimit Të Personave 2015-2017, por këto plane të veprimit kanë të bëjnë 

vetëm pjesërisht me dy objektiva strategjikë dhe nuk përshkruajnë aktivitete që i përkasin tërë 

strategjisë. 51 Në kushtet e formulimit, gjenden një numër mospërputhjesh ndërmjet Strategjisë 

dhe planeve të veta të veprimit, që do të thotë së rrjedha e rezultateve është e shkëputur dhe së 

niveli i arritjes së tyre mund të mos jetë i gjurmueshëm. 

Për disa objektiva nuk ka aktivitete të planifikuara në planet e veprimit, ose objektivat specifikë 

të lidhur janë formuluar ndryshe në strategji dhe planet e veprimit. Në Planin e Veprimit 2019-
2020 numri i nën-objektivave, rezultateve dhe produkteve që lidhen me Objektivat Strategjikë 

është zvogëluar ndjeshëm në krahasim me Planin e Veprimit 2013-2016. 

Shumë tregues të performancës janë formuluar si produkte në të dy planet e veprimit, ndërsa 

rezultatet duhet të jenë të ndryshme dhe të lidhura me treguesit. Në anën tjetër, disa produkte 

në planet e veprimit janë formuluar si tregues perfomance, por kanë edhe mungesë të dhënash 

fillestare dhe synime që e bëjnë të vështirë përdorimin e tyre për matjen e rezultateve në mënyrë 

të qartë (referojuni vërejtjeve për formulimin e treguesve më lart). 

Në disa tregues, afatet për arritjen e objektivit për treguesin e performancës janë të ndryshme 

në Strategji dhe planet e veprimit, ose vlera e synuar është e ndryshme në të dy dokumentet. 

                                                 
51 Plani I Veprimit Kundër Kultivimit Dhe Trafikimit Të Kanabisit 2017-2020 fokusohet tek goditja e problematikës së 

kultivimit të kanabisit edhe lidhet me Objektivin Strategjik B: “Goditja dhe shkatërrimi i rrjeteve të kultivimit dhe të trafikimit 

të lëndëve narkotike, si dhe krijimi i mundësive për zhvillim të qëndrueshëm në komunitetet dhe zonat e prekura”. Kanabisi 

është një prej drogave prodhimin e të cilit, Objektivi Strategjik B parashikon të ulë.  

 Plan Veprimi për ri/integrimin socio-ekonomik të grave dhe vajzave viktima të trafikimit të personave 2015-2017 lidhet me 

Objektivin Strategjik D: Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore, armëve e municioneve luftarake, të 

mjeteve motorike dhe veprave të artit e kulturës, duke bashkëpunuar me gjithë agjencitë e zbatimit të ligjit. Plani i Veprimit 

lidhet me një trafikimi të përshkruara në këtë Objektiv Strategjik, specifikisht trafikimi njerëzor.  
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5.2 Përputhja me dokumentet e tjera strategjike 

 

Një tjetër aspekt i analizës në këtë raport konsiston në përputhjen e formulimit dhe harmonizimit 

ndërmjet SNKKO 2013 dhe strategjive sektoriale kombëtare përkatëse. 

Në kapitullin, Llogaridhënia, monitorimi dhe analiza, strategjia përcakton që MB “të marrë iniciativën 

për ripunimin e azhurnimin e strategjive të tjera sektoriale me politikat dhe objektivat e parashikuara në 

këtë strategji”. Kjo tregon që SNKKO 2013 duhet të harmonizohet me strategjitë dhe planet e 

veprimit në lidhje me formulimin dhe fushën e veprimit. Kjo është thelbësore për të shmangur 

mbivendosjet dhe duplikimet që mund të jenë një barrë për institucionet zbatuese dhe 

shpërdorimin e burimeve financiare. 

Përsëritjet janë jo vetëm të panevojshme, por kryerja e monitorimit dhe vlerësimit i dokumenteve 

me objektiva të ngjashëm kthehet në barrë për institucionet që punojnë me to. Pjesa më e 

rëndësishme në këtë pikë, është së zbatimi i dokumenteve që parashikojnë tregues të përsëritur, 

por që kanë vlera fillestare bazë të ndryshme, dhe vlera të synuara të ndryshme, siç tregojnë 

rezultatet, krijon konfuzion për matjen e rezultateve dhe statistikat e mospërputhura. 

Ky raport ka ekzaminuar pesë strategji dhe nëntë plane veprimi, të cilat janë miratuar në vitet pas 

miratimit të SNKKO 2013 dhe që kanë objektiva dhe tregues të mbivendosur për të verifikuar 

përputhjen dhe konsistencën e tyre (Tabela 12). 

 

Strategji Plane Veprimi 

1. Strategjia e Rendit Publik 

2015-2020.52  

2. Strategjia e Luftës Kundër 

Trafikimit të personave 

2014-2017.53  

3. Strategjia Ndërsektoriale 

Kundër Korrupsionit 2015-

2020.54 

4. Strategjia Kombëtare e 

Menaxhimit të Integruar të 

Kufirit 2014-2020.55 

5. Udhërrëfyesi për 5 

prioritetet e rekomanduara 

1. Plani Kombëtar i Veprimit për Ri-integrimin socio-

ekonomik të grave dhe vajzave viktima të trafikimit 

në Republikën e Shqipërisë 2015-2017.58 

2. Plani i Veprimit kundër Kultivimit dhe Trafikimit të 

Kanabis 2017-2020.59 

3. Plani i Veprimit 2014-2017 i Strategjisë për luftën 

kundër trafikimit të personave 2014-2017. 

4. Plani i Veprimit 2014 - 2020 i Strategjisë 

Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Kufijve 

2014-2020. 

5. Plani i Veprimit 2018-2020 i Strategjisë për Luftën 

Kundër Trafikimit të Personave 2014-2017.60 

                                                 
52 Vendim nr. 702, datë 26.8.2015 
53 Vendim nr. 814, datë 26.11.2014 
54 Vendim nr. 247, datë 20.3.2015 
55 Vendim Nr. 119, datë 5.3.2014 
58 Vendim Nr. 115, datë 17.2.2016 
59 Vendim nr. 248, datë 29.3.2017 
60 Vendim nr. 770, datë 26.12.2018 
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nga Komisioni Evropian, 

2013.56 

6. Strategjia Kombëtare për 

Zhvillim dhe Integrim 2015-

2020.57 

 

6. Plani i Veprimit 2015–2017 i Strategjisë së Rendit 

Publik 2015-2020 

7. Plani Kombëtar i Veprimit për Luftimin e 

Trafikimit të Personave 2018-2020.61 

8. Plani i Veprimit 2015-2017, Strategjia 

Ndërsektoriale kundër Korrupsionit 

9. Plani i Veprimit 2018-2020, Strategjia 

Ndërsektoriale kundër Korrupsionit.62 

Tabela 12. Strategjitë Sektoriale dhe planet e veprimit lidhur me SNKKO 2013 rreth krimit të organizuar 

(Shiko Anekset për informacion të detajuar rreth këtyre dokumenteve).  

Analiza kufizohet në ekzaminimin e përputhjes në formulimin e objektivave dhe treguesve në këto 

dokumente. Asnjë analizë e zbatimit dhe arritjes së rezultateve nuk është bërë, pasi shkon përtej 

qëllimit të këtij raporti. 

Analiza e strategjive dhe planeve përkatëse të veprimit të renditur në tabelën e mësipërme tregon 

së disa tregues të lidhur me Objektivat Strategjikë B, C, E, F, G dhe I janë përsëritur në këto 

dokumente (Tabela 13). 

Përveç thjesht përsëritjes, një numër mospërputhjesh janë të dukshme në lidhje me përputhjen e 

formulimit në dokumentet e përsëritura. Për shembull, për të gjithë treguesit e performancës që 

lidhen me Objektivin Strategjik B, të cilat janë përsëritur në dokumente të tjera, vlera e synuar 

është e ndryshme. Në rastin e treguesve të përsëritur në Planin të Veprimit kundër Kultivimit 

dhe Trafikimit të Kanabisit 2017-2020 të gjithë treguesve iu mungon vlera e synuar. 

 

SNKKO 2013 – Objektivat 

Strategjike dhe objektivat 

specifike dhe treguesit e 

lidhur me to 

Strategjitë ku janë përsëritur  

treguesit e SNKKO 2013  

Objektivi Strategjik B 

- Strategjia e Rendit Publik 2015-2020 dhe Plani i 

Veprimit për 2015-2017 

- Udhërrëfyes për 5 prioritetet e rekomanduara nga 

Komisioni Evropian 2013 (2014) 

- Planit të Veprimit kundër Kultivimit dhe Trafikimit të 

Kanabisit 2017-2020 

Objektivi Strategjik C 

- Strategjia e Rendit Publik 2015-2020 dhe Plani i 

Veprimit për 2015-2017 

- Udhërrëfyes për 5 prioritetet e rekomanduara nga 

Komisioni Evropian 2013 (2014) 

                                                 
56 Vendim Nr. 330, datë 28.5.2014 
57 Vendim nr. 348, datë 11.5.2016 
61 Vendim Nr. 770, datë 26.12.2018 
62 Vendim nr. 241, datë 20.4.2018 
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- Plani i Veprimit për udhërrëfyesin për 5 prioritetet e 

rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013 (2017) 

- Plani i Veprimit Për Strategjinë Ndërsektoriale Kundër 

Korrupsionit 2015-2017 

Objektivi Strategjik E 

- Udhërrëfyes për 5 prioritetet e rekomanduara nga 

Komisioni Evropian 2013 (2014) 

- Plani i Veprimit për udhërrëfyesin për 5 prioritetet e 

rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013 (2017) 

- Plani i Veprimit Për Strategjinë Ndërsektoriale Kundër 

Korrupsionit 2015-2017 

Objektivi Strategjik F 
- Udhërrëfyes për 5 prioritetet e rekomanduara nga 

Komisioni Evropian 2013 (2014) 

Objektivi Strategjik G 

- Udhërrëfyes për 5 prioritetet e rekomanduara nga 

Komisioni Evropian 2013 (2014) 

- Strategjia e Rendit Publik 2015-2020 dhe Plani i 

Veprimit për 2015-2017 

- Strategjia Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit 2015-

2017 

Objektivi Strategjik I 
- Strategjia Ndërsektoriale e Menaxhimit të Integruar 

të Kufirit dhe Plani Veprimit (2014-2020) 

Tabela 13. Strategjitë Sektoriale dhe planet e veprimit të cilat përsërisin Objektivat Strategjikë të SNKKO 

2013  

Mospërputhje të ngjashme janë të dukshme në treguesit e performancës të lidhur me objektivat 

e tjerë strategjikë. Për shembull, treguesit e performancës të lidhur me Objektivin Strategjik B 

janë përsëritur si rezultate në Udhërrëfyesin mbi 5 Prioritetet e Rekomanduara nga Komisioni Evropian 

2013. 

Përputhja e secilit objektiv strategjik dhe specifik dhe treguesit përkatës të SNKKO, me planet 

dhe strategjitë e veprimit të lidhura me të, është analizuar në detaje në pjesët vijuese të këtij 

raporti duke u përqendruar në secilin objektiv strategjik, si dhe në objektivat specifikë të lidhur 

me të dhe treguesit e performancës. 

Figura e mëposhtme interpreton përputhjen horizontale dhe vertikale të SNKKO 2013 me planet 

e saj të veprimit dhe dokumentet e tjera strategjike të lidhura me të. 
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Figura 3. Strategjitë dhe planet e veprimit të lidhura me SNKKO 2013  
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6. ANALIZA E OBJEKTIVAVE STRATEGJIKË  
 

Në këtë kapitull analizohen 11 objektivat strategjikë të SNKKO 2013 që fokusohen në krimin 

e organizuar. Siç u theksua në pjesën hyrëse, në Objektivin Strategjik H ”Zvogëlimi i kërcënimeve 

të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të rrezikut dhe duke bashkëpunuar me strukturat e shtetit të 

angazhuara në këtë fushë” nuk është analizuar me qëllim sigurimin e një fokusi analitik vetëm në 

krimin e organizuar.  

Çdo objektiv strategjik është analizuar duke shqyrtuar (1) përputhjen e strategjisë me një 

fokus të lidhjeve shkakësore mes objektivave strategjike, objektivave specifike dhe treguesve të 

performancës në Strategji dhe në planet e veprimeve, (2) arritjen e treguesve të performancës 

(IIP) të përcaktuara në strategji dhe (3) rezultatet e treguesve të performancës në kontekstin 

e arritjes së qëllimeve dhe objektivave të përcaktuara në strategji.  

Qasja metodologjike bazohet në kornizën logjike të rrjedhës së rezultateve,63 që do të thotë së 

rezultatet duhet të jenë koherente dhe të rrjedhin nga aktivitetet dhe produktet (Figura 4),64 dhe 

teoria e ndryshimit që sugjeron që një marrëdhënie logjike duhet të ekzistojë mes kontekstit, 
inputeve të lidhura me ndërhyrjet dhe strategjisë së zbatimit.65 

 

Figura 4. Rrjedha e Rezulateve. OECD 

Analiza e përputhjes së veprimit bëhet duke analizuar SNKKO 2013 dhe Planin e Veprimit 2013-

2016, Planin e Veprimit 2019-2020, si dhe dokumentet strategjike të lidhura që parashikojnë 

fushën e veprimit, objektivat dhe treguesit e ngjashëm. Vlerësimi i arritjes së objektivave 

strategjike bëhet duke ekzaminuar arritjen e treguesve dhe raporteve ndërkombëtare që 

vlerësojnë performancën e përgjithshme të Shqipërisë në fushën që mbulohet nga secili objektiv. 

Të dhënat për analizën janë mbledhur nga dokumentet zyrtare publike, raportet e monitorimit, 

të dhëna nga faqet e internetit të institucioneve, raportet ndërkombëtare, etj. Raportet përkatëse 

të lëshuara nga BE, Departamenti i Shtetit i SHBA-ve, të cilat strategjia i merr si bazë për 

referencë, po aq sa dhe raporte të tjera ndërkombëtare qeveritare apo prej OJF-ve, janë 

përdorur për të vlerësuar arritjen e objektivave dhe treguesve, siç parashikohet nga” treguesit e 

jashtëm”. 

                                                 
63 OECD. https://www.oecd.org/dac/results-development/what-are-results.htm  
64 Development Results: An Overview of Results Measurement and Management. OECD 2013. 

https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Development-Results-Note.pdf  
65 OECD (2012), Evaluating Peacebuilding Activities in Settings of Conflict and Fragility: Improving Learning for 

Results, DAC Guidelines and References Series. http://dx.doi.org/10.1787/9789264106802-en  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn63
https://www.oecd.org/dac/results-development/what-are-results.htm
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Development-Results-Note.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264106802-en
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6.1 Objektivi Strategjik A: Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në 

luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit 

 

Objektivat Specifike (OS) – 4 Treguesit e performancës (TP) – 7 

1.  Zbatimi i aktiviteteve 

bashkëpunuese të 

parashikuara në Planet 

Kombëtare të Veprimit, për 

luftën kundër narkotikëve, 

terrorizmit, trafiqeve të tjera 

të paligjshme, si veprat e artit, 
mjetet motorike, pastrimit të 

parave dhe korrupsionit.  

2.  Shkëmbimi i të dhënave 

ndërmjet institucioneve pjese 

e kësaj strategjie, dhe 

strategjive të tjera përbërëse, 

nëpërmjet dhënies së aksesit 

në bazat e të dhënave të çdo 

institucioni.  

3.  Krijimi i një sistemi të 

konsoliduar të dhënash (track 

rekord) lidhur me regjistrimin 

e hetimeve të krimit të 

organizuar, krimit financiar 

dhe korrupsionit.  

4.  Forcimi i bashkëpunimit 

ndërinstitucional nëpërmjet 

trajnimeve dhe analizave të 

përbashkëta në fushën e 

hetimit të aseteve kriminale 

1. Plotësimi periodik, çdo 3-mujor i statistikave të 

konsoliduara dhe rakorduara. 

2. Takimet periodike me të gjithë institucionet e 

tjera raportuese, çdo 3- mujor. 

3. Numri i informacioneve të shkëmbyera mes 

institucioneve do të rritet me 5% në vitin 2020, 

krahasuar me vitin 2012. 
4. Numri i trajnimeve të përbashkëta do të rritet 4 

% në vitin 2020, krahasuar me vitin 2012. 

5. Sigurimi i aksesit në të dhënat e ALUIZNIT, 

ZQRPP, Taksave, Doganave. (2014) 

6. Sigurimi i aksesit në të dhënat e FIU, DPSHTRR, 

QKR, QKL etj. (2014) 

7. Sigurimi i aksesit në të dhënat e ALUIZNIT, 

ZQRPP, Taksave, Doganave. (2014) 

 

Gjetjet Kryesore dhe rekomandimet  
Formulimi 

→ Objektivi strategjik A është i përbërë nga katër objektiva specifike dhe shtatë indikatorëtë 

performancës;  

→ Objektivi specifik 1 është formuluar me fokus parandalues;  

→ Objektivat specifike 2, 3 dhe 4 janë formuluar me fokus shtypës;  

→ Jo të gjithë objektivat specifikë kanë një tregues përkatës të performancës;  

→ Viti bazë fillestar mungon në treguesit e performancës 1 dhe 2;  

→ Nuk mund të gjenden të dhëna publikisht të disponueshme për të vlerësuar zbatimin e 

treguesve të performancës 2, 3 dhe 4;  
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→ Treguesit e performancës 5 dhe 7 janë tregues të njëjtë, kanë të njëjtën bazë, por formulim 

të ndryshëm;  

→ Të dhënat për të vlerësuar tre Treguesit e fundit të Performancës janë mbledhur nga 

Raportet e Monitorimit të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit nga 2015 në 

2018 dhe Raportet Vjetore të Prokurorit të Përgjithshëm mbi situatën e krimit në Shqipëri 

2015-2019.  

Përputhja me planet e veprimit 

→ Nënobjektivi (NO) 1 vazhdohet vetëm në Planin e Veprimit 2013-2016;  

→ Objektivi specifik 2 nuk ndiqet as në Planin e Veprimit 2013-2016, dhe as në Planin e 

Veprimit 2019-2020;  

→ NO 3 dhe 4 janë përsëritur në të dy planet e veprimit;  

→ Të gjithë IIP janë përsëritur në Planin e Veprimit 2013-2016;  

→ IIP 1-5 janë përsëritur në Planin e Veprimit 2019-2020; 

→ Një mospërputhje në drejtim të përsëritjes evidentohet në lidhje me treguesit e 

performancës 6 dhe 7. Këto të fundit nuk janë përsëritur në Planin e Veprimit 2019-2020;  

→ IIP 166 dhe 467 që përsëriten në Planin e Veprimit 2019-2020 kanë objektiva të ndryshëm 

nga ato që reflektohen në Strategji; 

→ IIP 5 dhe 7 janë tregues të njëjtë, por me formulime të ndryshme;  

→ Në Planin e Veprimit 2019-2020 numri i rezultateve dhe produkteve të nën-objektivave 

është ulur ndjeshëm në krahasim me ato të parashikuara në Planin e Veprimit 2013-2016;  

→ Objektivat specifike 1 të të dy planeve të veprimit janë shtuar të reja.  

Përputhja me dokumente të tjera 

→ OS 2 është përsëritur në Objektivin B2 të Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit 

2015-2020. Të dy objektivat konsistojnë në mundësimin e një aksesi të përhershëm 

elektronik të agjencive të zbatimit të ligjit në bazat e të dhënave qeveritare dhe/ose 

shtrirjen e mëtejshme të qasjes për të mundësuar shkëmbimin më të efektshëm dhe të 

shpejtë të informacionit gjatë hetimeve;  

→ OS 3 është përsëritur në veprimtarinë 1 të Prioritetit 4 në Udhërrëfyesin për Prioritetet 

Kyçe;  

→ IIP 5, 6 dhe 7 janë përsëritur në veprimtarinë 3.7 të Prioritetit 3 të Udhërrëfyesit për 

Prioritetet Kyçe;  

→ Vihet re së rezultatet (aktivitetet) e Udhërrëfyesit nuk specifikojnë vlerat e synuara.  

Rekomandime 

→ Në formulimin e treguesve duhet të merret parasysh objektivi (vlerën e synuar) që do të 

pasqyronte përparimin e zbatimit të objektivit përkatës;  

→ Duhet të ketë një qëndrueshmëri në zbatimin e produkteve;  

→ Strategjia “Për hetimin e krimit financiar 2015-2020” nuk është miratuar;  

                                                 
66 Periudhat e raportimit janë zgjatur nga 3 muaj në 6 muaj 
67 Në SKKO 2013 vlera e synuar është caktuar 4% në 2020 krahasuar me 2012, Në Planin e Veprimit vlera e 

synuar është caktuar 2% në 2020 krahasuar me 2016 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn66
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn67
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→ Regjistri Kombëtar i Llogarive Bankare nuk ekziston;  

→ Sa i përket OS 4, rezulton së masat e parashikuara nuk kanë qenë shumë efektive. Raporti 

i KE i vitit 2013 nënvizon nevojën për të përmirësuar bashkëpunimin mes Policisë së 

Shtetit dhe Prokurorisë së Përgjithshme. Raporti i KE 2014 dhe 2015 thekson nevojën 

për të forcuar bashkëpunimin mes agjencive të zbatimit të ligjit për koordinimin dhe 

shkëmbimin e informacionit, si dhe domosdoshmërinë e kryerjes së trajnimeve të 

përbashkëta.  

 

Përputhja e brendshme dhe përputhja me planet e veprimit  
Ekzistojnë një sërë mospërputhjesh që mund të vërehen në aspektin e përputhjes mes strategjisë 

dhe planeve të veprimit. Objektivi specifik 1 përsëritet vetëm në Planin e Veprimit 2013-

2016. Objektivi specifik 2 nuk është përsëritur në asnjë prej planeve të veprimit. Objektivat 

specifikë 3 dhe 4 janë përsëritur në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe në Planin e Veprimit 2019-

2020. 

Në lidhje me planet e veprimit, të gjithë objektivat specifikë kanë të bëjnë me disa aktivitete dhe 

ato numërohen sipas objektivit të cilit i takojnë: 

- IIP 1, 2 dhe 3 janë përsëritur në rezultatet e A.2.1 dhe A.2.2, në Planin e Veprimit 2013-2016.   

- IIP 4 vazhdohet në rezultatin A.3.1 të Planit të Veprimit 2013-2016;   

- IIP 5, 6, 7 janë përsëritur në rezultatin A.2.3 në Planin e Veprimit 2013-2016. Rezultatet e 

A.2.2 dhe A.3.1 nuk kanë vlera të synuara;   

- IIP 1 vazhdohet në rezultatin A.2.1 në Planin e Veprimit 2019-2020, por periudhat e raportimit 

zgjaten nga 3 muaj në 6 muaj;   

- IPIP 2 dhe 3 nuk janë përsëritur në asnjë nga planet e veprimit;   

- IPIP 4 është përsëritur si produkti A.3.1 i Planit të Veprimit 2019-2020, por me një vlerë më 

të ulët të synuar;68 

- IPIP 5 është përsëritur si produkti A.1.3 i Planit të Veprimit 2019-2020,   

- IPIP 6 dhe 7 nuk janë përsëritur në Planin e Veprimit 2019-2020;   

- IPIP 5 dhe 7 janë tregues të njëjtë, pasi kanë baza të njëjta, por formulime të ndryshme.   

Në Planin e Veprimit 2019-2020, numri i rezultateve dhe produkteve të nën-objektivave është 

zvogëluar ndjeshëm në krahasim me ato të parashikuara në Planin e Veprimit 2013-2016. 

Rezultati 1.2 i PV 2013-2016 mbetet i paqartë pasi nuk dihet se si kanë rezultuar përpjekjet për 

krijimin e një grupi pune dhe hartimin i një dokumenti të ri kombëtar strategjik “Për hetimin e 

krimit financiar 2015-2020” dhe planin i tij të veprimit. Një dokument i tillë nuk 

ekziston aktualisht. 

Krijim i Regjistrit Kombëtar të Llogarive Bankare mbetet problem (rezultati 2.3.1 i PV 2013-

2016). Së pari, rendi numerik nuk është i saktë. Supozohet të jetë rezultati nr. 2.4. Po ashtu, arritja 

e këtij rezultati shtrihet përtej afatit kohor të Planit të Veprimit 2013-2016. Ky element nuk 

                                                 
68 Në SKKO 2013 vlera e synuar është caktuar 4% në 2020 krahasuar me 2012, Në Planin e Veprimit vlera e 

synuar është caktuar 2% në 2020 krahasuar me 2016  
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vazhdohet në Planin e Veprimit 2019-2020. Vlen të përmendet së një regjistër i tillë nuk ekziston 

sot.  

Në të dy planet e veprimit, Objektivi Specifik 1 (“Zbatimi i aktiviteteve bashkëpunuese të 

parashikuara në Planet Kombëtare të Veprimit, për luftën kundër narkotikëve, terrorizmit, trafiqeve të 

tjera të paligjshme, si veprat e artit, mjetet motorike, pastrimit të parave dhe korrupsionit”) nuk 

përmendet në strategji. 

Tabela më poshtë paraqet përputhjen mes strategjisë dhe planeve të veprimit në drejtim të 

konsistencës së rrjedhës të rezultateve.  

 

 Objektivat nuk vazhdohen në planet e veprimit  

 Objektivat vazhdohen në planet e veprimit       

 Nën-objektivat e reja të shtuara       

 IIP që vazhdohen    

 IIP që vazhdohen por me vlerë të synuar të ndryshuar   

 IIP që nuk vazhdohen   

SNKKO 2013-2020  Plani i Veprimit 2013-2016  Plani i Veprimit 2019-2020 

Objektiv

at 

specifikë 

(OS) 

Nën-

Objektiv

at (NO) 

Treguesit 

e 

performan

cës (TP) 

  

Nën-

Objektiv

at (NO) 

Nr. 

Rezultate

ve 

Nr. 

Produkte

ve 

  

Nën-

Objektiv

at (NO) 

Nr. 

Rezultate

ve 

Nr. 

Produkte

ve 

SO 1  TP 1  NO 1 1.1 1  NO 1 1.1 1 

SO 2  TP 2   1.2 2   1.2 1 

SO 3  TP 3  NO 2 2.1 2   1.3 1 

SO 4  TP 4   2.2 2  NO 2 2.1 1 (TP 1) 

  TP 5   2.3 3   2.2 1 

  TP 6   2.3.1 3  NO 3 3.1 1 (TP 4) 

  TP 769  NO 3 3.1 1   3.2 1 

     3.2 2     

 

 

Përputhja me dokumentet e tjera strategjike  
Objektivat specifikë dhe treguesit e performancës të parashikuara në strategji janë përsëritur 

edhe në dokumente të tjera strategjike dhe në planet kombëtare të hartuara për t’u zbatuar në 

fushat e korrupsionit dhe krimit të organizuar.  

Në mënyrë të veçantë, OS 2 është përsëritur në Objektivin B2 të Strategjisë Ndërsektoriale 

kundër Korrupsionit 2015-2020. Të dy objektivat konsistojnë në përdorimin e aksesit të 

përhershëm elektronik të agjencive për zbatimin e ligjit në bazat e të dhënave qeveritare dhe/ose 

shtrirjen e mëtejshme të qasjes për të bërë të mundur shkëmbimin më të efektshëm dhe të 

shpejtë të informacionit gjatë hetimeve. 

- OS 3 është përsëritur në veprimtarinë 1 të Prioritetit 4 në Udhërrëfyesin për Prioritetet 

Kyçe.   

                                                 
69 IP 6 dhe 7 nuk janë përsëritur në PV 2019-2020  
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- TP 5, 6 dhe 7 janë përsëritur në veprimtarinë 3.7 të Prioritetit 3 të Udhërrëfyesit për 

Prioritetet Kyçe.   

- Vihet re së rezultatet (aktivitetet) e Udhërrëfyesit nuk specifikojnë vlera të synuara.   

Në shumë raste, masat ose aktivitetet e parashikuara në këto dokumente strategjike përcaktohen 

si objektiva dhe anasjelltas. Kjo më së shumti ilustrohet në Udhërrëfyesin për 5 Prioritetet e 

rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013, në të cilat një numër aktivitetesh janë formuluar si 

objektiva. Asnjë OS dhe TP nuk është përsëritur në Strategjinë e Rendit Publik 2015-2020. 

 

 OS e përsëritur       

 TP i përsëritur        

SNKKO 2013-

2020 
 

Strategjia Ndërsektoriale 

Kundër Korrupsionit 2015-

2020. 

 

 
Strategjia e Rendit 

Publik 2015-2020 

 

Udhërrëfyes për 5 prioritetet 

Objektivat 

Specifike (OS) 
 Qasja Objektivi   Prioritet  Objektivi 

 

Prioriteti 

Plani i Veprimit për 5 

Prioritetet (2017) 

Rezultatet 

OS 1  A 11  1 4  1  

OS 2  B 4 (OS 2-

B.2) 

 2 3  2  

OS 3  C 3  3 2  3 3.7 (TP 5,6,7) 

 

OS 4     
4 2 

 4 1 (OS 3) 

 

     5 2   5  

 

 

Monitorimi i arritjes së treguesve të performancës 
Treguesi i Performancës A/ Plotësimi periodik, çdo 3-mujor i statistikave të konsoliduara dhe 

rakorduara.  

Statusi: I arritur. 

Në raportet Komisionit Evropian nga viti 2013 deri në 2019 theksohet së mbledhja e statistikave 

të konsoliduara dhe të harmonizuara është bërë në mënyrë periodike. Gjithsesi, ka mungesë të 

dhënash në lidhje me treguesit e performancës së kësaj strategjie.  

Treguesi i Performancës A/2 Takimet periodike(çdo 3 muaj) me të gjithë institucionet e tjera 

raportuese, (ato të përmendura në këtë dokument). 

Nuk ka të dhëna publike. 

Treguesi i Performancës A/3 Numri i informacioneve të shkëmbyera mes institucioneve do të rritet 

me 5% në vitin 2020, krahasuar me vitin 2012. 

Nuk ka të dhëna në dispozicion të publikut. 

Treguesi i Performancës A/4 Numri i trajnimeve të përbashkëta do të rritet 4 % në vitin 2020, 

krahasuar me vitin 2012. 
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Nuk ka të dhëna publike. 

Treguesit e performancës 2, 3 dhe 4 janë të pamundur për t’u vlerësuar pasi nuk mund të gjenden 

të dhëna publike. 

Treguesi i Performancës A/5 Sigurimi i aksesit në të dhënat e ALUIZNIT, ZQRPP, Taksave, 

Doganave. (2014) 

Treguesi i Performancës A/6 Sigurimi i aksesit në të dhënat e FIU, DPSHTRR, QKR, QKL etj. 

(2014) 

Treguesi i Performancës A/7 Sigurimi i aksesit në të dhënat e ALUIZNIT, ZQRPP, Taksave, 

Doganave. (2014) 

Treguesit e performancës 5, 6 dhe 7 synojnë shkëmbimin e të dhënave me agjencitë e zbatimit të 

ligjit. Lidhur me TP 5, në 2015 Prokuroria e Përgjithshme (PP) ka siguruar akses në bazën e të 

dhënave të ALUIZNI dhe QKL. Ajo nuk siguroi akses në institucione të tjera. Nuk ka të dhëna të 

disponueshme për Policinë e Shtetit (PSH). Për vitin 2016, PP ka siguruar akses në bazën e të 

dhënave të Doganave. PP nuk siguroi akses në bazën e të dhënave të Zyrës Qendrore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe Taksave. (PSH) ka siguruar akses tek ALUIZNI, Zyra 

Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Taksat dhe Doganat. Për vitin 2017, PP u 
dakordësua në parim me Zyrën Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, por aksesi 

nuk është siguruar akoma. PP siguroi akses në Zyrën Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme në vitin 2018. PSH ka siguruar akses në QKB. TP 5 konsiderohet së nuk është arritur 

plotësisht sepse PP nuk ka akses në bazën e të dhënave të Tatimeve. 

Sa i përket TP 6, në 2015 Prokuroria e Përgjithshme ka siguruar akses në bazën e të dhënave të 

QKL. Ajo nuk siguroi akses në institucione të tjera. Nuk ka të dhëna të disponueshme për Policinë 

e Shtetit. Për vitin 2016, PP ka siguruar akses në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të 

Transportit Rrugor, në Qendrën Kombëtare të Licencave dhe bazën e të dhënave të 

Doganave. Ajo nuk siguroi akses në Drejtorinë e Hetimit Financiar dhe QKR. PSH ka siguruar 

akses edhe në DHF, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tatimet, QKR, 

QKL. Ajo nuk siguroi akses në bazën e të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve 

të Transportit Rrugor. Për vitin 2017, nuk ka asnjë përditësim. PP ende nuk ka siguruar akses në 

DHF dhe QKR. PSH siguroi akses në bazën e të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Shërbimeve të Transportit Rrugor. TP 6 konsiderohet së nuk është arritur plotësisht sepse PP 

nuk ka akses në bazën e të dhënave DHF dhe QKB. 

Treguesi i performancës 7 ka të njëjtin formulim të TP 5. Rezultatet e monitorimit janë saktësisht 

të njëjta. Tabela e mëposhtme jep një informacion më të përmbledhur.  
 

Viti TP 5 TP 6 TP 7 

2015 Jo i përmbushur  Jo i përmbushur Jo i përmbushur 

2016 Pjesërisht i përmbushur  Pjesërisht i përmbushur  Pjesërisht i përmbushur  

2017 Nuk ka përditësim në 

lidhje me aksesin në bazën 

e të dhënave e 

institucioneve.  

Nuk ka përditësim në 

lidhje me aksesin në bazën 

e të dhënave e 

institucioneve.  

Nuk ka përditësim në 

lidhje me aksesin në bazën 

e të dhënave e 

institucioneve.  

2018 Pjesërisht i përmbushur  Pjesërisht i përmbushur  Pjesërisht i përmbushur  

2019 Pjesërisht i përmbushur  Pjesërisht i përmbushur  Pjesërisht i përmbushur  
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Tabelë. Statusi i përmbushjes së treguesve në lidhje me aksesin në bazën e të dhënave e institucioneve. 

Burimi: Raportet e Monitorimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë, 2015-2018 dhe Prokuroria e 

Përgjithshme, Raporte Vjetore 2015-2019. 

 

Vlerësimi i arritjes së objektivave  
Sigurimi dhe konsolidimi i bashkërendimit dhe bashkëpunimit ndërinstitucional të institucioneve 

të sistemit të drejtësisë penale ka qenë një sfidë e vazhdueshme. Duke pasur parasysh se treguesit 

e procesit duhet të sjellin rezultate, bashkëpunimi matet duke krahasuar numrin e hetimeve të 

veprave penale të trafikimit të paligjshëm të nisura nga Policia e Shtetit dhe numrin e procedimeve 

të regjistruara nga Prokuroria. Siç tregon grafiku, ekziston një ndryshim i madh mes numrit të 

hetimeve të policisë dhe të Prokurorisë dhe me kalimin e viteve kjo diferencë është në rritje. 

 
Grafik 9. Numri i veprave penale të zbuluara për trafikimin e paligjshëm të gjeneruara nga Policia dhe 

Prokuroria. Burimi: Raporte Statistikore Mujore të Ministrisë së Brendshme, 2015-2019 dhe Prokuroria 

e Përgjithshme, Raporte Vjetore 2012-2019. 

 

Tabela më poshtë tregon arritjen e objektivave bazuar në vlerësimet e raporteve të Komisionit 

Evropian. Megjithatë, bashkëpunimi matet përmes të dhënave të treguesve të procesit janë 

përdorur për të matur dhe përmes një treguesi të rezultatit. 

Raportet e KE vërejnë një bashkëpunim të mirë mes institucioneve të përfshira në zbatimin e 

aktiviteteve bashkëpunuese të parashikuara në Planet Kombëtare të Veprimit. 

Referuar shkëmbimit të të dhënave mes institucioneve që janë palë në zbatimin e kësaj strategjie, 

vihet në dukje që Policisë dhe Prokurorisë u është dhënë akses në regjistra kombëtarë shtesë 

privatë dhe publikë, por ende nuk ka akses të drejtpërdrejtë në regjistrat kryesorë 

kombëtarë. Sa i përket rekordeve shqiptare, numri i operacioneve të kryera nga policia është i 

lartë dhe është rritur veçanërisht gjatë muajve të fundit, duke çuar në arrestimin e më shumë 

shkelësve. Në 2018 dhe tremujorin e parë të 2019, pati një numër në rritje të operacioneve 

policore në shkallë të gjerë, duke synuar grupet e krimit të organizuar. Bashkëpunimi mes policisë 

dhe prokurorëve gjatë hetimeve u përmirësua dhe procedurat administrative u thjeshtuan. Ky 
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fakt mund të jetë një shenjë e bashkëpunimit të forcuar ndërinstitucional përmes trajnimit dhe 

analizave të përbashkëta në fushën e hetimit të pasurive kriminale dhe gjithashtu në fusha të tjera 

përkatëse. 
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Objektivi Strategjik A: Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit 

Referencat: Raportet e Komisionit të BE-së 

 

Objektivat 

specifike 

(OS) 

Institucionet përgjegjëse për të arritur objektivat e 

Strategjisë 

Problemet e identifikuara në OS 

dhe NO nga raportet e KE Progresi i 

Treguesv

e të 

Performa

ncës (TP) 

Problemet e 

identifikuara 

në TP nga 

Raportet e KE 

Institucionet 

përgjegjëse 
Burim informacioni 

Raporti i KE-së 

2018 

Raporti i KE-së 

2019 

Rap

ort i 

KE-

së 

2018 

Raporti 

i KE-së 

2019 

1. Zbatimi i 

aktiviteteve 

bashkëpunue

se të 

parashikuara 

në Planet 

Kombëtar të 

Veprimit, për 

luftën kundër 

narkotikëve, 

terrorizmit, 

trafiqeve të 

tjera të 

paligjshme, si 

veprat e artit, 

mjetet 

motorike, 

pastrimit të 

parave dhe 

korrupsionit  

Ministria e 

Brendshme 

  

Ministria e 

Drejtësisë 

  

Ministria e 

Financave 

  

Prokuroria e 

Përgjithshme 

  

ILDKPI 

  

KLSH 

  

Agjencia për 

Administrimin 

e Pasurive të 

Sekuestruara 

www.mb.gov.al 

  

www.drejtesia.gov.al 

  

www.financa.gov.al 

  

www.pp.gov.al 

  

www.ildkpki.al 

  

www.klsh.org.al 

  

www.financa.gov.al/agjencia-e-administrimit-të-

pasurive-të-sekuestruara-dhe-konfiskuara 

  

  

Shqipëria 

përditësoi dhe 

vazhdoi të zbatojë 

strategjinë për 

luftën 

kundër trafikimit 

të qenieve 

njerëzore dhe 

planin e saj të 

veprimit për 2014-

2017, e cila 

përfundoi në 

dhjetor 

2017. Strategjia 

dhe plani i ri i 

veprimit për 2018-

2020 janë 

përfunduar dhe 

miratimi i tyre 

po pret Kuadri 

legjislativ për 

Shqipëria ka një 

strategji të 

ndërsjellë për 

krimin e organizuar, 

trafikimin e 

paligjshëm dhe 

terrorizmin (2017-

2020). Ajo 

gjithashtu ka një 

plan veprimi për 

luftën kundër krimit 

të organizuar (plani 

i veprimit ‘Forca e 

ligjit’). Strategjia dhe 

plani i ri i veprimit 

për luftën kundër 

trafikimit të qenieve 

njerëzore për 2018-

2020 u miratua në 

dhjetor 2018. 

  

JO lidhur 

me TP 
    

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.mb.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.drejtesia.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.ildkpki.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.klsh.org.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/agjencia-e-administrimit-te-pasurive-te-sekuestruara-dhe-konfiskuara
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/agjencia-e-administrimit-te-pasurive-te-sekuestruara-dhe-konfiskuara


 
69 

  dhe të 

Konfiskuara 

viktimat për të 

siguruar qasje në 

drejtësi u 

përmirësua përmes 

ndryshimeve në 

Kodin Procedural 

Penal, me 

përfshirjen e të 

drejtave shtesë për 

viktimat e abuzuar 

seksualisht dhe 

viktimat e trafikimit 

me qenie 

njerëzore. Për 

pastrimin e 

parave.  

Në vitin 2017, 

Shqipëria miratoi 

planin kombëtar 

kundër kultivimit 

dhe trafikimit të 

kanabisit 2017-

2020. Strategjia 

kombëtare 

dhe plani i veprimit 

2012-2016 skadoi, 

dhe një strategji 

dhe plan i ri i 

veprimit mbetet për 

t’u miratuar. 

2. Shkëmbimi 
70 i të 

dhënave 

ndërmjet 

institucionev

e pjese e 

kësaj 

strategjie, 

dhe 

strategjive të 

tjera 

përbërëse, 

nëpërmjet 

dhënies së 

aksesit në 

bazat e të 

Asnjë 

referencë në 

PV 2013-2016 

/2019-2020 

Asnjë referencë në PV 2013-2016/2019-2020 

Policisë dhe 

prokurorisë u 

është dhënë qasje 

në regjistra shtesë 

kombëtar privatë 

dhe publik, 

por ende nuk ka 

qasje të 

drejtpërdrejtë në 

20 regjistra 

kryesorë 

kombëtarë. Kjo 

përfshin regjistrin e

lektronik 

të pajtimtarëve të 

telefonit celular. 

Policisë dhe 

prokurorëve u 

është dhënë qasje 

në regjistra shtesë 

kombëtar (gjithsej 

40). 

Gjithsesi, ata ende 

nuk kanë qasje të 

drejtpërdrejtë në 

disa regjistra 

kryesorë 

kombëtarë, 

përfshirë regjistrin 

elektronik 

të pajtimtarëve të 

telefonave celular. 

Lidhur me 

TP 5, 6, 7 
  

Policisë 

dhe 

prokuro

rëve u 

është 

dhënë 

qasje në 

regjistra 

shtesë 

kombëta

r 

(gjithsej 

40). 

                                                 
70 Objektivi specifik 2 nuk është përsëritur as në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe as në Planin e Veprimit 2019-2020  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn70
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dhënave e 

çdo 

institucioni. 

  

3. Krijimi i 

një sistemi të 

konsoliduar 

të dhënash 

lidhur me 

regjistrimin e 

hetimeve të 

krimit të 

organizuar, 

krimit 

financiar dhe 

korrupsionit 

- Drejtoria e 

Përgjithshme 

e Policisë së 

Shtetit 

(DPPSH)  

- Ministria e 

Drejtësisë  

- Prokuroria e 

Përgjithshme:  

- Ministria e 

Financave  

- Qendra 

Kombëtare e 

Regjistrimit  

- ALUIZNI  

- Drejtoria e 

Përgjithshme 

e Shërbimeve 

të 

Transportit 

Rrugor  

- Zyra 

Qendrore e 

Regjistrimit 

www.asp.gov.al 

www.pp.gov.al 

www.financa.gov.al 

  

www.drejtesia.gov.al 

www.dpshtrr.al 

www.ashk.gov.al 

www.qkr.gov.al 

Sa i përket të 

dhënave 

të Shqipërisë, 

numri i 

operacioneve të 

kryera nga policia 

është i lartë dhe 

është rritur 

veçanërisht në 

muajt e kaluar, 

duke çuar në 

arrestimin e më 

shumë shkelësve 

 

Në të dhënat për 

Shqipërinë për 

hetime, aktakuza 

dhe dënime 

për krimin 

e organizuar, në 

vitin 2018 dhe 

tremujorin e parë 

të 2019 kishte një 

numër në rritje 

të operacioneve 

policore në shkallë 

të gjerë, që goditnin 

grupet e krimit të 

organizuar. 

 

 

Lidhur me 

TP 1 
    

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.drejtesia.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.dpshtrr.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.ashk.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.qkr.gov.al
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të Pasurive të 

Paluajtshme  

4. Forcimi i 

bashkëpunimi

t 

ndërinstituci

onal 

nëpërmjet 

trajnimeve 

dhe analizave 

të 

përbashkëta 

në fushën e 

hetimit të 

aseteve 

kriminale 

  

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Policisë së 

Shtetit 

(DPPSH) 

  

Prokuroria e 

Përgjithshme 

  

Ministria e 

Financave 

  

Shërbimi i 

Informativ i 

Shtetit 

www.asp.gov.al 

www.pp.gov.al 

www.financa.gov.al 

www.shish.gov.al 

  

Marrëveshjet e bashkëpunimit;  

(htIP://www.pp.gov.al/web/Marreveshje_Bashkepuni

mi_656_1.php#.XlUepyFKgdU) 

  

Bashkëpunimi mes 

policisë dhe 

prokurorëve gjatë 

hetimeve u 

përmirësua dhe 

procedurat 

administrative u 

thjeshtuan. 

Lidhur me 

TP 4 

  

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.shish.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Marreveshje_Bashkepunimi_656_1.php%23.XlUepyFKgdU#.XlUepyFKgdU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Marreveshje_Bashkepunimi_656_1.php%23.XlUepyFKgdU#.XlUepyFKgdU


 
72 

6.2 Objektivi Strategjik B: Krijimi i një mjedisi të sigurt për 

shoqërinë përmes reduktimit të ofertës dhe aksesit ndaj drogave 

për përdorim të paligjshëm 

 

Objektivat Specifike – 5 (OS) Tregues të Performancës – 6 (TP) 

1. Parandalimi dhe ulja në mënyrë të 

ndjeshme e prodhimit të drogës në 

Shqipëri; 

2. Vështirësimi i aksesit ndaj drogave për 

përdorim të paligjshëm nëpërmjet 

goditjes me intensitet të larte të 

individëve, grupeve apo organizatave 

kriminale që ushtrojnë veprimtari 

kriminale në formën e shitjes, 

shpërndarjes, trafikut të brendshëm dhe 

atij ndërkombëtar të drogave. 

3. Përmirësimi i mëtejshëm i legjislacionit 

në fushën e drogës; 

4. Forcimi i kapaciteteve të njësive të 

specializuara për luftën kundër drogës 

nëpërmjet trajnimit e pajisjes së tyre me 

mjetet dhe pajisjet e nevojshme. 

5. Forcimi i kontrollit kufitar për 

parandalimin e goditjen e trafikimit 

ndërkombëtar të drogave. 

1. Ulja, deri me 2016, me 50% e numrit të 

kapjeve dhe bimëve të asgjësuara për rastet 

e kultivimit të bimëve narkotike, duke u 

nisur nga të dhënat e vitit 2010. 

2. Numri i kapjeve për rastet e shitjes e 

trafikimit të drogave, të jetë çdo vit mbi 

600. - Mbajtja në nivele të ulëta e treguesve 

për sasitë e drogave të forta të 

sekuestruara nga vendet fqinje me origjinë 

apo të tranzituara nga Shqipëria (nen 20 kg 

heroinë dhe nen 5 kg kokainë deri në vitin 

2020). 

3. Kryerja çdo vit e jo më pak se 30 

operacioneve ku janë përdorur forma të 

ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar. 

4. Goditja çdo vit e jo më pak se 40 grupe 

kriminale të trafikut e shpërndarjes së 

drogave. 

5. Rritja e zbulueshmërisë dhe goditjes së 

trafikut të lëndëve narkotike në VKK me 

1.5 % në vitin 2020 në raport me vitin 2011. 

 

Gjetjet kryesore dhe rekomandimet  
Formulimi 

→ Objektivi Strategjik B është formuluar me fokus parandalues dhe përçarës, por duke e 

gjykuar nga 6 treguesit ky është një objektiv i formuluar me fokus 

përçarës. Gjithsesi, objektivat specifikë zakonisht formulohen me fokus parandalues; 

→ Vetëm Objektivi specifik 3 nuk është i lidhur me ndonjë prej treguesve të 

performancës, duke e bërë të vështirë vlerësimin e arritjes së këtij objektivi. 

Formulimi i treguesve 

→ Viti Fillestar bazë mungon në treguesit e performancës 3, 4 dhe 5;  

→ Nuk mund të gjenden të dhëna të prodhuara në mënyrë sistematike për të 

peshuar treguesin e performancës B/2. Formulimi i këtij treguesi, për të matur 

sekuestrimet e drogave sipas numrave, sesa sasive të drogave, paraqet sfida të 

qenësishme për të mbledhur të dhëna të besueshme.  

Përputhja me planet e veprimit 

→ Dallohet një mospërputhje për objektivat specifikë, sa i takon Objektivit strategjik B, 

4 prej të cilave janë përsëritur në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe 3 në Planin e 

Veprimit 2019-2020. Objektivi specifik 5 nuk është përsëritur në asnjë nga planet e 

veprimit të viteve 2013-2016 dhe 2019-2020;  
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→ Një mospërputhje në drejtim të përçimit të të dhënave evidentohet edhe në lidhje me 

treguesit e performancës të Objektivit Strategjik B, pasi vetëm treguesit e 

performancës 1 dhe 5 janë ndjekur deri në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe 

vetëm 5 në Planin e Veprimit 2019-2020;   

→ Një mospërputhje në aspektin e arritjes së objektivit (vlerës) dëshmohet në treguesin 

e performancës 5 përmes përsëritjes në strategji dhe në Planin e Veprimit 2013-2016 

në krahasim me Planin e Veprimit 2019-2020;  

→ Në Planin e Veprimit 2019-2020, numri i nën-objektivave, rezultateve dhe produkteve 

që kanë të bëjnë me Objektivat Strategjikë është ulur ndjeshëm, në krahasim me ato 

të vëzhguara në Planin e Veprimit 2013-2016.  

Disponueshmëria e të Dhënave 

→ Nuk ka të dhëna në buletinet informuese mujore (janar-dhjetor) të viteve 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 (janar-qershor), 2019 dhe në raportin vjetor për vitin 2018 të botuar 

në faqen zyrtare të Ministrisë së Brendshme në lidhje me treguesit e performancës 3 

dhe 6. 

Përputhja me dokumentet e tjera 

→ Në treguesin e përsëritur të performancës 3 vihet re një mospërputhje e vlerës së 

synuar;  

→ Vlera e synuar mungon në treguesit e përsëritur të performancës 3, 4, 5 dhe 6;  

→ Treguesit siç duken dhe në dokumente të tjera nuk janë aspak tregues, pasi nuk mund 

të identifikojnë kohën dhe vlerën e synuar.  

Përsëritja e Treguesve  

→ Treguesit e performancës 1, 3, 4 dhe 5 të objektivit strategjik B janë të njëjta në: 
Strategjinë e Rendit Publik 2015-2020 (SRP) dhe Planin e Veprimit për vitin 2015-2017; 

në Udhëzuesin për 5 Prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013, në 

Planin Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Kultivimit dhe Trafikimit të Kanabisit 

2017-2020 dhe në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020.  

Rekomandime  

→ Për të vlerësuar arritjen e objektivave specifike, do të jetë e nevojshme të pasqyrohen 

treguesit e tjerë të performancës të lidhur me këto objektiva;  

→ Treguesit e tjerë të performancës të lënë jashtë strategjisë, të cilët pasqyrohen në 

raportet ndërkombëtare duhet të konsiderohen si tregues;  

→ Në formulimin e treguesve duhet të merret parasysh objektivi, i cili do të pasqyronte 

ecurinë me përmirësimin e objektivit përkatës;  

→ Treguesit duhet të pasqyrojnë në mënyrë të përshtatshme fenomenin që ata synojnë 

të matin;  

→ Nevoja për të publikuar raporte sistematike të monitorimit mbetet shumë e 

rëndësishme me qëllim vlerësimin e progresit konkret të objektivave.  

 

Përputhja e brendshme dhe përputhja me planet e veprimit 
Objektivi Strategjik B është i përbërë nga pesë (5) Objektiva Specifikë (OS) dhe gjashtë 

(6) Tregues Performance (TP), është e formuluar si objektiv parandalues dhe 

përçarës. Gjithsesi, duke gjykuar nga 6 treguesit e performancës, ai është 
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përçarës. Megjithatë, objektivat specifikë janë formuluar në përgjithësi me funksion 

parandalues. 

Jo të gjithë Treguesit e performancës kanë lidhje me objektivat specifikë përkatëse: 

- OS 1 ka të bëjë me TP 1   
- OS 2 ka të bëjë me TP 2, 3 dhe 5   
- OS 3 (pjesa e parë) nuk ka lidhje me asnjë TP   
- OS 4 ka të bëjë me TP 4   
- OS 5 ka të bëjë me TP 6   

 

Në dallim nga strategjia, objektivat specifikë në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe Planin e 

Veprimit 2019-2020 konsiderohen si nën-objektiva dhe kanë të bëjnë me disa aktivitete të 

renditura sipas nën-objektivit të cilit aktiviteti i takon. Në të njëjtën kohë, ndryshe nga 

Strategjia, treguesit e performancës në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe atë për periudhën 

2019-2020 konsiderohen si produkte që kanë të bëjnë me secilën nga aktivitetet që janë në 

zbatim e sipër. 

Të gjitha objektivat specifikë nën objektivin strategjik B janë përsëritur në nën-objektivat e 

Planit të Veprimit 2013-2016 të Planit të Veprimit 2019-2020, përveç objektivit specifik 

që lidhet me forcimin e kontrollit kufitar (OS 5). Në lidhje me treguesit e performancës, 

vetëm 2 prej tyre janë ndjekur në rezultatet e Planit të Veprimit të vitit 2013-2016, 

përkatësisht treguesve të performancës 1 dhe 5 dhe prej tyre vetëm treguesi i performancës 

5 vazhdohet në rezultatet e parashikuara në Planin e Veprimit të vitit 2019-2020. 

Treguesi i Performancës I është formuluar në mënyrë koherente, por paraqet një 

mospërputhje në drejtim të vazhdimësisë. Ky tregues është ndjekur vetëm në Planin e 

Veprimit të vitit 2013-2016, i cili parashikon si vlerë të synuar një reduktim me 50% dhe 

si objektiv kohor vitin 2016 - njësoj si në strategji. Fakti që treguesi nuk është vazhduar në 

Planin e Veprimit 2019-2020 tregon jo vetëm një mospërputhje mes dy planeve të veprimit, 

por dhe një hendek në aspektin e matjes së rezultateve të vetë treguesit dhe zbatimit 

të objektivave specifikë të parashikuar në strategji. 

Për sa i përket treguesit të performancës 5, i ndjekur në të dy planet e veprimit, vërehet një 

mospërputhje në formulimin e tij. Në fakt, vlerat e synuara ndryshojnë nga objektivi i 

vendosur në strategji duke u reduktuar në 27 grupe kriminale të trafikimit të drogës që do të 

shkatërrohen çdo vit, krahasuar me 40 grupet kriminale të trafikut të drogës të përcaktuara 

në strategjinë dhe Planin e Veprimit 2013-2016. Si Strategjia ashtu dhe planet e veprimit 

parashikojnë një objektiv vjetor për treguesin e performancës 5 dhe për shkak të kësaj, 

modifikimi i vlerës së synuar në Planin e Veprimit 2019-2020 krijon paqartësi në matjen siç 

duhet të ecurisë së këtij treguesi për vitet 2019, 2020. 

Në përgjithësi, në Planin e Veprimit 2019-2020, numri i nën-objektivave, rezultateve dhe 

produkteve që kanë të bëjnë me Objektivin Strategjik B është ulur ndjeshëm, në krahasim 

me atë që është parashikuar në Planin e Veprimit 2013-2016.  

 

 

 
Objektivat nuk vazhdohen në planet e 

veprimit 
      

 
Objektivat vazhdohen në planet e 

veprimit 
      

 Nën-objektivat e reja të shtuara       

 TP që vazhdohen     
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 TP që vazhdohen por me vlerë të synuar të ndryshuar   

SNKKO 2013-2020  Plani i Veprimit 2013-2016  Plani i Veprimit 2019-2020 

Objektiva

t specifikë 

(OS) 

Nën-

Objektiva

t (NO) 

Treguesit(TP

) 
 

Nën-

Objektiva

t (NO) 

Nr. 

Rezultatev

e 

Nr. 

Produktev

e 

 

Nën-

Objektiva

t (NO) 

Nr. 

Rezultat

eve 

Nr. 

Produkte

ve 

OS 1  TP 1  

NO 1 

1.1. 1  
NO 1 

1.1. 1 

OS 2  TP 2  1.2. 1  1.1.1 1 

OS 3  TP 3  1.3. (a-g) 15  NO 2 2.1. 1 

OS 4  TP 4  1.4. (a-f) 12  
NO 3 

3.1. 1 

OS 5  TP 5  NO 2 2.1. (a-b) 1  1  3.2. 1 

  TP 6  NO 3 3.1. (a-b) 3     

    NO 4 4.1. (a-c) 4     

 

 

Përputhja me dokumente të tjera strategjike  
Treguesit e performancës 1, 3, 4, 5 dhe 6 të objektivit strategjik B janë përsëritur në 

dokumente të tjera strategjike dhe plane kombëtare të hartuara për t’u zbatuar në fushat e 

korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në mënyrë të veçantë, këta tregues të performancës 

janë përsëritur në dokumentet më poshtë: 

1. Strategjia e Rendit Publik 2015-2020 (SRP) dhe Plani i saj i Veprimit për 2015-2017; 

2. Udhërrëfyesi për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013; 

3. Plani Kombëtar i Veprimit kundër Kultivimit dhe Trafikimit të Kanabisit 2017-2020 

(PVKKTK); 

4. Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZHI). 

Siç tregohet më poshtë, vlera e synuar ka ndryshuar ose është modifikuar për të gjithë 

treguesit e performancës së përsëritur në këto dokumente. Pavarësisht nga kjo, në disa raste 

(p.sh. për treguesin e performancës 1) kjo mund të konsiderohet koherente në aspektin e 

vlerës së synuar, por inkoherente në kushtet e procesit të zbatimit të njëtrajtshëm të SNKKO 

2013 dhe me mbivendosje me dokumente të tjera. Përveç kësaj, modifikimi i konsiderueshëm 

i  objektivit, i cili në disa raste është shprehur si përqindje dhe në disa të tjera si numër i 

përgjithshëm (d.m.th. për treguesit e performancës 4 dhe 5) e bën edhe më të paqartë dhe të 

papërputhshëm procesin e vlerësimit të progresit të performancës. 

Për më tepër, një nga mangësitë kryesore të strategjive të tjera është që treguesit nuk 

parashikojnë një vlerë të caktuar ose kohën e synuar, duke krijuar konfuzion lidhur me 

mënyrën e matjes dhe vlerësimit të ecurisë së treguesve. Duke përfshirë disa masa siç 

parashikohen në Udhërrëfyes, ky shqetësim theksohet në mënyrë të veçantë në Planin 

Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Kultivimit dhe Trafikimit të Kanabisit 2017-2020, në 

të cilin nuk përcaktohet asnjë vlerë e synuar dhe asnjë kohë e përcaktuar për pothuajse të 

gjithë treguesit. Po ashtu, mungesa e raporteve të monitorimit në këto dokumente, me disa 

përjashtime të rralla, 71  e bën atë dhe më të vështirë sigurimin e të dhënave dhe 

informacione në lidhje me zbatimin e tyre.  

Përveç këtij shqetësimi, dhe në rastet kur treguesi i performancës parashikon një vlerë të 

synuar, mungesa e vitit bazë krijon një mospërputhje në adresimin e ecurisë së 

treguesve. Vetëm në Strategjinë e Rendit Publik (SRP) 2015-2020 dhe Planin e saj të Veprimit 

                                                 
71 Ministri i Brendshem publikoi Raportin për zbatimin e Udherrefyesit për 5 Prioritetet Kyçe vetëm për vitin 

2014. I aksesuar se fundmi në 25 mars 2020 https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2018/01/15-02-13-12-27-

27Raportimi_i_MPB_për_prioritetin_Nr__4_për_muajin_dhjetor.pdf  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn71
https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2018/01/15-02-13-12-27-27Raportimi_i_MPB_per_prioritetin_Nr__4_per_muajin_dhjetor.pdf
https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2018/01/15-02-13-12-27-27Raportimi_i_MPB_per_prioritetin_Nr__4_per_muajin_dhjetor.pdf


 
76 

për 2015-2017 përcaktohen viti bazë (2014), qëllimi afatmesëm (2017) dhe qëllimi afatgjatë 

(2020). Për vitin bazë (2014), SRP paraqet të dhënat dhe informacionet përkatëse, të cilat në 

raste specifike nuk përputhen me të dhënat e mbledhura për të aksesuar treguesit e 

performancës së strategjisë (d.m.th. për treguesin e performancës 4). 

Një çështje tjetër e rëndësishme që duhet të merret në konsideratë është fakti që në shumë 

raste masat ose aktivitetet e parashikuara në këto dokumente strategjike përcaktohen si 

objektiva ose anasjelltas. Kjo evidentohet kryesisht në Udhërrëfyesin për 5 prioritetet e 

rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013, në të cilat një numër aktivitetesh janë të 

formuluar si objektiva (Udhërrëfyesi për Masën 7.2.3.). 

Për sa i përket Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020, një nga mangësitë 

kryesore është fakti që gati të gjithë treguesit/rezultatet e përfshira në objektivat strategjikë 

iu mungon një objektiv, duke e bërë kështu të pamundur për të vlerësuar zbatimin e tyre. 

Të gjitha çështjet e përmendura përbëjnë një shqetësim serioz në lidhje me përputhjen jo 

vetëm mes treguesve të përsëritur të performancës të strategjisë dhe dokumenteve të tjera 

strategjike, por dhe mosrespektimit të objektivave dhe treguesve të parashikuar në këto 

dokumente. 

Për të pasur një përmbledhje krahasuese, informacioni përkatës në lidhje me treguesit e 

performancës së Objektivit Strategjik B jepet më poshtë, të përsëritur edhe në dokumentet 

e cituara më sipër: 

 

TP 1-SNKKO 2013-2020: Ulja, deri me 2016, me 50% e numrit të kapjeve dhe bimëve 

të asgjësuara për rastet e kultivimit të bimëve narkotike, duke u nisur nga të dhënat e vitit 

2010. 

TMP 7 SRP: Ulja me 80% e numrit të bimëve narkotike të kultivuara dhe të asgjësuara 

deri në vitin 2020.. 

 

TP 3-SNKKO 2013-2020: Mbajtja në nivele të ulët e e sasive të drogave të forta të 

sekuestruara nga vendet fqinje me origjinë apo të tranzituara nga Shqipëria (nen 20 kg 

heroinë dhe nen 5 kg kokainë deri në vitin 2020). 

Obj. B, Masa B.2, TP 4 (PVKKTK): Sasia e drogave me origjinë nga Shqipëria e 

konfiskuar në vendet fqinje. 

Pjesa II, Kapitulli 8.4, (SKZHI): Mbajini ilaçe të sekuestruara nga vendet fqinje ose 

transferohen përmes Shqipërisë në nivele të ulëta. 

 

TP 4-SNKKO 2013-2020: Kryerja çdo vit e jo më pak se 30 operacioneve ku janë 

përdorur forma të ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar. 

MPI 6 SRP: Rritja me 16 % e operacioneve kundër drogës me përdorimin e formave të 

ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar, deri më 2020. 

Masa 7.2.2.2 Udhërrëfyesi: Rritja me 5 % e numrit të grupeve kriminale të trafikut të 

drogës të goditur nga Policia e Shtetit, deri në fund të vitit 2014. 

Obj. B, Masa B.2, TP 1 (PVKKTK): Numri i veprimeve/operacioneve hetimore të 

kryera në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë. 

 

TP 5-SNKKO 2013-2020: Goditja çdo vit e jo më pak se 40 grupe kriminale të trafikut 

e shpërndarjes së drogave. 
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Masa 7.2.2.2 Udhërrëfyesi: Rritja me 5 % e numrit të grupeve kriminale të trafikut të 

drogës të goditur nga Policia e Shtetit, deri në fund të vitit 2014. 

Obj. B, Masa B.1, TP 1 (PVKKTK): Numri i grupeve kriminale të identifikuara dhe 

proceduara; 

 

TP 6-SNKKO 2013-2020: Rritja e zbulueshmërisë dhe goditjes së trafikut të lëndëve 

narkotike në VKK me 1.5 % në vitin 2020 në raport me vitin 2011. 

Masa 7.2.3 Udhërrëfyesi: Përmirësimi i kontrollit kufitar nga Policia Kufitare dhe 

Doganat kundër trafikut të drogës, përmes përdorimit më efikas të analizës së riskut dhe 

trajnimeve. 

 

 

Monitorimi i arritjes së treguesve të performancës 
Treguesi i Performancës B/1: Ulja, deri me 2016, me 50% e numrit të kapjeve dhe bimëve 

të asgjësuara për rastet e kultivimit të bimëve narkotike, duke u nisur nga të dhënat e vitit 2010; 
 

Treguesi i performancës B/I në strategji parashikon si objektiv vitin 2016, i cili është dhënë 

dhe në Planin e Veprimit 2013-2016. Ndërsa në Planin e Veprimit 2019-2020 ky tregues nuk 

është i përfshirë. Si rrjedhojë, për vitet 2017, 2018, 2019 ecuria e treguesit të performancës 

B/1 nuk mund të monitorohet.  

 

Grafik 10. Numri i bimëve narkotike të sekuestruara dhe asgjësuara. Burimi: Raport analitik mbi 

kultivimin e kanabisit në Shqipëri, tetor 2017 & Raportet mujore 2019 (Janar-Dhjetor), Ministria e 

Punëve të Brendshme. 

 

Treguesi i Performancës B/2: Numri i kapjeve për rastet e shitjes e trafikimit të drogave, të 

jetë çdo vit mbi 600; 
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SHËNIM: Nuk mund të gjenden të dhëna të prodhuara në mënyrë sistematike për të 

vlerësuar këtë tregues. Formulimi i këtij treguesi të performancës, duke matur sekuestrimet 

e drogave me numra sesa me sasi droge, paraqet sfida të mëdha për mbledhjen e të dhënave 

të besueshme. 
 

Treguesi i Performancës B/3: Mbajtja në nivele të ulëta e treguesve për sasitë e drogave të 

forta të sekuestruara nga vendet fqinje me origjinë apo të tranzituara nga Shqipëria (nën 20 kg 

heroinë dhe nën 5 kg kokainë deri në vitin 2020); 

 

SHËNIM: Në faqen zyrtare të Ministrisë së Brendshme, botohen buletinet informuese 

mujore (janar-dhjetor) të viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (janar-qershor), dhe 2019. Në 

vijim, vetëm për një muaj raporti është botuar për periudhën tetor-Nëntor 2013. Një raport 

vjetor ekziston i publikuar vetëm për vitin 2018. 

Në të gjitha këto raporte dhe buletinet, sasitë e drogave të forta (kokainë dhe heroinë) të 

sekuestruara në Shqipëri janë paraqitur në një version të zbërthyer (kg, gr, bimë etj.). Sasitë e 

drogave të forta (të kokainës dhe heroinës), të sekuestruara nga shtetet fqinje që kanë 
origjinën ose tranzitin nga Shqipëria, nuk janë gjetur në asnjë nga këto raporte të përmendura 

më lart. 

Treguesi i Performancës B/4: Kryerja çdo vit e jo më pak se 30 operacioneve ku janë përdorur 

forma të ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar; 

Në treguesin e performancës B/4, nuk është dhënë viti bazë, kështu që vlerësimi i ecurisë së 

këtij treguesi bëhet bazuar në të dhënat e mbledhura për vitin 2012 - i cili konsiderohet si vit 

bazë. 

 

 
 

Grafik 11. Numri i operacioneve në të cilat janë përdorur forma të ndryshme të bashkëpunimit 

ndërkombëtar. Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. 

 

 

Treguesi i Performancës B/5: Goditja çdo vit e jo më pak se 40 grupeve kriminale të trafikut 

dhe shpërndarjes së drogave; 
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Në treguesin e performancës B/5, nuk është dhënë viti bazë, kështu që vlerësimi i ecurisë së 

këtij treguesi bëhet në bazë të të dhënave të mbledhura për vitin 2012 - i cili konsiderohet si 

vit bazë. 

 
Grafik 12. Numri i grupeve të trafikut dhe shpërndarjes së drogave të goditura. Burimet: 

- Raport vjetor për arritjen e objektivave nga Policia e Shtetit (2018); 

- Buletinet informative mujore (2014-2017), Ministria e Punëve të Brendshme; 

- Ministria e Brendshme, Politika Antikorrupsion, Komiteti i Stabilizim Asociimit (prill 2013-mars 

2014); 

- Ministria e Brendshme, Kriteri Politik, Komiteti i Stabilizim Asociimit, 2014 

 

Treguesi i Performancës B/6: Rritja e zbulueshmërisë dhe goditjes së trafikut të lëndëve 

narkotike në VKK me 1.5 % në vitin 2020 në raport me vitin 2011; 

 

SHËNIM: Edhe në qoftë së treguesi i performancës B/6 shohin si afat të synuar vitin 

2020, nuk ka asnjë informacion mbi zbulimin dhe prishjen e trafikimit të drogave narkotike në 

Pikat e Kalimit Kufitar, dhe nuk ka të dhëna në raportet zyrtare të hollësishme (të 
përmendura në treguesi i performancës B/2). 
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Tabela për Objektivin Strategjik B: Monitorimi i rezultateve të TP dhe progresi 

Objektivat 

Strategjike (OS) 
Treguesit e performancës (TP) 

Viti Fillestar Bazë Afati Vjetor i Synuar 

Progresi Numerik 

Statusi (I 

Arritur Po-Jo) 

Vlera në Vitin 

Fillestar 
Synimi Numerik Po Jo 

B:  

Krijimi i një 

mjedisi të 

sigurt për 

shoqërinë 

përmes 

reduktimit të 

ofertës dhe 

aksesit ndaj 

drogave për 

përdorim të 

paligjshëm 

1. Ulja, deri me 2016, me 50% e 

numrit të kapjeve dhe bimëve të 

asgjësuara për rastet e kultivimit të 

bimëve narkotike, duke u nisur nga 

të dhënat e vitit 2010. 

2010 2016 2016 

  
37000 bimë narkotike të 

kultivuara dhe të 

shkatërruar  
↓50% 

2536288 bimë narkotike të kultivuara dhe 

të shkatërruar 

2. Numri i kapjeve për rastet e 

shitjes e trafikimit të drogave, të 

jetë çdo vit mbi 600. 

2012 Vjetor 

 N/A 

 
600 raste të kapjes së 

trafikimeve të drogave 

3 Mbajtja në nivele të ulëta e 

treguesve për sasitë e drogave të 

forta të sekuestruara nga vendet 

fqinje me origjinë apo të tranzituara 

nga Shqipëria (nën 20 kg heroinë 

dhe nën 5 kg kokainë deri në vitin 

2020). 

2012 2020 2020 

  

Kokainë 4.06 kg 

Heroinë 87.72 kg 

Heroinë < 20 kg 

Kokainë < 5kg 
Në vazhdim 

4. Kryerja çdo vit e jo më pak se 30 

operacioneve ku janë përdorur 

forma të ndryshme të 

bashkëpunimit ndërkombëtar. 

2012 Vjetor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

√  54 operacione me 

bashkëpunim 

ndërkombëtar  

Operacione me 

bashkëpunim 

ndërkombëtar > 30 

54 41 62 52 47 47 

5. Goditja çdo vit e jo më pak se 40 

grupe kriminale të trafikut e 

shpërndarjes së drogave. 

2012 Vjetor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  50 groupe të 

shkatërruara 

Groupe të shkatërruara 

> 40 
43 57 50 62 58 25 

6 Rritja e zbulueshmërisë dhe 

goditjes së trafikut të lëndëve 

narkotike në VKK me 1.5 % në vitin 

2020 në raport me vitin 2011. 

2011 2020 2020 

  
 ↑1.5% Në vazhdim 
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Vlerësimi i arritjes së objektivave 
Në tabelën e mëposhtme jepet një vlerësim i arritjes së objektivave bazuar te të dhënat që 

jepen nga Raportet e Komisionit Evropian për Shqipërinë, Qendra Evropiane e Monitorimit 

të Narkotikëve dhe Varësisë nga Drogat (EMCDDA) dhe EUROPOL. 

 

 

 

 



 
82 

 

Objektivi Strategjik B: Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës dhe aksesit ndaj drogave për përdorim të 

paligjshëm 

Referenca: Raportet e Komisionit për EMCDDA & EUROPOL (2019)/EC 

Objektiva

t specifike 

(OS) dhe 

Nën-

Objektiva

t (NO) 

Problemet e identifikuara në OS & NO nga Raportet e 

EMCDA & EC 
Progresi i 

Treguesit 

të 

Performan

cës (TP) 

Problemet e identifikuara në 

TP nga Raportet e KE 
Rekomandime 

Raportet e KE 

2018 & 2019 EMCDDA 2019 
Raporti i KE-së 

2018 
Raporti i KE-së 2019 

Raporti i KE-së 

2018 

Raporti i KE-së 

2019 

  

1. 

Parandalimi 

dhe ulja në 

mënyrë të 

ndjeshme e 

prodhimit 

të drogës 

në Shqipëri; 

Megjithë përpjekjet 

për të goditur 

prodhimin, Ballkani 

Perëndimor, 

dhe veçanërisht 

Shqipëria, duket 

së mbeten një 

burim i 

rëndësishëm i 

origjinës për 

kanabisin e 

bimëve të 

sekuestruar. (EMC

DDA & EUROPOL 

2019) 

  

Shqipëria ka disa 

vite që është një 

prodhuese 

kryesore jo-BE e 

kanabisit bimor të 

destinuar për 

tregun 

evroPIan. (EMCDD

A & EUROPOL 

2019) 

  

    

1. Ulja, deri 

me 2016, me 

50% e numrit 

të kapjeve 

dhe bimëve 

të asgjësuara 

për rastet e 

kultivimit të 

bimëve 

narkotike, 

duke u nisur 

nga të 

dhënat e vitit 

2010. 

Për trafikun e 

drogës, në 2015 

36.9 kg heroinë, më 

shumë se 11 ton 

marijuanë dhe 27.1 

kg kokainë u kapën 

(kundër 73.5 kg 

heroinë, 97 ton 

marijuanë dhe 10.3 

kg kokainë në vitin 

2014). (Raporti i KE 

2016) 

  

→ Pas miratimit të 

strukturës së re 

organizative të 

policisë, hapja e 

tetë 

komisariateve të 

reja duhet të 

sigurojë një 

kontroll më të 

mirë mbi 

territorin me 

qëllim të 

parandalimit dhe 

shkatërrimit të 

kultivimit të 

drogës. (Raporti i 

KE 2016)  
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Historikisht, për 

rrëshirën e kanabisit, 

Evropa është 

mbështetur shumë 

në burimet e 

prodhimit jashtë 

rajonit, kryesisht 

Marok. Afganistani, 

Shqipëria dhe 

Libani përmenden 

si burime 

margjinale nga një 

numër i kufizuar 

vendesh. (EMCDD

A & EUROPOL 

2019) 

  

Pavarësisht 

përpjekjeve për 

zbatimin e ligjit dhe 

zvogëlimit të 

dukshëm të 

prodhimit në natyrë, 

shumë vende në 

Evropë 

raportuan një rritje 

të konfiskimeve të 

kanabisit bimor 

shqiptar në 

2017 (Austri, Kroaci, 

Greqi, Hungari, Itali, 

Rumani, Suedi, Turqi 

dhe Mbretëria e 

Bashkuar). (EMCDD

A & EUROPOL 

2019) 
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Çmimet e ulëta të 

vërejtura në Itali 

sugjerojnë se 

kultivimi është 

relativisht i gjerë, siç 

sugjerohet nga të 

dhënat për 

konfiskimet e bimëve 

kanabis (shih më 

lart), megjithëse ato 

gjithashtu mund 

të pasqyrojnë 

sasitë e mëdha të 

kanabisit bimor 

shqiptar të 

importuar të 

disponueshëm në 

Itali. (EMCDDA & 

EUROPOL 2019) 

  

Ndërsa prodhimi i 

vajit të 

kanabisit rrallë 

raportohet në BE, ka 

disa informacione që 

sugjerojnë se mund 

të ndodhë në 

Shqipëri. 

Më në fund, të 

dhënat e marra nga 

laboratori mjeko-

ligjor shqiptar në 

Tiranë konfirmuan 

analizën e 312.5 litra 

vaj kanabisi nga pesë 

raste të ndryshme në 

2017 (Koçiraj, 

2018). Kjo shumë 
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është relativisht e 

madhe në 

krahasim me 

shumat totale të 

konfiskuara në BE. 

  

Grupet lokale në 

Shqipëri duket së 

kanë rifituar dhe 

zhvilluar më tej 

kapacitetin e 

prodhimit të 

kanabisit që humbi 

pas operacioneve 

policore në vitin 

2014. 

Në 2016 dhe 2017, 

megjithatë, kriminale 

grupet duket së kanë 

pasur në mënyrë të 

qëndrueshme 

rifituan aftësitë e tyre 

të 

kultivimit. (QEMDVD 

2018) 

  

Klima e butë e 

Shqipërisë, zonat e 

izoluara rurale, së 

bashku me grupet me 

përvojë të përfshirë 

në kontrabandën e 

drogës, të gjithë kanë 

kontribuar 

në statusin e 

vendit si një 

prodhues i lartë 

rajonal i kanabisit. 
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Bari i kanabisit 

prodhohet në sasi 

të mëdha në 

Evropën Jug-

Lindore 

(veçanërisht 

Shqipëri) dhe 

eksportohet në 

Evropën 

Perëndimore dhe 

Qendrore përmes 

Detit Adriatik në 

anije të shpejta dhe 

tragete nga portet 

shqiptare ose rrugët 

tokësore nëpër 

vendet fqinje të 

Ballkanit. (2018) 

  

Gjatë vitit 2017 dhe 

2018, trafikimi në 

shkallë të gjerë i 

kanabisit bimor 

nga Shqipëria në 

BE vazhdoi. 

  

Rojet bregdetare 

greke raportojnë 

lëvizje të rregullta të 

anijeve të vogla me 

shpejtësi të lartë nga 

Shqipëria dhe Italia 

në drejtim të deteve 

Egje dhe Jon, me 

qëllimin për 

të kontrabanduar 

kanabis bimor 
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shqiptar drejt 

Turqisë. 

  

OCG-të në gjuhën 

shqipe 

bashkëpunojnë me 

OCG të tjera në disa 

shtete anëtare të BE-

së: Austri, Kroaci, 

Greqi, Hungari, Itali, 

Rumani, Suedi, Turqi 

dhe Mbretëria e 

Bashkuar raporti 

i rritjes së 

konfiskimeve të 

kanabisit bimor që 

raportohet të ketë 

origjinë shqiptare. 

2. 

Vështirësim

i i aksesit 

ndaj 

drogave 

për 

përdorim 

të 

paligjshëm 

nëpërmjet 

goditjes me 

intensitet 

të larte të 

individëve, 

grupeve 

apo 

organizatav

e kriminale 

që 

ushtrojnë 

  

  

Operacionet policore 

për të përçarë 

organizatat kriminale 

janë intensifikuar. Disa 

operacione policore 

rezultuan në arrestime të 

shumta, dhe u zhvilluan një 

numër akuzash dhe 

dënimesh të 

rëndësishme. Këto 

operacione rezultuan në 

arrestimin dhe ndjekjen 

penale të drejtuesve të 

njohur të grupeve të 

organizuara kriminale. 

2. Numri i 

kapjeve për 

rastet e 

shitjes e 

trafikimit të 

drogave, të 

jetë çdo vit 

mbi 600. 
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veprimtari 

kriminale 

në formën 

e shitjes, 

shpërndarje

s, trafikut 

të 

brendshëm 

dhe atij 

ndërkombë

tar të 

drogave 

3. 

Përmirësimi 

i 

mëtejshëm 

i 

legjislacioni

t në fushën 

e drogës. 

  Në mars, 

Ministria e 

Brendshme 

miratoi planin 

e veprimit 

2016 për 

parandalimin 

dhe luftën e 

kultivimit të 

bimëve 

narkotike. Grup

et e punës u 

krijuan në nivel 

kombëtar dhe 

lokal për të 

zbatuar planin e 

veprimit. 

  

Kuadri ligjor 

është 

harmonizuar 

  
JO lidhur me 

TP 
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më tej me 

Acquis. Në mars 

dhe prill 2017 

Shqipëria miratoi 

ndryshime në 

Ligjin Anti-Mafia 

dhe Kodin e 

Procedurës 

Penale për të 

siguruar 

efektivitetin në 

hetimet 

penale. Ndryshi

met kanë të 

bëjnë me 

zgjatjen e 

hetimeve 

penale nga tre 

në gjashtë 

muaj, 

pranueshmërin

ë e provave, 

prezantimin e 

parimit të 

provës falas 

dhe konceptin 

e gjykatësit të 

hetimit 

paraprak, 

mbrojtjen e 

dëshmitarëve 

dhe dërgesat e 

kontrolluara, 

ku policia 

monitoron në 

fshehtësi 

shpërndarjen e 
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mallrave të 

paligjshme. 

  

Në Shtator 

2017, Ministria 

e Brendshme 

lëshoi një 

dokument 

politikash për 

10 prioritetet 

kryesore të 

rendit publik 

dhe të sigurisë 

për 4 vitet e 

ardhshme, 

duke përfshirë 

objektivat dhe 

masat 

kryesore. 

4. Forcimi i 

kapacitetev

e të njësive 

të 

specializuar

a për luftën 

kundër 

drogës 

nëpërmjet 

trajnimit e 

pajisjes së 

tyre me 

mjetet dhe 

pajisjet e 

nevojshme 

    

 → Bashkëpunimi 

ndërkombëtar 

policor, veçanërisht me 

shtetet anëtare të BE-së, 

është intensifikuar gjit

hashtu, duke çuar në 

një numër 

operacionesh të 

suksesshme të 

zbatimit të ligjit.  

→ Po ashtu për vitet e 

kaluara, Shqipëria 

tregoi një angazhim 

të fortë për të luftuar 

prodhimin dhe 

trafikimin e kanabisit.  

→ Shqipëria lejon krijimin e 

një mekanizmi ndërhyrës 

monitorues nga një shtet 

3. Mbajtja në 

nivele të 

ulëta e 

treguesve 

për sasitë e 

drogave të 

forta të 

sekuestruara 

nga vendet 

fqinje me 

origjinë apo 

të 

tranzituara 

nga Shqipëria 

(nën 20 kg 

heroinë dhe 

nën 5 kg 

kokainë deri 
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anëtar i BE-së (Sondazhe 

ajrore nga Guardia di 

Finanza italiane, e 

bashkëfinancuar nga 

BE). Në dy sezonet e 

kaluara, mbikëqyrja 

ajrore ka vërtetuar 

së pothuajse asnjë 

kultivim i kanabisit 

nuk ka ndodhur në 

Shqipëri.  

→ Këto hapa paraqesin 

një përparim të 

prekshëm në 

përmbushjen e 

rekomandimeve të 

viteve të fundit për 

përmirësimin e 

rekordit.  

→ Bashkëpunimi vazhdoi 

me Qendrën 

EvroPIane të 

Monitorimit të 

Lëndëve dhe Drogës 

(EMCDDA). Në mars 

2019, Shqipëria 

nënshkroi një 

marrëveshje pune me 

EMCDDA. Kjo 

marrëveshje do 

të lehtësojë 

shkëmbimin e 

informacionit mes 

BE-së dhe 

Shqipërisë dhe aktivit

ete për ndërtimin e 

kapaciteteve. Do të 

kontribuojë gjithashtu 

në vitin 

2020). 
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në zhvillimin e 

mbledhjes së të 

dhënave dhe 

raportimit mbi 

drogat.  

  

→ Në Nëntor 

2017 Ministria e 

Brendshme miratoi 

planin e veprimit për 

luftën kundër krimit 

të organizuar 

(operacioni ‘Forca e 

ligjit’), i cili parashikon 

krijimin e forcave të 

detyrave multidisiplinare 

për të monitoruar dhe 

zbatuar atë, me një fokus 

të veçantë në 

rimëkëmbjen e të 

ardhurat nga krimi. Në 

këtë kuadër, Ministria e 

Brendshme dhe 

Prokuroria e 

Përgjithshme nënshkruan 

në shkurt 2018 një 

marrëveshje 

bashkëpunimi për të 

luftuar bashkarisht me 

krimet e rënda dhe 

korrupsionin. (Raporti i 

KE 2018)  
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5. Forcimi i 

kontrollit 

kufitar për 

parandalimi

n e goditjen 

e trafikimit 

ndërkombë

tar të 

drogave 

  

  

Bashkëpunimi vazhdoi 

me Qendrën Evropiane 

të Monitorimit të Drogës 

dhe të varësisë ndaj 

Drogës (EMCDDA). Në 

mars 2019, Shqipëria 

nënshkroi një marrëveshje 

pune me EMCDDA. Kjo 

marrëveshje do 

të lehtësojë shkëmbimin 

e informacionit mes BE-

së dhe 

Shqipërisë dhe aktivitete 

për ndërtimin e 

kapaciteteve. Do të 

kontribuojë gjithashtu 

në zhvillimin e mbledhjes 

së të dhënave dhe 

raportimit mbi drogat. 

4. Kryerja 

çdo vit e jo 

më pak se 30 

operacionev

e ku janë 

përdorur 

forma të 

ndryshme të 

bashkëpunim

it 

ndërkombëta

r. 

  

→ Në vitin 2018, 

një 

marrëveshje e 

re 

bashkëpunimi 

u mbyll me 

Shqipërinë. Që 

nga viti 2015, 

Shqipëria 

është përfshirë 

në 36 hetime 

ndërkombëtar

e për krimin 

serioz 

ndërkufitar, të 

mbështetur 

nga Eurojust, 

kryesisht në 

lidhje me 

grupet e 

krimit të 

organizuar që 

merren me 

trafik droge 

dhe krime 

kundër jetës, 

gjymtyrëve 

ose lirisë 

personale, siç 

janë vrasjet, 

rrëmbimet 

dhe tregtia e 

paligjshme në 

organet 

njerëzore. Që 

nga viti 2017, 

Shqipëria 

gjithashtu ka 
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marrë pjesë 

në dy ekipe të 

përbashkëta 

hetimi, 

përfshirë një 

me 

Italinë. Bisedi

met zyrtare 

për të hyrë në 

një 

marrëveshje 

bashkëpunimi 

u inicuan në 

vitin 2016.  

  

      

5. Goditja 

çdo vit e jo 

më pak se 40 

grupe 

kriminale të 

trafikut e 

shpërndarjes 

së drogave. 

→ Pas hetimeve 

mbi grupet 

kriminale, 

Shqipëria ka 

identifikuar 40 

grupe dhe 

pasuritë e 

tyre. Shumica 

e tyre 

operojnë në 

vend 

kryesisht në 

kultivimin 

dhe tregtinë 

e kanabisit.  

→ Në shkurt 2018 

katër persona 

janë dënuar në 

shkallë të prerë 

për anëtarësim 

të një gruPI të 

strukturuar 

kriminal 

të përfshirë 

  

→ përparim i 

mëtutjeshëm 

drejt krijimit të 

një regjistrimi të 

qëndrueshëm të 

hetimeve, 

ndjekjeve penale 

dhe dënimeve 

përfundimtare 

kundër grupeve 

të krimit të 

organizuar; kjo 

duhet të 

përfshijë 

intensifikimin e 

hetimeve dhe 

ndjekjen penale 

të anëtarëve të 

nivelit të lartë të 

grupeve të 

krimit të 

organizuar. (Rap

orti i KE 2018) 
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në kultivimin 

dhe 

trafikimin e 

drogës 

(çështja 

Lazarat).  

→ Në përgjithësi, 

ekziston ende 

një përqindje 

relativisht e 

lartë e rasteve 

që fillimisht 

raportohen si 

raste të krimit 

të organizuar, 

por më pas 

transferohen në 

zyrat e 

prokurorive 

lokale (prandaj 

nuk 

konsiderohen 

më raste të 

krimit të 

organizuar) ose 

pushohen nga 

puna për 

mungesë 

provash 

dhe/ose për 

shkak të dobët 

cilësia e 

referimeve. (Ra

porti i KE 

2018).  

→ Përpjekjet duhet 

të vazhdojnë, 

veçanërisht 

duke trajtuar 

pastrimin e 

parave dhe 

konfiskimin e 

pasurive që 

rrjedhin nga 

krimet dhe 

pasuritë e tjera 

të 

pajustifikuara. (R

aporti i KE 

2019)  

  

  

    

6. Rritja e 

zbulueshmëri

së dhe 

  

Pikat kryesore 

të hyrjes për 

kanabisin 
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goditjes së 

trafikut të 

lëndëve 

narkotike në 

VKK me 1.5 

% në vitin 

2020 në 

raport me 

vitin 2011. 

shqiptar në BE 

janë brigjet e 

Detit Adriatik 

dhe kufiri i 

jashtëm i BE 

me Ballkanin 

Perëndimor. 

Mungesa e 

ruajtjes së 

sigurt për 

ilaçet dhe 

pararendësit 

e drogës para 

shkatërrimit 

mbetet një 

shqetësim.  

→ Praktika e 

mbajtjes 

vetëm të një 

kampioni të 

vogël si 

provë 

materiale 

për 

procedurat 

gjyqësore në 

vend të tërë 

sasisë së 

konfiskuar nuk 

është ende në 

fuqi.  

→ Një proces i 

përshtatshë

m për 

shkatërrimin 

e 

pararendësv

e ende nuk 
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është 

ngritur.  

→ Një 

laborator i ri 

për 

mbledhjen 

dhe 

analizimin e 

të 

dhënave lejo

n përpunimin 

dhe përgjigjen 

më të shpejtë 

të shkatërrimit 

të bimëve.  

  

Po ashtu si me 

situatën në të 

kaluarën, 

autoritetet 

shqiptare zbuluan 

pjesën më të 

madhe të 

kanabisit të 

kontrabanduar në 

kufirin detar të 

vendit si brenda 

ashtu dhe mes 

PKK. 
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6.3 Objektivi Strategjik C. Rritja e numrit të hetimeve proaktive në 

luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit dhe 

terrorizmit 

 

Objektivat Specifikë (OS) - 0 Treguesit e performancës (TP) - 4 

Nuk ka Objektiva Specifikë  1. Rritja e numrit të operacioneve me metodat speciale të 

hetimit të trafiqeve të paligjshme me 5 % deri në vitin 

2015 dhe 7 % deri në vitin 2020, krahasuar me 2012. 

2. Kryerja çdo vit e jo më pak se 50 operacioneve kundër 

narkotikëve me teknikat speciale të hetimit. 

3. Rritja me 5 % e numrit të hetimeve proaktive për pastrim 

të produkteve të veprës penale. 

4. Rritja me 5 % çdo vit e hetimeve pro aktive në fushën 

kundër korrupsionit 

 

Gjetjet Kryesore dhe Rekomandimet  
Formulimi  

→ Objektivi Strategjik C është objektiv i ;  

→ Asnjë objektiv specifik nuk është përcaktuar për objektivin strategjik C;  

→ Të katër treguesit e performancës janë të gjithë të lidhur me objektivin strategjik C;  

→ Viti Fillestar Bazë mungon në treguesit e performancës 2, 3 dhe 4;  

→ Viti i synuar si afat mungon në treguesit e performancës 3, duke e bërë të pamundur 

për të llogaritur ecurinë e treguesit.  

Përputhja me planet e veprimit 

→ Vërehet një përputhje në drejtim të vazhdimësisë në lidhje me 4 treguesit e 

performancës të Objektivit Strategjik C, të cilët janë ndjekur të gjithë si në Planin e 

Veprimit të viteve 2013-2016 ashtu edhe në Planin e Veprimit të vitit 2019-2020;   

→ Ka mospërputhje të afatit të synuar (kohës) përmes ndjekjes së mëtejshme të 

treguesve të performancës 1 dhe 4 në strategji, krahasuar me planet e veprimit të 

viteve 2013-2016 dhe 2019-2020;  

→ Vërehet një përputhje për sa i përket ndjekjes së nën-objektivit NO1 në Planin e 
Veprimit 2013-2016, dhe në Planin e Veprimit 2019-2020, në të cilin numri i 

rezultateve është rritur nga 5 në 9. Në Planin e Veprimit 2019 -2020 është shtuar dhe 

një tjetër nën-objektiv i ri, NO 2.  

Disponueshmëria e të Dhënave  

→ Nuk ka raporte të publikuara vjetore të institucioneve shtetërore specifike përgjegjëse, 
gjë që vështirëson mbledhjen e të dhënave zyrtare dhe informacionit për treguesit e 

performancës 1, 2, 3 dhe 4;  

→ Në disa raporte vjetore të publikuara të institucioneve shtetërore mungojnë të dhëna 
ose informacione specifike siç parashikohet nga treguesi i performancës 1, 2, 3 dhe 4.  
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Përputhja me dokumente të tjera 

→ Një mospërputhje e vlerës së synuar evidentohet edhe për treguesit e përsëritur të 
performancës 3 me treguesin në SRP;  

→ Vlera e synuar mungon për treguesit e parashikuar në Planin e Veprimit (2017) të 
Udhërrëfyesit, i cili është përsëritur në treguesin e performancës 4;  

→ Treguesit siç shfaqen në dokumente të tjera nuk janë tregues, pasi nuk mund të 

identifikohet koha dhe vlera e synuar;  

→ Një mospërputhje vërehet sa i përket arritjes së synuar përmes treguesit të përsëritur 
të performancës 4 në strategji me treguesin e performancës në SNKK. 

Përsëritja e Treguesve 

→ Treguesit e performancës 3 dhe 4 të Objektivit Strategjik C janë të njëjta në Strategjinë 

e Rendit Publik 2015-2020 (SRP) dhe Planin e Veprimit për vitin 2015-

2017; Udhërrëfyesi për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013 

(Udhërrëfyesi); Plani i Veprimit (2017) i 5 prioriteteve të rekomanduara nga Komisioni 

Evropian 2013, dhe Plani i Veprimit i Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit 

2015 -2017 (SNKK). treguesi i performancës 1 është përsëritur në Strategjinë 

Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZHI).  

Rekomandime  

→ Për të vlerësuar arritjen e objektivave specifike, do të jetë e nevojshme të pasqyrohen 
treguesit e tjerë të performancës të lidhur me këto objektiva; 

→ Treguesit e tjerë të performancës të lënë jashtë strategjisë, të cilat pasqyrohen në 
raportet ndërkombëtare duhet të konsiderohen si tregues; 

→ Në formulimin e treguesve duhet të merret parasysh synimi, i cili do të pasqyronte 

procesin e përmirësimit të objektivit përkatës; 

→ Treguesit duhet të pasqyrojnë në mënyrë të përshtatshme fenomenin që synojnë të 
matin; 

→ Nevoja për të publikuar raporte sistematike të monitorimit mbetet shumë e 
rëndësishme me qëllim vlerësimin e ecurisë konkrete të përmbushjes së objektivave.  

 

Përputhja e brendshme dhe përputhja me planet e veprimit  
Objektivi strategjik C është formuluar si një objektiv i shkëputjes. Nuk është përcaktuar asnjë 

objektiv specifik, ndërsa kemi katër (4) tregues performance. Të gjithë ata janë të lidhur me 

objektivin strategjik C. 

Në dallim nga strategjia, objektivat specifikë në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe Planin e 

Veprimit 2019-2020 konsiderohen si nën-objektiva dhe kanë të bëjnë me disa aktivitete të 

renditura sipas nën-objektivit përkatës të veprimtarisë. Në të njëjtën kohë, dhe ndryshe nga 

Strategjia, treguesit e performancës në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe Plani i Veprimit 2019-

2020 konsiderohen si produkte që kanë të bëjnë me secilën nga aktivitetet në bazë të të cilave 

ato zbatohen. 

Vërehet një përputhje në aspektin e vazhdimësisë sa i takon treguesve të performancës të 

parashikuara për Objektivin Strategjik C, pasi ato të gjitha janë ndjekur si në rezultatet e Planit 

të Veprimit 2013-2016, ashtu dhe në Planin e Veprimit 2019-2020. 
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Nga ana tjetër, nën-objektivi NO 1 në Planin e Veprimit 2013-2016 vazhdohet në Planin e 

Veprimit 2019-2020, në të cilin numri i rezultateve është rritur nga 5 në 9. Në Planin e 

Veprimit 2019-2020, është shtuar një tjetër nën-objektiv SSO2 (Forcimi i bashkëpunimit mes 

institucioneve të zbatimit të ligjit brenda vendit në fushën e kundër terrorizmit dhe financimit 

të tij) . 

Ekziston një mospërputhje sa i përket formulimit të treguesit të performancës 1, për të cilin 

në Planin e Veprimit 2013-2016 objektivi kohor është viti 2016 jo 2015 (siç parashikohet në 

strategji) dhe vlera e synuar e përcaktuar në strategji për objektivin ‘Rritja e numrit të 

operacioneve me metodat speciale të hetimit të trafiqeve të paligjshme me 5 % deri në vitin 2015 

dhe 7 % deri në vitin 2020, krahasuar me 2012’ nuk është reflektuar në këtë plan veprimi. Në 

planin e veprimit 2019-2020, vlera e synuar për këtë tregues është zvogëluar në 2% krahasuar 

me një vit më parë (2018). Mospërputhjet në përcaktimin e vlerave përkatëse të synuar me 

qëllim matjen e këtij treguesi (strategjia: 7% në vitin 2020 krahasuar me 2012 dhe Plani i 

Veprimit 2019-2020: 2% krahasuar me 2018) theksojnë mangësitë në formulimin e saktë të 

treguesit dhe, rrjedhimisht, në vlerësimin e  saktë të tij. Përveç numrit të hetimeve për 

korrupsion, në Planin e Veprimit 2019-2020 treguesit përfshijnë edhe numrin e hetimeve për 
krimin e organizuar. 

Synimi kohor për treguesin e performancës 4 është gjithashtu i ndryshëm nga ai i parashikuar 

në strategji, duke u shndërruar nga një rritje vjetore e hetimeve proaktive antikorrupsion me 

5% në një rritje krahasuar me një vit më parë (2018). 

  

 
Objektivat nuk vazhdohen në planet 

e veprimit 
      

 
Objektivat vazhdohen në planet e 

veprimit 
      

 Nën-objektivat e reja të shtuara       

 TP që vazhdohen    

 TP që vazhdohen por me vlerë të synuar të ndryshuar   

SNKKO 2013-2020  Plani i Veprimit 2013-2016  Plani i Veprimit 2019-2020 

Objektiva

t specifikë 

(OS) 

Nën-

Objektiv

at (NO) 

treguesit e 

performanc

ës(TP) 

 

Nën-

Objekt

ivat 

(NO) 

Nr. 

Rezulta

teve 

Nr. 

Produk

teve 

 

Nën-

Objekt

ivat 

(NO) 

Nr. 

Rezulta

teve 

Nr. 

Produk

teve 

  TP 1  

NO 1 

1.1. 1  

NO 1 

1.1. 1 

  TP 2  1.2. 1  1  1.2. 1 

  TP 3  1.3. 1  1.3. I 1 

  TP 4  1.4. 1  1.4. 1 

    1.5. 1  1.5. 1 

        1.6. 1 

        1.7. 1 

        1.8. 1 

        1.9.  1 

        

NO 2 

2.1. 1 + 1 

        2.2. 1 

        2.3. 1 

        2.4. 1 

        2.5.  1 
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Përputhja me dokumente të tjera strategjike  
Treguesit e performancës 3 dhe 4 të objektivit strategjik C janë të përsëritur edhe në 

dokumente të tjera si ato të listuara më poshtë: 

1. Strategjia e Rendit Publik 2015-2020 (SRP) dhe Plani i saj i Veprimit për 2015-2017; 

2. Udhërrëfyesi për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013 

(Udhërrëfyesi); 

3. Plani i Veprimit (2017) i 5 prioriteteve të rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013; 

4. Plani i Veprimit i Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit 2015-2017 (SNKK); 

5. Strategjia Kombëtare e Zhvillimit dhe Integrimit 2015-2020 (SKZHI). 

  
Në mënyrë të veçantë, krahasuar me një rritje prej 5% të parashikuar në Strategji, treguesi i 

matshëm i performancës (TMP) në SRP parashikon një rritje me 24% të numrit të hetimeve 

proaktive në lidhje me pastrimin e të ardhurave kriminale në vitin 2020, duke krijuar një 

mospërputhje në tregues. 

Sipas SRP, numri i këtyre hetimeve ka qenë 75 në vitin 2014, dhe për vitet 2017 dhe 2020 

numri është synuar të jetë përkatësisht 84 dhe 93. Në fakt, numri i hetimeve proaktive për 

vitin 2017 ka qenë 184, duke tejkaluar objektivin e përcaktuar si në strategji ashtu dhe në vetë 

SRP. 

Një tjetër tregues i performancës i përcaktuar në Strategji është përsëritur në Udhërrëfyesin 

për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013 dhe në Planin e Veprimit për 

5 përparësitë (2017). Në mënyrë të veçantë, treguesi i performancës 4 përsëritet në 

aktivitetet e masave të planifikuara për Udhërrëfyesin dhe masave në Planin e 

Veprimit. Objektivi në Udhërrëfyes është përcaktuar në 6% dhe afati i fundit është qershori 

2014. Në Planin e Veprimit të Udhërrëfyesit për vitin 2017, nuk ka vlera të synuara për të 

vlerësuar këtë tregues. Vetëm në Planin e Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale kundër 

Korrupsionit 2015-2017 (SNKK) treguesi i performancës 4 përsëritet në përputhje me 

mënyrën në të cilën është formuluar në strategji. 

Për të pasur një përmbledhje krahasuese, më poshtë jepet informacioni përkatës në lidhje me 
treguesit e performancës së Objektivit Strategjik C, tregues që janë përsëritur në dokumentet 

e cituara më sipër. 

 

TP 1 SNKKO 2013-2020: Rritja e numrit të operacioneve me metodat speciale të hetimit 

të trafiqeve të paligjshme me 5 % deri në vitin 2015 dhe 7 % deri në vitin 2020, krahasuar 

me 2012; 

Pjesa II, Kapitulli 8.4, Obj. 2.3 (SKZHI): rritja e numrit të operacioneve kundër trafikut 

të paligjshëm, duke përdorur teknika të posaçme hetimore. 

 

TP 3 SNKKO 2013-2020: Rritja me 5 % e numrit të hetimeve proaktive për pastrim të 

produkteve të veprës penale.  

TP 8 SRP: Rritja me 24% e hetimeve proaktive për pastrim parash deri në vitin 2020. (Viti 

fillestar bazë 2014 – 75 hetime proaktive) 

 

TP 3 SNKKO 2013-2020: Rritja me 5 % çdo vit e hetimeve pro aktive në fushën kundër 

korrupsionit. 
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Masa 4.1.5. Udhërrëfyesi: Rritja me 6% e numrit të hetimeve proaktive dhe procedimeve 

penale në luftën kundër korrupsionit përmes përdorimit të teknikave special të hetimit, si 

dhe bashkëpunimit me Prokurorinë. (afati: qershor 2014) 

Plani i Veprimit (2017) Udhërrëfyesi: Rritja e numrit të hetimeve proaktive dhe 

procedimeve penale në luftën kundër korrupsionit në krahasim me të njëjtën periudhë në 

vitin e kaluar. (afati: Janar-gusht 2017) 

Aktiviteti B. 1.2 (SNKK): Rritja e numrit të hetimeve proaktive për korrupsionin me 5% 

çdo vit. (afati: 2015, 2016, 2017). 

 

 

Monitorimi i arritjes së treguesve të performancës 
Treguesi i Performancës C/1: Rritja e numrit të operacioneve me metodat speciale të hetimit 

të trafiqeve të paligjshme me 5 % deri në vitin 2015 dhe 7 % deri në vitin 2020, krahasuar me 2012. 

 

Grafik 13. Numri i operacioneve për hetimin e trafiqeve të paligjshme të kryera me metoda 

speciale të hetimit. Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 

 

Treguesi i Performancës C/2: Kryerja çdo vit e jo më pak se 50 operacioneve kundër 

narkotikëve me teknikat speciale të hetimit; 

Në treguesin e performancës C/2 nuk jepet viti bazë, kështu që llogaritja e ecurisë së treguesit 

bëhet në bazë të të dhënave të mbledhura për vitin 2012 - i cili konsiderohet viti bazë. 
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103 

 

Gragik 14. Numri i operacioneve kundër narkotikëve të kryera me metoda speciale hetimore. 

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 

 

Treguesi i Performancës C/3: Rritja me 5 % e numrit të hetimeve proaktive për pastrim të 

produkteve të veprës penale;  

Në treguesin e performancës C/3, nuk është dhënë viti bazë, kështu që vlerësimi i ecurisë së 

treguesit bëhet në bazë të të dhënave të mbledhura për vitin 2013 - i cili konsiderohet viti 

fillestar, pasi nuk janë mbledhur të dhëna për vitin 2012. 

 

  

Grafik 15. Numri i hetimeve proaktive për pastrim të produkteve të veprës penale. Burimi: Drejtoria 

e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 
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Treguesi i Performancës C/4: Rritja me 5 % çdo vit e hetimeve pro aktive në fushën kundër 

korrupsionit; 

Në treguesin e performancës C/4, nuk është dhënë viti bazë, kështu që vlerësimi i ecurisë së 

treguesit bëhet në bazë të të dhënave të mbledhura për vitin 2013 - i cili konsiderohet viti 

fillestar, pasi që nuk janë mbledhur të dhëna në vitin 2012. 

 

  

Grafik 16. Numri i hetimeve proaktive në fushën kundër korrupsionit. Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit/ 
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Tabela për Objektivin Strategjik C: Monitorimi i rezultateve të TP dhe progresi  

Objektivi Strategjik (OS) 
Treguesit e performancës 

(TP) 

Viti Fillestar 

Bazë 

Afati Vjetor 

i Synuar 
Progresi Numerik 

Statusi (I 

Arritur 

Po-Jo) 

Vlera në 

Vitin Fillestar 

Synimi 

Numerik 
Po Jo 

C:  

 

Rritja e numrit të 

hetimeve proaktive në 

luftën kundër krimit të 

organizuar, trafiqeve, 

korrupsionit dhe 
terrorizmit 

1. Rritja e numrit të 

operacioneve me metodat 

speciale të hetimit të trafiqeve të 

paligjshme me 5 % deri në vitin 

2015 dhe 7 % deri në vitin 2020, 

krahasuar me 2012. 

2012 

2015 2015 

  
5% 67 

 
2020 Në vazhdim 

7%  

2. Kryerja çdo vit e jo më pak se 

50 operacioneve kundër 

narkotikëve me teknikat speciale 

të hetimit. 

2012 

 

Vjetor  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

√  

50 operacione 

Nr. 

operacionesh 

≥ 50 

50 89 101 105 183 142 

3. Rritja me 5 % e numrit të 

hetimeve proaktive për pastrim 

të produkteve të veprës penale. 

2012 
Viti i synuar – 

N/A 
 

  

 5%  

4. Rritja me 5 % çdo vit e 

hetimeve pro aktive në fushën 

kundër korrupsionit. 

2012 Vjetor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 X 75 hetime 

proaktive 

kundër 

korrupsionit 

5% 23 40 67 124 115 105 
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Vlerësimi i arritjes së objektivave 
Në tabelën e mëposhtme paraqitet arritja e këtij objektivi duke iu referuar Raporteve të Progresit të Komisionit Evropian. Siç tregon tabela, nuk 

ekzistojnë të dhëna ose referenca që lidhen me hetimet për pastrimin e të ardhurave kriminale dhe hetimet proaktive për korrupsionin 
 

C: Rritja e numrit të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe terrorizmit 

Referencat: Raportet e Komisionit të BE-së 

Progresi i Treguesve të 

Performancës (TP) 

Problemet e identifikuara në TP nga 

Raportet e BE-së 
    

Raporti i 

KE 2018 
Raporti i KE-së 2019 Faktorët që lidhen me statusin Rekomandime 

1. Rritja e numrit të 

operacioneve në lidhje me 

trafikimin e paligjshëm që 

kryhen me metoda speciale 

të hetimit me 5% në 2015 

dhe me 7% në vitin 2020, 

krahasuar me vitin 2012. 

  Për aftësinë e brendshme 

operative, reformat ligjore dhe 

institucionale janë forcuar 

institucionet e zbatimit të ligjit 

dhe sigurinë. Këto reforma kanë 

qenë veçanërisht të dobishme për 

të mundësuar krijimin e një task 

force speciale nën planin e 

veprimit ‘Forca e ligjit’. 

Burime jo të përshtatshme; ka ndikim 

të padrejtë dhe presion mbi organet e 

zbatimit të ligjit; qarkullim i shpeshtë 

dhe i pajustifikuar i personelit të 

Policisë së Shtetit; paga të ulëta; dhe 

pajisje të kufizuara të vëna në 

dispozicion të policisë 

gjyqësore. (Raporti i KE 2019) 

Shqipëria inkurajohet të krijojë 

më tej ekipe të përbashkëta 

hetimi dhe të forcojë përdorimin 

e teknikave speciale të hetimit 

dhe hetimeve proaktive. (Raporti 

i KE 2019) 

2. Kryeni çdo vit jo më pak 

se 50 operacione kundër 

narkotikëve me teknika 

speciale hetimore. 

  Gjithsesi, përgjigja e autoriteteve 

të zbatimit të ligjit ndaj krimit të 

organizuar shpesh vonohet, 

kufizohet dhe vazhdon të bëhet 

në mënyrë reaktive sesa në 

mënyrë proaktive. 

  

Hetimet e rrjeteve të mëdha 

kriminale duhet të fillojnë në 

mënyrë proaktive dhe në një 

mënyrë më sistematike. (Raporti 

i KE 2019) 

3. Rritni me 5% numrin e 

hetimeve proaktive që lidhen 

me pastrimin e të ardhurave 

penale. 

Asnjë 

referencë 
Asnjë referencë Asnjë referencë Asnjë referencë 

4. Rritja e hetimeve proaktive 

antikorrupsion me 5% në vit. 

Asnjë 

referencë 
Asnjë referencë Asnjë referencë Asnjë referencë 
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6.4 Objektivi Strategjik D: Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të 

qenieve njerëzore, armëve e municioneve luftarake, të mjeteve 

motorike dhe veprave të artit e kulturës, duke bashkëpunuar me 

gjithë agjencitë e zbatimit të ligjit 

 
Objektivat Specifike (OS) - 5 

Nënobjektivat (NO) - 7 

Treguesit e performancës 

(TP) – 3 

1. Përmirësimi i legjislacionit të luftës kundër trafikimit 

të qenieve njerëzore dhe zbatimi i mekanizmave dhe 

procedurave të standardizuara për identifikimin, 

referimin dhe mbrojtjen e viktimave/viktimave të 

mundshme të trafikimit, me një qasje të veçantë ndaj 

fëmijëve; 

1.1. Ndryshimi i KP dhe KPr.P me qëllim 

përmirësimin e dispozitave ekzistuese dhe 

shtimin e disa dispozitave të reja për veprat 

penale të trafikimit të qenieve njerëzore; 

1.2. Hartimi dhe miratimi i një ligji të veçantë për 

luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, i 

cili do të shërbejë dhe si një instrument efektiv 

për të adresuar në një akt të vetëm të gjitha 

masat që duhen ndërmarrë në luftën kundër 

trafikimit të personave; 

1.3. Monitorimi dhe zbatimi i Procedurave 

Standarde të Veprimit për Identifikimin dhe 

Referimin e Viktimave të Trafikimit nëpërmjet 

udhëzimeve të vazhdueshme dhe monitorimit 

në mënyrë proaktive me qëllim garantimin e 

procesit të identifikimit dhe referimit të 

viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit; 

2. Përqasja e legjislacionit kundër trafikimit të armëve 

dhe municioneve nëpërmjet zbatimit të Konventës 

së OKB Kundër Krimit të Organizuar 

Ndërkombëtar dhe Protokolleve shtese. 

3. Forcimi i kapaciteteve nëpërmjet trajnimeve të 

përbashkëta me agjencitë e zbatimit të ligjit të 

përfshira në planet e veprimit për luftën kundër 

trafikimit të veprave të artit e kulturës, mjeteve 

motorike si dhe parandalimin dhe luftën kundër 

kontrabandimit të migranteve. 

4. Intensifikimi dhe goditja e rrjeteve kriminale dhe 

individëve të përfshirë në aktivitetet kriminale të 

trafiqeve të paligjshme. 

5. Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenieve 

njerëzore, armëve e municioneve luftarake, të 

mjeteve motorike dhe veprave të artit e kulturës, 

duke bashkëpunuar me gjithë agjencitë e zbatimit të 

ligjit. 

5.1. Vazhdimi i fushatave ndërgjegjesuese me 

përfshirjen aktive të strukturave shtetërore, 

pushtetit vendor, medies, shoqërisë civile, 

biznesit dhe të gjithë aktoreve të tjerë që kanë 

1. Përqindja e veprave penale të 

trafikimit të paligjshëm të 

zbuluara, do të rritet nga 

98.2% në 98.7% me 2020; 

2. Rritja e zbulueshmërisë të 

veprave penale për trafiqe të 

paligjshme me 1.4 % në vitin 

2020, krahasuar me 4.99 % në 

vitin 2012, në sajë të zbatimit 

të sistemit të INTERPOL-it 

dhe sistemit TIMS. 

3. Rritja e profesionalizmit dhe 

kapaciteteve teknike për 

goditjen e fenomenit të 

përdorimit të dokumenteve 

të falsifikuara për kalimin e 

kufirit. Mbajtja e 

zbulueshmërisë së 

dokumenteve të falsifikuara 

në nivelin 100% deri në vitin 

2020. 
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një rol në parandalimin dhe luftën kundër 

trafikimit të personave; 

5.2. Ndërgjegjësimi që në moshe të herët i fëmijëve 

për të drejtat që ata gëzojnë dhe fuqizimi i tyre 

përmes sistemeve të mbrojtjes, arsimimit, 

nxitjes dhe favorizimit; 

5.3. Kryerja dhe nxitja e kërkimeve dhe studimeve 

serioze në fushën e trafikimit të personave për 

të bere një hartim dhe planifikim efektiv të 

makro politikave kundër trafikimit të personave; 

5.4. Unifikim i Katalogut për humbjet në bazat e të 

dhënave të QKIAK me ASF 2 Interpol në 

mënyrë që të behet një shkëmbim korrekt dhe 

në kohe i informacionit në nivel ndërkombëtar 

dhe që të plotësohen të dhënat mbi objektet e 

humbura sipas formatit të Interpol. 

 

Gjetjet Kryesore dhe Rekomandimet  
Formulimi  

→ Objektivi Strategjik D është i përbërë nga pesë objektiva specifike dhe tre tregues të 

performancës;  

→ Objektivat Specifikë 1, 2 dhe 3 janë formuluar me fokus parandalues;  

→ Nënobjektivat 5.1, 5.2 dhe 5.3 janë formuluar me fokus ndërgjegjësues. Objektivi 

specifik 4 përgjithësisht është formuluar me fokus shtypës;  

→ Jo të gjithë treguesit e performancës së objektivit strategjik D kanë lidhje me objektivat 

specifike përkatëse. Treguesit nuk janë koherentë me objektivat specifike.  

Formulimi i treguesve  

→ Treguesit e performancës nuk janë hartuar në përputhje me objektivat përkatëse;  

→ Nuk është shprehur së cili është viti fillestar bazë i treguesit të parë të performancës;  

→ Nuk mund të gjenden të dhëna publike për të vlerësuar progresin e treguesve të 

performancës 2 dhe 3;  

→ Treguesi i tretë i performancës nuk është i matshëm;  

→ Të dhënat për të vlerësuar treguesin e parë të performancës janë mbledhur nga 

raportet vjetore të monitorimit të Prokurorisë së Përgjithshme;  

→ Ndalimi i fenomenit të përdorimit të dokumenteve të falsifikuara për kalimin kufitar 

nuk mund të matet përmes rritjes së profesionalizmit dhe aftësisë teknike.  

Përputhja me planet e veprimit  

→ Të gjitha objektivat specifike vazhdohen në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe në Planin 
e Veprimit 2019-2020, përveç objektivave specifike 3 dhe 5;  

→ Numri i rezultateve specifike të rezultateve dhe produkteve të Planit të Veprimit 2019-

2020 është zvogëluar ndjeshëm;  
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→ Vlerat e synuara të TP 1 dhe 2 të Strategjisë janë të njëjta me objektivin e vendosur 

në rezultatet e Planit të Veprimit 2013-2016, por ndryshojnë në lidhje me vitin e 

caktuar që do të arrihet;  

→ TP i tretë nuk vazhdohet në asnjë nga produktet e planeve të veprimit;  

→ NO 5.2 dhe 5.3 të Strategjisë nuk përmenden në asnjë nga planet e veprimit;  

→ Përqindja e synuar në Strategji është e njëjtë me atë në Planin e Veprimit 2013-2016, 

por ato ndryshojnë në vite.  

Përputhja me dokumente të tjera 

→ Objektivi specifik 3 është përsëritur në veprimtarinë nr. 2.1.1 të Prioritetit nr. 4 i 
Udhërrëfyesit për 5 Prioritetet. Strategjia është përqendruar në forcimin e 

kapaciteteve përmes trajnimeve të përbashkëta për të luftuar trafikimin e veprave të 

artit dhe kulturës, automjeteve motorike dhe parandalimin dhe luftën kundër trafikimit 

së emigrantëve. Udhërrëfyesi përfshin një spektër më të gjerë fushash trajnimi;  

→ Objektivi specifik 5.3 është përsëritur pjesërisht në Planin e Veprimit kundër Trafikimit 

të Personave 2014-2017. Strategjia është e përqendruar në hulumtimin e trafikimit të 

qenieve njerëzore, ndryshe nga Plani i Veprimit kundër Trafikimit të Personave që 

përmend hulumtime për trafikimin e qenieve njerëzore dhe fusha të tjera të trafikimit 

të paligjshëm;  

→ Asnjë nga treguesit e performancës nuk është përsëritur në ndonjë nga dokumentet e 

lartpërmendur.  

Rekomandime 

→ Në formulimin e treguesve duhet të merret parasysh synimi, i cili do të pasqyronte 

përmirësimin me progresin e objektivit përkatës;  

→ Formulimi i objektivave duhet të jetë në përputhje me raportet e KE dhe 
Departamentit të Shtetit të SHBA. Raportet përmbajnë rekomandime që nuk janë 

pjesë e Strategjisë dhe Planeve të veta të Veprimit.  

 

Përputhja e brendshme dhe përputhja me planet e veprimit  
Objektivi strategjik D ka 5 objektiva specifikë, 3 tregues të performancës dhe 16 rezultate të 

përcaktuara në Planin e Veprimit 2013-2016. Objektivi strategjik 1, 2 dhe 3 janë formuluar me 

fokus parandalimi. Objektivat nën-specifikë 5.1, 5.2 dhe 5.3 janë formuluar me fokus 
ndërgjegjësimi. Objektivi specifik 4 formuluar përgjithësisht me fokus shtypës. 

Të gjithë objektivat specifikë vazhdohen në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe në Planin e 

Veprimit 2019-2020, përveç objektivit specifik 3 dhe 5. Në Planin e Veprimit 2019-2020, OS 

3 është modifikuar, ndërsa OS 5 është një objektiv i ri që nuk gjendet në Strategji. Lidhur me 

planet e veprimit, të gjithë objektivat specifikë kanë të bëjnë me disa aktivitete dhe ato 

renditen sipas objektivit të veprimtarisë. 

Numri i rezultateve dhe produkteve të objektivave specifikë të Planit të Veprimit për 2019-

2020 është zvogëluar në krahasim me ato të Planit të Veprimit 2013-2016. 

Nënobjektivat 5.2 dhe 5.3 nuk janë përsëritur në ndonjë nga planet e veprimit. 

TP 1 dhe 2 vazhdohen në Planin e Veprimit 2013-2016 si produkte. Vlerat e synuara të këtyre 

treguesve të performancës janë të njëjta me synimet që përcaktohen në 

strategji, por ato ndryshojnë në vitet që synohet se duhet të përmbushen ato. 
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TP i tretë nuk vazhdohet në asnjë nga planet e veprimit. 

 
 Objektivat vazhdohen në planet e veprimit       

 Nën-objektivat e reja të shtuara 

Objektivat e ndryshuar 
      

 

 TP që vazhdohen    

 TP që vazhdohen por me vlerë të synuar të ndryshuar   

SNKKO 2013-2020  Plani i Veprimit 2013-2016  Plani i Veprimit 2019-2020 

Objektivat 

specifikë 

(OS) 

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Treguesit e 

performancës 

(TP) 

  

 

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Nr. 

Rezultateve 

Nr. 

Produkteve 
  

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Nr. 

Rezultateve 

Nr. 

Produkteve 

OS 1 1.1 TP 1  

NO 1 

1.1 2   

NO 1 

1.1 2 

1.2 TP 2 

OS 2  TP 3  1.2 3  NO 2 2.1 1 

OS 3    1.3  1  NO 3 3.1 1 

OS 4    1.4  1   

 

3.2 1 

OS 5 5.1  

 5.2    1.5 3   3.3 1 

 5.372   NO 2 2.1 1    3.4 0 

 5.4    2.2 2  NO 4 4.1 1 

    NO 3 3.1 1   4.2 3 

     3.2 3   4.3 1 

     3.3 3  NO 5 5.1 1 

    NO 4 4.1 1   5.2 1 

     4.2 1     

     4.3 1     

    NO 5 5.1 4     

     5.3 2     

     5.4 1     

 

Përputhja me dokumente të tjera strategjike  
Objektivat specifikë të parashikuar në Strategji janë përsëritur edhe në dokumente të tjera 

strategjike dhe plane kombëtare të hartuara për t’u zbatuar në fushat e korrupsionit dhe krimit 

të organizuar. Objektivi Specifik Nr. 3 në Strategji është përsëritur pjesërisht në 

Udhërrëfyesin mbi 5 prioritetet kyçe të rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013.73 Në 

terma më konkrete, ai përsëritet në veprimtarinë 2.1.1 në Prioritetin Nr. 4. Strategjia është 

përqendruar në forcimin e kapaciteteve përmes trajnimeve të përbashkëta për të luftuar 

trafikimin e veprave të artit dhe kulturës, automjeteve motorike dhe parandalimin dhe luftën 

kundër kontrabandës së emigrantëve. Udhërrëfyesi përfshin një spektër më të gjerë fushash 

trajnimi. 

Në vazhdim, objektivi specifik 5.3 i Strategjisë është përsëritur pjesërisht në objektivin specifik 

4.2 (b) të Planit të Veprimit kundër Trafikimit të Personave 2014-2017. Ky i fundit përbëhet 

nga 5 fusha kryesore, 18 objektiva strategjikë dhe 43 objektiva specifikë. Strategjia është e 

përqendruar në hulumtimin e trafikimit të qenieve njerëzore, ndryshe nga Plani i 

                                                 
72 Nënobjektivat 5.2 dhe 5.3 nuk përmenden në asnje prej Planeve të Veprimit. 
73 VKM nr.330 date 28.05.2014 ‘Mbi mirtimin e Udhërrëfyesit për 5 Prioritetet e rekomanduara nga Komisioni 

Evropian 2013’: https://qbz.gov.al/share/2reqpRYiQx62lzGZ9HWObA  

https://qbz.gov.al/share/2reqpRYiQx62lzGZ9HWObA
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Veprimit kundër Trafikimit të Personave, që përmend hulumtime mbi trafikimin e qenieve 

njerëzore dhe fusha të tjera të trafikimit të paligjshëm. 

Treguesit e performancës nuk janë përsëritur në asnjë nga dokumentet e lartpërmendura. 

 

Monitorimi i arritjes së treguesve të performancës 
Treguesi i Performancës D/1 Përqindja e veprave penale të trafikimit të paligjshëm të zbuluara, 

do të rritet nga 98.2% në 98.7% me 2020; 

Për shkak të mungesës së të dhënave publike sa i takon përqindjes së veprave penale të 

zbuluara të trafikimit të paligjshëm, nuk është e mundur të monitorohet ecuria e treguesit të 

performancës 1. Të dhënat në dispozicion i referohen vetëm vitit 2018. Po ashtu, formulimi i 

treguesit është i gabuar, pasi nuk specifikon vitin bazë. Një tjetër element i paqartë është 

synimi përfundimtar. Përqindja e synuar në Strategji është e njëjtë me atë në Planin e Veprimit 

2013-2016, por ato ndryshojnë në vite. 

Të dhënat e vetme në dispozicion për përqindjen e veprave penale të trafikut të paligjshëm i 

referohen vitit 2018, konkretisht 96.58%74. 

                                                 
74 Raporti Vjetor 2018 mbi arritjet e Policisë së Shtetit. 

 

Objektivat 

që 

përsëriten 

 

     

 

SNKKO 2013-2020 

 Plani i Veprimit Kundër 

Trafikimit të Personave 

2014-2017 

Udhërrëfyesi mbi 5 

Prioritetet 

Objektiva

t Specifike 

(OS) 

 

Treguesit e 

Performanc

ë (TP) 

Fusha

t 

Objektiva

t 

Strategjik

e 

Objektiva

t Specifike 

Masat/Aktivitete

t e Planifikuara 

(Priority 4) 

Plani i 

Veprimit 

për 5 

prioritete

t (2017) 

OS 1  TP 1 1 1 a-f Aktiviteti 2.1.1 

(OS 3) 

 

OS 2  TP 2  2 2.1-2.4   

OS 3  TP 3  3 a-b   

OS 4    4 4.1-4.4   

OS 5   2 1 a-d   

    2 a-c   

    3 a-c   

   3 1 a-d   

    2 a-b   

    3 a-b   

    4 a-b   

   4 1 a-d   

    2 a; b (OS 

5.3) 

  

    3 a-c   

    4 a-b   

   5 1 a-b   

   6 1 a-b   

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn74
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Raportet e tjera vjetore të Policisë së Shtetit (nga 2011 deri në 2017) për zbatimin e Planit të 

Veprimit “Për luftën kundër trafikimit të personave (2011-2018)” nuk tregojnë përqindje të 

zbulimit. 

Në këto rrethana, do të përpiqemi të kuptojmë trendin progresiv ose regresiv të këtij TP për 

vitin 2018, përmes llogaritjeve të përqindjes fillestare me përqindjen e synuar dhe përqindjen 

e arritur për vitin 2018. 

98,7% (2020) - 98.2% (përqindja fillestare bazë) = 0.5%. 0.5% x 8 vjet (2012-2019) = 0.06. Kjo 

do të thotë që duke filluar nga përqindja fillestare, çdo vit vlera duhet të rritet me 0.06%. 

Për vitin 2018, përqindja e veprave penale të zbuluara të trafikut të paligjshëm duhet të ishte 

rritur në 98.56%. Referuar Raportit Vjetor 2018 të Policisë së Shtetit Shqiptar, për vitin 2018 

përqindja e arritur është 96.58%. Konstatojmë së TP për vitin 2018 nuk është arritur. 

Treguesi i Performancës D/2 Rritja e zbulueshmërisë të veprave penale për trafiqe të 

paligjshme me 1.4 % në vitin 2020, krahasuar me 4.99 % në vitin 2012, në sajë të zbatimit të 

sistemit të INTERPOL-it dhe sistemit TIMS. 

Për shkak të mungesës së të dhënave publike për përqindjen e veprës penale të trafikimit të 

paligjshëm, të zbuluar (për shkak të zbatimit të sistemit INTERPOL dhe TIMS), është e 
pamundur të monitorohet progresi i treguesit të performancës 2. 

Treguesi i Performancës D/3 Rritja e profesionalizmit dhe kapaciteteve teknike për goditjen e 

fenomenit të përdorimit të dokumenteve të falsifikuara për kalimin e kufirit. Mbajtja e zbulueshmërisë 

së dokumenteve të falsifikuara në nivelin 100% deri në vitin 2020. 

Ky tregues i performancës nuk është i matshëm. Ndalimi i fenomenit të përdorimit të 

dokumenteve të falsifikuara për kalimin kufitar nuk mund të matet përmes rritjes së 

profesionalizmit dhe aftësisë teknike. 

Përkundër këtij fakti, tabela më poshtë jep të dhëna për veprat penale të dokumenteve të 

falsifikuara që tregojnë numrin e procedimeve të regjistruara nëpër vite. 

Referuar këtyre të dhënave statistikore, rezulton së nga viti 2011 deri në vitin 2018 nuk ka 

pasur një rritje prej 9% të numrit të procedimeve të regjistruara, fakt ky që tregon një rezultat 

pozitiv, por prapë nuk është e vlefshme për matjen e arritjes së treguesit. 

 

Viti 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Numri i 

procedimeve të 

regjistruara 

992 1215 894 872 960 941 1324 1089 

Tabelë. Numri i procedimeve të regjistruara për përdorimin e dokumenteve të falsifikuara. Burimi: 

Prokuroria e Përgjithshme, Raporte Vjetore 2011-2018 

Vlerësimi i arritjes së objektivave 
 

Në tabelën e mëposhtme përdoren rezultatet e arritura në objektiva bazuar në raportet e 

Komisionit Evropian dhe Departamentit Amerikan të Shtetit. 

Raportet e KE vërejnë së Shqipëria përditësoi dhe vazhdoi të zbatojë Strategjinë për Luftën 
kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe planin e saj të veprimit për 2014-2017, e cila 

përfundoi në dhjetor 2017. Strategjia dhe plani i ri i veprimit për 2018-2020 është 

finalizuar. Kuadri ligjor për viktimat për të siguruar akses në drejtësi u përmirësua përmes 
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ndryshimeve në Kodin e Procedurës Penale, me përfshirjen e të drejtave shtesë për viktimat 

e abuzuara seksualisht dhe viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore. Në vitin 2019, kuadri 

ligjor për viktimat e trafikimit, përfshirë dhe ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale, nuk u 

zbatuan. Qeveria miratoi procedura të reja standarde operative për mbrojtjen e viktimave të 

trafikimit/ viktimave potenciale të trafikimit, përfshirë dhe fëmijët. Ligji siguroi shërbime të 

barabarta për viktimat potenciale dhe viktimat e njohura zyrtarisht. 

Raportet e SHBA vënë në dukje përpjekjet e qeverisë për të miratuar disa ligje që përforcojnë 

mbrojtjen e fëmijëve brenda sistemit të drejtësisë penale, siç është pjesëmarrja e një psikologu 

në procedurat penale që përfshijnë fëmijë. Gjithsesi, ekziston një dobësi në faktin së zbatimi i 

ligjit nuk ofron vazhdimisht siguri dhe mbështetje të mjaftueshme. Viktimat dhe familjet e tyre 

kanë marrë kërcënime gjatë procedurave gjyqësore. 

Shqipëria vlerësohet për arritjet e saj në kuadrin ligjor në lidhje me legjislacionin për trafikimin 

e armëve dhe municioneve. 

Në lidhje me bashkëpunimin me të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit për parandalimin dhe 

luftimin e trafikimit të paligjshëm, qeveria rriti përpjekjet për të parandaluar trafikimin në vitin 

2017. Në vitin 2018, burimet e kufizuara dhe ndërrimi i vazhdueshëm i stafit në organet e 
zbatimit të ligjit krijuan pengesa në ruajtjen e kapaciteteve për hetimin e trafikimit. Në vitin 

2019, u përmirësua bashkëpunimi mes policisë dhe prokurorëve gjatë hetimeve dhe u 

thjeshtuan procedurat administrative. 
 

Raportet dalin me disa rekomandime: 

 Në 2018-2019 Shqipëria u nxit të zbatonte parimin e mosndëshkimit të fëmijëve që 

janë viktima të trafikimit dhe t’iu sigurojë atyre mbrojtjen e nevojshme;  

 Sistemi i drejtësisë penale duhet të forcohet dhe të intensifikojë përpjekjet për të 

parandaluar trafikimin e qenieve njerëzore;  

 Duhet të vendoset një ligj që i përjashton viktimat nga dënimet për vepra të 

kundërligjshme të kryera si rezultat i drejtpërdrejtë i nënshtrimit ndaj trafikimit;  

 Duhet të forcohet trajnimi i stafit që punon në sportelet e migracionit dhe zyrat 

rajonale të punësimit;  

 Institucionalizimi dhe sigurimi i trajnimeve për organet e zbatimit të ligjit, prokurorët 

dhe zyrtarët gjyqësorë, për sa i takon hetimit, ndjekjes penale, duke përfshirë dhe 

udhëzime për elementët e mbivendosura të shfrytëzimit të prostitucionit dhe të 

trafikimit;  

 Duhet të përmirësohet bashkëpunimi mes policisë, prokurorisë dhe agjencive të tjera 

përkatëse. Po ashtu, duhet të përmirësohet qëndrueshmëria e pjesëmarrjes së 

organeve të zbatimit të ligjit në njësitë e lëvizshme të identifikimit të viktimave të 

trafikimit.  
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Objektivat 

specifikë 

(OS) 

Institucionet përgjegjëse 

për arritjen e objektivave e 

strategjike 

Problemet e identifikuara në OS nga 

Raportet e KE 

Problemet e 

identifikuara në 

OS nga Raportet e 

departamentit 

amerikan 

Rekomandim

e Raportet e 

KE 2018/2019 

dhe Raportet 

e SHBA 

2017/2018 
Institucionet 

përgjegjëse 

Burim 

informacio

ni 

Raporti i KE-së 2018 
Raporti i 

KE-së 2019 

Raporti i 

SHBA 

2017 

Raporti i 

SHBA 

2018 

1. Përmirësimi i 

legjislacionit të 

luftës kundër 

trafikimit të 

qenieve 

njerëzore dhe 

zbatimi i 

mekanizmave 

dhe 

procedurave të 

standardizuara 

për 

identifikimin, 

referimin dhe 

mbrojtjen e 

viktimave/viktim

ave të 

mundshme të 

trafikimit, me 

një qasje të 

veçantë ndaj 

fëmijëve; 

  

Njësia kundër 

Trafikimit dhe Task 

Forca Kombëtare 

Antitrafikim 

(Ministria e 

Brendshme) 

  

Ministria e 

Drejtësisë 

  

OJF-të 

www.mb.gov.

al 

www.drejtesi

a.gov.al 

  

Shqipëria përditësoi dhe 

vazhdoi të zbatojë strategjinë 

për luftën kundër trafikimit 

të qenieve njerëzore dhe planin 

e saj të veprimit për 2014-

2017, e cila përfundoi në 

dhjetor 2017. 

Strategjia dhe plani i ri i 

veprimit për 2018-2020 janë 

përfunduar dhe miratimi i tyre 

është në pritje. 

Kuadri legjislativ për t’iu 

siguruar viktimave të trafikimit 

akses në drejtësi u përmirësua 

përmes ndryshimeve në Kodin 

e Procedurës Penale, me 

përfshirjen e të drejtave shtesë 

për viktimat e abuzuara 

seksualisht dhe viktimat e 

trafikimit të qenieve njerëzore. 

Kuadri ligjor i 

përmirësuar 

për 

viktimat e 

trafikimit, 

përfshirë 

ndryshimet në 

Kodin e 

Procedurës 

Penale, ende 

nuk është 

zbatuar 

 

Në gusht 2018, 

qeveria miratoi 

procedura të 

reja standarde 

të funksionimit 

për mbrojtjen e 

viktimat e 

trafikimit/vikti

mat potenciale 

të trafikimit. 

Këto 

procedura 

parashikojnë 

Ligji siguroi 

shërbime 

të 

barabarta 

për të dy 

potencialet 

viktimat 

dhe 

viktimat e 

njohura 

zyrtarisht. 

  

Qeveria 

miratoi disa 

ligje që 

forcojnë 

mbrojtjen e 

fëmijëve 

brenda 

sistemi i 

drejtësisë 

penale, siç 

është 

pjesëmarrja 

e një 

psikologu 

Organet e 

zbatimit të 

ligjit nuk 

ofrojnë 

vazhdimisht 

siguri dhe 

mbështetje 

të 

mjaftueshme, 

viktimat e 

trafikimit dhe 

familjet e 

tyre kanë 

marrë 

kërcënime 

gjatë 

procedurave 

gjyqësore. 

Shqipëria 

inkurajohet të 

zbatojë parimin e 

mos ndëshkimit 

për fëmijët 

viktima të 

trafikimit dhe t’u 

sigurojë atyre një 

mbrojtje të 

duhur. 

  

Shqipëria duhet 

të forcojë 

sistemin e saj të 

drejtësisë penale 

dhe të 

intensifikojë 

përpjekjet për të 

parandaluar 

trafikimin e 

qenieve 

njerëzore. 

  

Zbatimi i ligjit që 

përjashton 

viktimat nga 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.mb.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.mb.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.drejtesia.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.drejtesia.gov.al
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identifikimin, 

referimin, 

mbrojtjen dhe 

ndihmën e 

viktimat e 

trafikimit/vikti

mat potenciale 

të trafikimit, 

përfshirë 

fëmijët. 

në 

procedurat 

penale që 

përfshijnë 

fëmijët. 

dënimet për 

vepra të 

kundërligjshme 

të kryer si 

rezultat i 

drejtpërdrejtë i 

nënshtrimit ndaj 

trafikimit 

(Raporti i SHBA 

2017) 

  

Të miratohet 

plani kombëtar i 

veprimit dhe të 

caktohen burime 

të mjaftueshme 

për planin 

(Raporti i SHBA 

2017) 

  

2. Përqasja e 

legjislacionit 

kundër 

trafikimit të 

armëve dhe 

municioneve 

nëpërmjet 

zbatimit të 

Konventës së 

OKB Kundër 

Krimit të 

Organizuar 

Ndërkombëtar 

dhe 

Ministria e 

Brendshme 

  

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit 

(DPPSH) 

  

Ministria për 

Evropën dhe Punët 

e Jashtme 

www.mb.gov.

al 

  

www.asp.gov.

al 

  

www.punetej

ashtme.gov.al 

  

Shqipëria miratoi një ligj për 

armët në vitin 2014, i cili 

është përputhur pjesërisht 

me dispozitat e Direktivës (BE) 

2017/853 

        

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.mb.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.mb.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.punetejashtme.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.punetejashtme.gov.al


 
116 

Protokolleve 

shtese. 

3. Forcimi i 

kapaciteteve 

nëpërmjet 

trajnimeve të 

përbashkëta me 

agjencitë e 

zbatimit të ligjit 

të përfshira në 

planet e 

veprimit për 

luftën kundër 

trafikimit të 

veprave të artit 

e kulturës, 

mjeteve 

motorike si dhe 

parandalimin 

dhe luftën 

kundër 

kontrabandimit 

të migranteve. 

  

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit 

(DPPSH) 

  

Prokuroria e 

Përgjithshme: 

  

Ministria e 

Brendshme 

www.asp.gov.

al 

  

  

  

  

  

www.pp.gov.

al 

  

  

  

  

www.mb.gov.

al 

  

    

Qeveria 

nuk bëri 

përpjekje 

për të 

ndëshkuar 

rekrutuesit 

e punës, 

për 

praktika të 

paligjshme 

që rrisin 

riskun e 

emigrantëv

e për t’u 

shfrytëzuar 

jashtë 

vendit. 

  

Trajnimi i 

stafit që punon 

në sportelet e 

migracionit dhe 

zyrat rajonale të 

punësimit duhet 

të 

forcohet 

4. Intensifikimi 

dhe goditja e 

rrjeteve 

kriminale dhe 

individëve të 

përfshirë në 

aktivitetet 

kriminale të 

trafiqeve të 

paligjshme. 

  

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit 

(DPPSH) 

  

Prokuroria e 

Përgjithshme 

  

Ministria e 

Kulturës 

  

  

www.asp.gov.

al 

  

  

www.pp.gov.

al 

  

www.kultura.

gov.al 

  

  

  

  

  

Institucionalizimi 

dhe sigurimi i 

trajnimeve për 

organet e 

zbatimit të ligjit, 

prokurorët dhe 

zyrtarët 

gjyqësorë, për sa 

i takon hetimit, 

ndjekjes penale, 

duke përfshirë 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al
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Ministria e 

Transportit 

www.infrastr

uktura.gov.al 

dhe udhëzime 

për elementët e 

mbivendosura të 

shfrytëzimit të 

prostitucionit 

dhe të trafikimit 

(Raporti i SHBA 

2018) 

5. Parandalimi 

dhe lufta 

kundër 

trafikimit të 

qenieve 

njerëzore, 

armëve e 

municioneve 

luftarake, të 

mjeteve 

motorike dhe 

veprave të artit 

e kulturës, duke 

bashkëpunuar 

me gjithë 

agjencitë e 

zbatimit të ligjit. 

  

Ministria e 

Kulturës 

  

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit 

(DPPSH) 

  

  

www.kultura.

gov.al 

  

www.pp.gov.

al 

  

  

  

Bashkëpunimi 

mes policisë 

dhe 

prokurorëve 

gjatë 

hetimeve u 

përmirësua dhe 

procedurat 

administrative 

u thjeshtuan. 

Prokurorët 

e rrethit 

nuk kishin 

përvojë 

dhe aftësi 

për të 

ndjekur në 

mënyrë të 

duhur 

çështjet e 

trafikimit. 

  

Qeveria 

rriti 

përpjekjet 

për të 

parandaluar 

trafikimin. 

Qeveria uli 

përpjekjet 

për zbatimin 

e ligjit. 

  

Burimet e 

kufizuara dhe 

qarkullimi i 

vazhdueshëm 

brenda ligjit 

zbatimi krijoi 

pengesa 

shtesë në 

ruajtjen e 

aftësisë për 

të hetuar 

trafikimi. 

Bashkëpunimi 

mes policisë, 

prokurorisë 

dhe agjencive dhe 

organeve të tjera 

përkatëse duhet 

të përmirësohet. 

  

Qeveria uli 

përpjekjet në 

organet për 

zbatimin e ligjit 

(Raporti i SHBA 

2017) 

  

Të përmirësohet 

qëndrueshmëria 

e pjesëmarrjes së 

njësive të 

lëvizshme të 

organeve të 

zbatimit të ligjit 

për identifikimin 

e viktimave të 

trafikimit 

(Raporti i SHBA 

2018) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al
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Sa i përket NO 2 - “Përqasja e legjislacionit kundër trafikimit të armëve dhe municioneve nëpërmjet zbatimit të Konventës së OKB Kundër Krimit të 

Organizuar Ndërkombëtar dhe Protokolleve shtese”, ai mund të konsiderohet si një nën-objektiv i arritur. Shqipëria ka miratuar një sërë aktesh 

ligjore (shini tabelën më poshtë).  

Strategji 
Kombëtare 

Strategjia për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve dhe Eksplozivëve 2019-2024 dhe Plani i Veprimit 2019-2021 

Ligje 

Ligj 74/2014 “Për armët”. 
Ligj 6/2014 “Për ratifikimin e ‘Traktatit për tregtinë e armëve’” 
Ligj 72/2014 “Për përdorimin e armëve të zjarrit”. 
Ligj 61/2016 “Për Shpalljen e Moratoriumit të Gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

Vendime të Këshillit 
të Ministrave 

(VKM) 

VKM nr. 94, datë 04.02.2015 “Për procedurat për armët, në rastet e deklarimit të vdekjes, deklarimit të mbylljes ligjore të aktivitetit, për qëllime 
studimore, të humbjes së armës, vjedhjes së saj apo dokumentit/autorizimit”. 
VKM nr. 95, datë 04.02.2015 “Për procedurat për vlerësimin e kërcënimit të rrezikut për jetën dhe pajisjen me autorizim të posaçëm për 
mbajtje arme”. 
VKM nr. 96, datë 4.2. “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të deklarimit, ruajtjes, regjistrimit dhe paaftësimit për armët e koleksionit”. 
VKM nr. 275, datë 01.04.2015 “Për miratimin e e Rregullores për kushtet dhe rregullat e sigurisë së armëve”. 
VKM nr. 292, datë 08.04.2015 “Për përcaktimin e rregullave për krijimin dhe administrimin e regjistrit të armëve” 
VKM nr. 348, datë 29.04.2015 “Për procedurat e hyrjes/daljes, vulosjes së armëve dhe regjistrimit të shtetasve shqiptarë e të huaj me armë të 
kategorive “B” dhe “C”, në territorin e Republikës së Shqipërisë”. 
VKM nr. 421, datë 13.05.2015 “Për procedurat e shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit, afatet kohore të shqyrtimit dhe kriteret e veçanta të 
licencimit të veprimtarive të lejuara me armë”. 
VKM nr. 658, datë 29.7.2015 “Për përcaktimin e procedurave për dhënien e licencave për prodhimin, çaktivizimin dhe riparimin e armëve”. 
VKM nr. 839, datë 14.10.2015 “Për miratimin e rregullores ‘Për përdorimin e armëve të zjarrit’” 
VKM nr. 728, datë 12.12.2018 “Për një ndryshim në Vendimin Nr. 95, datë 4.2.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat për vlerësimin e 
kërcënimit të rrezikut për jetën dhe pajisjen me autorizim të posaçëm për mbajtje armë”. 

 

Udhëzime 

Udhëzim nr. 88 datë 10.03.2015, i Ministrit të Brendshëm dhe Ministrit të Shëndetësisë “Për llojet e vizitave dhe përmbajtjen e raportit 
mjekësor për veprimtaritë me armët”. 
Udhëzim nr. 90 datë 10.03.2015 i Ministrit të Brendshëm, Ministrit të Mbrojtjes dhe Prokurorit të Përgjithshëm “Për procedurat dhe rregullat e 
trajtimit të armëve si provë materiale”. 
Udhëzim nr. 894 datë 11.3.2015 i Ministrit të Brendshëm, Ministrit të Mbrojtjes dhe Prokurorit të Përgjithshëm “Për procedurat dhe rregullat e 
hollësishme të trajtimit të armëve provë materiale”. 
Udhëzim nr. 262 datë 25.05.2015 i Ministrit të Brendshëm “Për procedurat për lëshimin/revokimin e dëshmisë për aftësimin teorik e praktik për 
armët, formati i saj, si dhe procedurat e certifikatës për drejtues teknik për veprimtaritë e lejuara me armët për programin e kursit të trajnimit 
për aftësimin teorik dhe praktik për armët dhe kushtet e objektit ku zhvillohet ky program”. 
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Udhëzim nr. 277, datë 29.05.2015, “Për procedurat, dokumentacionin dhe afatet e shqyrtimit për pajisjen me autorizim për armë të subjekteve 
juridikë e fizikë, formatin e regjistrit për armët për subjektin e licencuar për veprimtaritë me armët, për rregullat, procedurat dhe formularin që 
plotësohet në kohën e realizimit të qitjes eksperimentale dhe administrimin e gëzhojës në një bankë të dhënash”, të ndryshuar. 
Udhëzim nr. 123, datë 23.2.2018 për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr 277, datë 29.05.2015, “Për procedurat, dokumentacionin dhe 
afatet e shqyrtimit për pajisjen me autorizim për armë të subjekteve juridikë e fizikë, formatin e regjistrit për armët për subjektin e licencuar për 
veprimtaritë me armët, për rregullat, procedurat dhe formularin që plotësohet në kohën e realizimit të qitjes eksperimentale dhe administrimin 
e gëzhojës në një bankë të dhënash”. 
Udhëzim nr. 264/1, datë 29.06.2015, i Ministrit të Brendshëm dhe ministrit të Financave “Për masën, kriteret dhe procedurat për tarifat 
financiare për veprimtarinë e lejuar me armët”.  

 
Urdhra Urdhër nr. 417, datë 02.05.2018 i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit “Mbi formën dhe përmbajtjen e certifikatës së besueshmërisë”. 
Tabela. Ligjet dhe aktet nënligjore për armët dhe municionet
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6.5 Objektivi Strategjik E: Forcimi i integritetit të zyrtareve të 

agjencive të zbatimit të ligjit dhe reduktimi i korrupsionit. 

 
Objektiva Specifike (OS) - 1 

Nënobjektiva (NO) - 3 Treguesit të Performancës (TP) - 2 

1. Fuqizimi i kapaciteteve të hetimit të 

korrupsionit, evidentimi dhe 

dokumentimi sa më i plotë i hetimeve 

për korrupsion; 

1.1. Vënia në dispozicion të publikut të 

një linje telefonike falas dhe adrese 

e-mail, për denoncimin e rasteve të 

korrupsionit; 

1.2. Kryerja e trajnimeve të përbashkëta 

me prokurorinë dhe agjencitë e tjera 

në fushën e hetimit të korrupsionit; 

1.3. Rritja e numrit të hetimeve dhe 

numrit të operacioneve policore në 

fushën e korrupsionit dhe krimeve të 

zyrtareve në detyre. 

1. Numri i procedimeve penale të veprave 

penale të korrupsionit dhe krimeve të 

zyrtareve në detyre do të rritet 2,5 herë 

deri në vitin 2016 dhe 3,5 herë deri në 

vitin 2020; 

2. Rritja me 5% e numrit të operacioneve 

me teknika speciale të hetimit, çdo vit. 

 

 

Gjetjet Kryesore dhe Rekomandimet  
Formulimi:  

→ Ekziston një mospërputhje mes objektivit strategjik E (parandalues), objektivit specifik 

1 (i shkëputjes) dhe nën-objektivit 1.1 (ndërgjegjësues), duke prodhuar në këtë mënyrë 

sfida sa i takon përcaktimit të aktiviteteve dhe rezultateve të përshtatshme, si dhe për 

vlerësimin e arritjes e objektivit;  

→ Viti fillestar bazë mungon në treguesin e performancës 1 dhe 2;  

Përputhja me planet e veprimit  

→ Në Objektivin Strategjik E evidentohet një përputhje e caktuar sa i takon objektivit 
specifik 1, i cili është përsëritur deri në planet e veprimit të viteve 2013-2016 dhe të 

vitit 2019-2020;  

→ Në Objektivin Strategjik E evidentohet një përputhje e caktuar sa i takon treguesit të 

performancës 1, i cili është përsëritur deri në planet e veprimit të viteve 2013-

2016 dhe të vitit 2019-2020;   

→ Një mospërputhje në drejtim të vlerës së synuar (vlera dhe koha) evidentohet përmes 
vazhdimësisë së treguesit të performancës 1 në strategji, në krahasim me Planin e 

Veprimit 2019-2020;  

→ Evidentohet një mospërputhje në drejtim të vazhdimësisë në lidhje me treguesin e 
performancës 2 të Objektivit Strategjik E, i cili nuk vazhdohet në asnjë prej planeve të 

veprimit të viteve 2013-2016 dhe 2019-2020;  
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Disponueshmëria e të dhënave 

→ Nuk janë publikuar raportet vjetore të institucioneve të veçanta shtetërore 
përgjegjëse, fakt ky që vështirëson mbledhjen e të dhënave zyrtare dhe të 

informacionit mbi treguesin e performancës 2; 

→ Në disa raporte vjetore të publikuara të institucioneve shtetërore mungojnë të dhëna 
ose informacione specifike siç parashikohet nga treguesi i performancës 2;  

Përputhja me dokumente të tjera 

→ Evidentohet një përputhje lidhur me vlerën e synuar në përsëritjen e treguesit të 

performancës 2 në çdo dokument; 

→ Vlera e synuar mungon në të gjithë treguesit e përsëritur me treguesin e performancës 
2; 

→ Raportet e monitorimit për dokumentet e tjera nuk kanë të dhëna lidhur me ecurinë 
e treguesit. 

Përsëritja e treguesve 

→ Vetëm treguesi i performancës 2 është përsëritur në Udhërrëfyesin për 5 prioritetet 
e rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013; në Planin e Veprimit (2017) i 5 

prioriteteve të rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013, dhe në Planin e Veprimit 

i Strategjisë Ndër-Sektoriale kundër Korrupsionit 2015-2017 (SNKK).  

Rekomandime 

→ Për të vlerësuar arritjen e objektivave specifike, do të jetë e nevojshme të pasqyrohen 
tregues të tjerë të performancës (TP) të lidhur me këto objektiva; 

→ Treguesit e tjerë të performancës të lënë jashtë strategjisë, të cilët pasqyrohen në 

raportet ndërkombëtare duhet të konsiderohen si tregues; 

→ Në formulimin e treguesve duhet të merret parasysh objektivi, i cili do të pasqyronte 
zbatimin e progresit të objektivit përkatës; 

→ Treguesit duhet të pasqyrojnë në mënyrë të përshtatshme fenomenin që ata synojnë 
të matin; 

→ Nevoja për të publikuar raporte sistematike të monitorimit mbetet shumë e 
rëndësishme me qëllim vlerësimin e progresit konkret të objektivave.  

 

Përputhja e brendshme dhe përputhja me planet e veprimit 
Objektivi strategjik E është parandalues dhe përbëhet nga një (1) objektiv specifik, tre (3) nën-

objektiva dhe dy (2) tregues të performancës (i pari është i përbërë nga dy tregues). OS1 
është një objektiv i shkëputjes dhe është i lidhur me TP 1, ndërkohë NO1.1. është një nën-

objektiv ndërgjegjësues. Pra, ekziston një mospërputhje mes objektivit strategjik dhe objektivit 

specifik, i cili në praktikë paraqet sfida për të përcaktuar aktivitete dhe rezultate të 

përshtatshme, si dhe për të matur rezultatin e objektivit.  

Në dallim nga strategjia, objektivat specifikë në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe Planin e 

Veprimit 2019-2020 konsiderohen si nën-objektiva dhe kanë të bëjnë me disa aktivitete të 

renditura sipas nën-objektivit ku aktiviteti përfshihet. Në të njëjtën kohë, ndryshe nga 

Strategjia, treguesit e performancës, në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe Planin e Veprimit 
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2019-2020 konsiderohen si produkte që kanë të bëjnë me secilën nga aktivitetet që janë në 

zbatim e sipër. 

Objektivi specifik 1 është përsëritur si në Planin e Veprimit 2013-2016 ashtu edhe në Planin 

të Veprimit 2019-2020, por në të fundit shtohet një nën-objektiv tjetër i ri ”Forcimi i 

integritetit të institucioneve publike dhe zyrtarëve dhe rritja e besimit të publikut në këto 

institucione, forcimi i mëtejshëm i përgjegjshmërisë dhe transparencës për publikun”. 

Treguesi i Performancës 1 gjithashtu është përsëritur plotësisht në Planin e Veprimit 2013-

2016 dhe në Planin e Veprimit 2019-2020, por në këtë të fundit, vlera e synuar me 2.5/3.5 

herë është dhënë në përqindje (2.5%). Në të njëjtën kohë, një mospërputhje tjetër në 

formulimin e treguesit është koha e synuar. Edhe pse në treguesin e performancës 1 

parashikohen dy afate të synuara, përkatësisht në vitet 2016 (2.5 herë) dhe 2020 (3.5 herë), 

në planin e veprimit 2019-2020 vlera e synuar për të njëjtin vit 2020 është 2.5% (në krahasim 

me vitin e kaluar 2018), duke krijuar kështu një paqartësi lidhur me vlerësimin e treguesit. 

 

 
Objektivat nuk vazhdohen në planet e 

veprimit 
      

 Objektivat vazhdohen në planet e veprimit       

 Objektivat e reja të shtuara       

 TP që vazhdohen    

 TP që vazhdohen por me vlerë të synuar të ndryshuar   

SNKKO 2013-2020  Plani i Veprimit 2013-2016  Plani i Veprimit 2019-2020 

Objektivat 

specifikë 

(OS) 

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Treguesit e 

performancës 

(TP) 

  

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Nr. 

Rezultateve 

Nr. 

Produkteve 
  

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Nr. 

Rezultateve 

Nr. 

Produkteve 

OS 1 

NO1.1. TP 1  

NO1 

1.1. 1 + 1  
NO1 

1.1. 1 + 1 

NO1.2. TP 2  1.2. 1  1.2. 1  1 

NO1.3.   1.3. 1  

NO2 

2.1. 1 

        2.2. 1 

        2.3.  1 

        2.4.  1 

 

Përputhja me dokumente të tjera strategjike  
Në tërësi, treguesi i performancës 2 të objektivit strategjik E është përsëritur në: 

1. Udhërrëfyesin për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013 

(Udhërrëfyesi); 

2. Plani i Veprimit (2017) i 5 prioriteteve të rekomanduara nga Komisioni 

Evropian 2013, dhe 

3. Plani i Veprimit i Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit 2015-2017 

(SNKK) 

Në të gjitha këto dokumente, vlera e synuar e treguesit të performancës (rritet çdo vit me 

5% të numrit të operacioneve të kryera me teknika speciale hetimore) është e njëjtë me atë 

që është formuluar në strategji. Si në raste të tjera, rritja e parashikuar në Planin e Veprimit 

(2017) të Udhërrëfyesit nuk identifikon një vlerë të synuar të kësaj rritje. 

Në raportet vjetore të monitorimit të Planit të Veprimit të Strategjisë Ndërektoriale kundër 

Korrupsionit 2015-2017 (SNKK), është paraqitur vlerësimi ose zbatimi i treguesve 

përkatës. Sa i takon numrit të operacioneve të kryera me teknika speciale hetimore në këto 

raporte vjetore mungojnë të dhënat dhe informacionet për statusin e zbatimit të këtij 
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treguesi. Këto raporte japin informacione vetëm në lidhje me treguesin e dytë, numrin e 

hetimeve proaktive të korrupsionit.  
 

B.1.2 Rritja me 5% e 

numrit të operacioneve 

me teknika speciale të 

hetimit, çdo vit 

(SNKK) 

(Raporti i Monitorimit 

2015-2017) 

2015 2016 2017 

S’ka të 

dhëna/informacion 

S’ka të 

dhëna/informacion 

S’ka të 

dhëna/informacion 

Të dhëna vetëm për 

hetimet proaktive 

Të dhëna vetëm për 

hetimet proaktive 

Të dhëna vetëm për 

hetimet proaktive 

 

Për të pasur një përmbledhje krahasuese, më poshtë jepet informacioni përkatës në lidhje me 

treguesin e performancës 2 të Objektivit Strategjik E, të përsëritur në dokumentet e 

sipërpërmendura: 

 

TP 3 në SNKKO 2013-2020: Rritja me 5% e numrit të operacioneve me teknika speciale 

të hetimit, çdo vit. 

Masa 7.2.2.1 Udhërrëfyesi Rritja me 5% e numrit të operacioneve me teknika speciale 

të hetimit, çdo vit. (afati: fundi i 2014) 

Plani i Veprimit (2017) Udhërrëfyesi: Rritja me 5% e numrit të operacioneve me 

teknika speciale të hetimit, çdo vit. (afati: Janar-Gusht 2017) 

Aktiviteti B. 1.2 (SNKK): Rritja me 5% e numrit të operacioneve me teknika speciale të 

hetimit, çdo vit. (afati 2015, 2016, 2017) 

 

Monitorimi i arritjes së treguesve të performancës 
Treguesi i Performancës E/1: Numri i ndjekjeve penale të veprave penale të korrupsionit dhe 

krimeve të zyrtarëve në detyrë do të rritet 2,5 herë deri në vitin 2016 dhe 3,5 herë deri në vitin 

2020; 

Viti fillestar për të vlerësuar progresin e treguesit të performancës E/1 konsiderohet viti 2012. 

Të dhënat përkatëse për numrin e përgjithshëm (të agreguar) të veprave penale të 

korrupsionit që përfshijnë zyrtarët janë dhënë në grafikun e mëposhtëm. Të dhënat në 

raportet vjetore të Prokurorisë së Përgjithshme paraqesin në mënyrë të ndarë veprat penale 

të korrupsionit që përfshijnë zyrtarët. (Grafiku: Numri i veprave penale të korrupsionit të 

regjistruara në Prokurorinë e Përgjithshme). Nuk është arritur vlera e parashikuar në 

treguesin e performancës së rritjes së numrit të ndjekjeve penale për veprat penale të 

korrupsionit që përfshijnë zyrtarët me 2.5 herë në 2016. 
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Grafik 17. Numri i veprave penale për korrupsionin. Burimi: Prokuroria e Përgjithshme, Raporte 
Vjetore 2012-2019. 

Veprat penale më të zakonshme të korrupsionit që përfshijnë zyrtarët janë: korrupsioni pasiv 

i personave që ushtrojnë funksione publike (neni 259 KP), korrupsioni aktiv i personave që 

ushtrojnë funksione publike (neni 244) dhe ushtrimi i ndikimit të paligjshëm mbi zyrtarët 

publikë (neni 254/1). 

 

 
Grafik 18. Numri i 3 veprave penale për korrupsionin me numrin më të lartë rasteve. Burimi: 

Prokuroria e Përgjithshme, Raporte Vjetore 2012-2019. 

 

Veprat penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjësit e shtetit ose në 

shërbimin publik parashikohen në nenet 248-260 të Kodit Penal. Numri i përgjithshëm (i 
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agreguar) i këtyre procedimeve jepet në grafikun e mëposhtëm. Të dhënat në raportet vjetore 

të Prokurorisë së Përgjithshme i paraqesin të ndara veprat penale kundër veprimtarisë 

shtetërore të kryera nga punonjësit e shtetit ose në shërbimin publik. (Grafiku: Numri total i 

veprave penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjësit shtetërorë ose në 

shërbim publik të regjistruara në Prokurori). Vlera e synuar e parashikuar në treguesin e 

performancës për rritjen e numrit të procedimeve penale për veprat penale të krimeve që 

përfshijnë zyrtarët me 2.5 herë në 2016 nuk është arritur. 

 

 

Grafik 19. Numri i veprave penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjësit shtetërorë 

ose në shërbim publik. Burimi: Prokuroria e Përgjithshme, Raporte Vjetore 2012-2019. 

 

Në grupin e veprave penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga zyrtarë shtetërorë 

ose publikë, numri më i lartë i procedimeve penale përbëhet nga veprat penale të shpërdorimit 

të detyrës (neni 248 KP), refuzimi për deklarim, mosdeklarim, fshehje ose deklarim i rremë i 

pasurisë (Neni 257/a KP), kryerja e veprimeve arbitrare (neni 250 i KP) dhe shkelja e barazisë 

së pjesëmarrësve në ofertat ose ankandet publike (neni 258 KP). 
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Grafik 20. Numri i 4 veprave penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjësit 
shtetërorë ose në shërbim publik me numrin më të lartë rasteve. Burimi: Prokuroria e Përgjithshme, 

Raporte Vjetore 2012-2019. 

 

Treguesi i Performancës E/2: Rritja me 5% e numrit të operacioneve me teknikat speciale të 

hetimit, çdo vit; 

 

Nuk ka të dhëna publikisht të disponueshme për të monitoruar arritjen e këtij treguesi.
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Grafik 21. Numri i veprave penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjësit shtetërorë ose në shërbim publik të regjistruara në Prokurori. 

Burimi: Prokuroria e Përgjithshme, Raporte Vjetore 2012-2019.   
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Grafik 22. Numri i veprave penale për korrupsionin. Burimi: Prokuroria e Përgjithshme, Raporte Vjetore 2012-2019.    
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Vlerësimi i arritjes së objektivave 
Në tabelën e mëposhtme paraqitet arritja e përgjithshme të objektivit strategjik bazuar 

në arritjen e treguesve të performancës. Vlerat e synuara për të dy treguesit nuk janë 

arritur për të gjitha vitet e zbatimit të strategjisë.  

 

Tabela për Objektivin Strategjik E: Monitorimi i rezultateve të TP dhe progresi  

Objektivi 

Strategjik 

(OS) 

Treguesit e 

performancës 

(TP) 

Viti 

Fillestar 

Bazë 

Afati 

Vjetor i 

Synuar 
Progresi Numerik 

Statusi 

(Arritur 

Po-Jo) 

Vlera në 

Vitin 

Fillestar 

Synimi 

Numerik 
Po Jo 

E:  

 

Forcimi i 

integritetit 

të zyrtareve 

të agjencive 

të zbatimit 

të ligjit dhe 

reduktimi i 

korrupsionit. 

 

1. Numri i 

procedimeve 

penale të 

veprave penale 

të korrupsionit 

dhe krimeve të 

zyrtareve në 

detyre do të 

rritet 2,5 herë 

deri në vitin 

2016 dhe 3,5 

herë deri në 

vitin 2020; 

2012 2016 2016   

83 

procedime 

penale për 

korrupsion 
2.5 herë 

159 procedime penale për korrupsion  X 

2430 

procedime 

penale për 

krime 

2819 procedime penale për krime  X 

2012 2020 Në vazhdim   

 

3.5 herë 

   

    

2. Rritja me 5% 

e numrit të 

operacioneve 

me teknika 

speciale të 

hetimit, çdo vit. 

2012 Vjetore 2013 2014 2015 2016 2017 2018   

 5%         

 

Po ashtu, bazuar në analizën e raporteve të Komisionit Evropian dhe të dhënave nga 

Policia e Shtetit dhe Prokuroria dallohet një arritje të pjesshme të nën objektivave. 
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Objektivi Strategjik E: Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjencive të zbatimit të ligjit dhe reduktimi i korrupsionit.   

Referencat: Raportet e Komisionit të KE-së 

Objektivat 

specifikë 

(OS) dhe 

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Institucionet 

përgjegjëse për 

të arritur 

objektivat e 

Strategjisë 

Çështjet e 

identifikuara në 

OS dhe NO nga 

Raportet e KE 
Progresi i 

Treguesit të 

Performancë

s (TP) 

Çështjet e identifikuara në TP nga Raportet e KE 
Rekomandim

e Raportet e 

KE 2018 & 

2019 
Raport

i i KE-

së 

2018 

Raport

i i KE-

së 

2019 

Raporti i KE-së 2018 Raporti i KE-së 2019 

1. Fuqizimi i kapaciteteve të hetimit të 

korrupsionit, evidentimi dhe 

dokumentimi sa më i plotë i hetimeve për 

korrupsion; 

      

  

  

  

  

1. Numri i 

procedimeve 
penale të 

veprave penale 

të korrupsionit 

dhe krimeve të 

zyrtareve në 

detyre do të 

rritet 2,5 herë 

deri në vitin 

2016 dhe 3,5 

herë deri në 

vitin 2020; 

  

Sa i përket dënimeve të 

zyrtarëve të nivelit të lartë 

shtetëror, rezultate të 

rëndësishme janë arritur në 

gjyqësor. Dënimet janë 

dhënë kundër prokurorëve 

dhe 

gjyqtarëve. Sa i përket hapj
es së çështjeve të reja 

kundër zyrtarëve të lartë të 

shtetit, këto gjithashtu u 

rritën. 

Gjithsesi, numri i dënimeve 

përfundimtare të zyrtarëve të 

shtetit të lartë mbetet shumë i 

ulët. 

  

Dënimet e zyrtarëve të nivelit 

të lartë ndodhën kryesisht në 

gjyqësor (gjyqtarë dhe 

prokurorë); megjithatë, shkalla 

Një përparim i mirë ka 

vazhduar 

përmes konsolidimit 

të mëtejshëm të 

përpjekjeve për 

krijimin e një 

rekordi të 

qëndrueshëm për 

hetimin e ndjekjes 
penale dhe gjykimin 

e çështjeve të nivelit 

të lartë të 

korrupsionit. 

  

Reagimi i drejtësisë 

kundër korrupsionit 

të nivelit të lartë ka 

filluar të gjenerojë 

rezultate konkrete, 

të cilat duhet të 

vazhdojnë. 

  

Në vitin e 

ardhshëm, 

Shqipëria duhet 

të: 

  

→ Përfundimi i 

procedurave 

për krijimin e 

organeve të 

specializuara 

kundër 

korrupsionit, 

të përbërë 

nga Struktura 

Speciale 

Kundër 

Korrupsionit 

dhe Krimit të 

Organizuar 

(SPAK), 

Byroja 

Kombëtare e 

1.1. Vënia në 

dispozicion 

të publikut 

të një linje 

telefonike 

falas dhe 

adrese e-

mail, për 

denoncimin 

e rasteve të 

korrupsionit;  

 

  

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit 

www.asp.gov.al 

Asnjë informacion 

i specifikuar për 

këtë nën-objektiv. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
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e dënimeve përfundimtare për 

zyrtarët e rangut të lartë 

mbetet përgjithësisht shumë e 

ulët. Korrupsioni mbetet i 

përhapur në shumë fusha dhe 

vazhdon të mbetet një problem 

serioz. 

  

Sa i përket dënimeve të 

zyrtarëve të nivelit të lartë 

shtetëror, gjyqësori ka 

arritur disa rezultate 

fillestare të mira. Dënimet 

janë marrë kundër prokurorëve 

dhe gjyqtarëve (6 dënime të 

shkallës së parë dhe 2 dënime 

të shkallës së dytë në vitin 2016 

për korrupsion pasiv, dhe 3 

dënime të shkallës së parë dhe 

4 shkallë të dytë në 2015). Në 

vitin 2017 u lëshuan një dënim 

të shkallës së parë dhe 4 të 

shkallës së dytë, duke përfshirë 
një dënim kundër një gjykatësi 

të Gjykatës Supreme. Këshilli i 

Lartë i Drejtësisë pezulloi dy 

gjyqtarë, njëri prej të cilëve u 

arrestua. Ka pasur 72 raste të 

reja të hapura kundër zyrtarëve 

të nivelit të lartë shtetëror në 

2016, 61 në 2017, krahasuar me 

39 në 2015. Megjithatë, numri i 

dënimeve përfundimtare të 

zyrtarëve të lartë të shtetit 

mbetet shumë i ulët. 

  

Për dënimet e 

zyrtarëve të nivelit 

të lartë shtetëror, 

gjyqësori ka arritur 

disa rezultate të 

mira fillestare. Në 

vitin 2018, një gjyqtar i 

Gjykatës së Apelit u 

dënua nga Gjykata e 

Krimeve të Rënda 

(çështje aktualisht në 

nivelin e apelit) dhe një 

prokuror u dënua nga 

Gjykata e Apelit për 

Krime të Rënda 

(çështje aktualisht në 

Gjykatën Supreme). Ka 

pasur 102 raste të reja 

kundër zyrtarëve të 

nivelit të lartë 

shtetëror të dërguar 

në ndjekje penale në 

vitin 2018 (7 persona 
të akuzuar), kjo ka 

qenë një rritje në 

krahasim me 61 në 

2017 (10 perOSna të 

akuzuar). Gjithsesi, 

këto hetime të 

shpeshta vitet e fundit 

deri më tani nuk kanë 

rezultuar në një numër 

të konsiderueshëm të 

dënimeve 

përfundimtare të 

zyrtarëve të lartë të 

Hetimit (NBI) 

dhe Gjykata 

për të 

adresuar 

korrupsionin 

e nivelit të 

lartë; të 

sigurojë 

burime të 

përshtatshme 

dhe 

bashkëpunim 

mes këtyre 

strukturave 

të reja;  

  

  

  

  

→ Vendosja e 
një regjistrimi 

të 

qëndrueshëm 

të hetimeve, 

ndjekjeve 

penale dhe 

dënimeve 

përfundimtar

e në çështjet 

e 

korrupsionit 

mbetet një 

objektiv 

afatgjatë për 

t’u 
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Sa i përket deklarimeve të 

pasurive nga zyrtarë të lartë të 

shtetit, Inspektoriati i Lartë i 

Deklarimit dhe Kontrollit të 

Pasurive dhe Konfliktit të 

Interesit (ILDKPI) iu referua 22 

çështjeve në prokurori në 2017 

dhe 29 raste në 2016. Nga 

rastet e vitit 2016, 7 kryetarët e 

komunave u dënuan për duke 

refuzuar të deklarojnë pasuritë 

e tyre. Në total, ILDKPKI 

paraqiti 72 referime penale të 

zyrtarëve të rangut të ulët dhe 

të mesëm në shërbimet e 

prokurorisë në vitin 2016 (nga 

të cilat 20 rezultuan në dënime 

përfundimtare). Sekuestrimi dhe 

konfiskimi i pasurive kriminale 

duhet të urdhërohet 

sistematikisht për të zbuluar 

dhe shkurtuar flukset financiare 

të rrjeteve kriminale. Një 
analizë për të identifikuar 

sektorët në rrezik të 

korrupsionit nuk bëhet në 

mënyrë sistematike. Numri i 

hetimeve të filluara nga detyra 

zyrtare duhet të rritet, dhe 

duhet të vendoset një histori e 

fortë e hetimeve, ndjekjeve 

penale dhe dënimeve 

përfundimtare në çështjet e 

korrupsionit. 

  

shtetit. Këto rreziqe 

nxisin një kulturë të 

pandëshkueshmërisë. 

  

Në shkurt të vitit 2019, 

12 zyrtarë dhe ish 

zyrtarë të Ministrisë së 

Drejtësisë u arrestuan 

për abuzim të dyshuar 

të detyrës dhe shkelje 

të barazisë në tenderë 

gjatë periudhës 2016-

17. Zyrtarët përfshijnë 

një ish sekretar të 

përgjithshëm të 

Ministrisë së 

Drejtësisë. 

  

Edhe pse verifikimi i 

anëtarëve të 

gjyqësorit është një 

proces 

administrative, kjo 
është e rëndësishme 

për vlerësimin e 

rezultateve 

konkrete të 

Shqipërisë 

në e luftën kundër 

korrupsionit. Nga më 

shumë se 140 

magjistratë që iu 

nënshtruan vettingut 

deri më tani 88 janë 

larguar nga detyra, 

kryesisht për çështje 

konsoliduar 

më tej.  
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Shkalla e zbatimit të 

rekomandimeve të përgjithshme 

të Institucionit të Auditimit 

Shtetëror nga institucionet 

publike mbetet e ulët. 

që lidhen me pasuritë e 

pajustifikuara, ose kanë 

dhënë 

dorëheqjen. Këto 

rezultate kanë qenë 

thelbësore për 

rikthimin e besimit 

të publikut në 

gjyqësor. Mbështetj

a institucionale ka 

qenë thelbësore për 

përparimin e bërë 

dhe konfirmon 

angazhimin e fortë 

të të gjitha 

autoriteteve 

përkatëse në 

Shqipëri për të 

zhdukur 

korrupsionin në 

gjyqësor. Në mesin e 

gjyqtarëve dhe 

prokurorëve të rangut 
të lartë që janë pushuar 

nga puna deri më tani, 

duhet të theksohet së 

tetë nga nëntë gjyqtarë 

të Gjykatës 

Kushtetuese dhe 15 

nga 18 gjyqtarët e 

Gjykatës së Lartë janë 

pushuar përmes 

verifikimit ose kanë 

dhënë dorëheqjen. Kjo 

përfaqëson një 

numër të 
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konsiderueshëm të 

çështjeve që 

përfshijnë zyrtarë të 

nivelit të lartë 

shtetëror. 

  

Në deklaratat e 

pasurive nga zyrtarë 

të nivelit të lartë 

shtetëror, numri i 

çështjeve të 

referuara nga 

Inspektorati i Lartë 

i Deklarimit dhe 

Kontrollit të 

Pasurive dhe 

Konfliktit të 

Interesit (ILDKPI) 

në prokurori është 

rritur: 27 raste janë 

referuar në 2018 dhe 

22 raste në 2017. në 

vitin 2018, tetë zyrtarë 
të nivelit të lartë (katër 

prej të cilëve ishin të 

parët e komunës dhe 

një prej të cilëve ishte 

kreu i komunës) u 

dënuan, në krahasim 

me pesë në vitin 2017 

(duke përfshirë një 

kryetar i komunës dhe 

dy zyrtarëve të 

doganave). Në total, 

ILDKPKI iu referua 53 

zyrtarëve të nivelit të 
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ulët dhe të mesëm në 

shërbimet e 

prokurorisë në vitin 

2018 (nga të cilët 17 

rezultuan në dënime 

përfundimtare). Kjo 

është një rritje në 

krahasim me 32 

referime që rezultojnë 

në 14 dënime 

përfundimtare në 2017. 

  

Sekuestrimi dhe 

konfiskimi i pasurive 

kriminale nuk 

urdhërohen dhe 

kryhen sistematikisht 

në raste të lidhura me 

korrupsionin. Vlerësim

et e rrezikut janë 

pilotuar në disa sektorë 

(Administrata 

Doganore, Inspektorati 
i Përgjithshëm), dhe 

duhet të zgjerohen më 

tej. 

  

Në mekanizmat e 

kontrollit të 

brendshëm, Task Forca 

Anti-korrupsion e 

krijuar rishtazi 70 

inspektime që çuan në 

108 shkarkime nga 

shërbimi civil dhe 36 

referime 
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penale. Institucioni i 

Lartë i Kontrollit 

Shtetëror i referoi 41 

çështje, përfshirë 

zyrtarë të nivelit të 

lartë, në ndjekje 

penale. Shkalla e 

zbatimit të 

rekomandimeve të 

përgjithshme të 

Kontrollit të Lartë të 

Shtetit nga institucionet 

publike mbetet e ulët. 

1.2. Kryerja e 

trajnimeve 

të 

përbashkëta 

me 

prokurorinë 

dhe 

agjencitë e 

tjera në 

fushën e 

hetimit të 

korrupsionit; 

 

  

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit  

www.asp.gov.al 

  

Ministria e 

Drejtësisë 

www.drejtesia.gov.

al 

  

Prokuroria e 

Përgjithshme 

www.pp.gov.al 

Asnjë informacion 

i specifikuar për 

këtë nën-objektiv. 

Asnjë TP i 

lidhur me të 
      

1.3. Rritja e 

numrit të 

hetimeve 

dhe numrit 

të 

operacionev

e policore 

në fushën e 

korrupsionit 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit 

(DPPSH) 

www.asp.gov.al 

  

Prokuroria e 

Përgjithshme 

www.pp.gov.al 

Asnjë operacion 

dhe hetim i 

specifikuar për 

korrupsionin dhe 

krimet e kryera 

për zyrtarët. 

2. Rritje me 5% 

të numrit të 

operacioneve 

të kryera me 

teknika 

speciale 

hetimore, çdo 

vit. 

Krijimi i provave të 

qëndrueshëm të 

hetimeve, ndjekjeve penale 

dhe dënimeve në luftë kundër 

korrupsionit mbetet megjithatë 

një objektiv afatgjatë që 

vazhdon të kërkojë përpjekje të 

strukturuara dhe të 

mëtejshme. Përpjekjet e 

Asnjë operacion dhe 

hetim i specifikuar për 

korrupsionin dhe 

krimet e kryera për 

zyrtarët. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.drejtesia.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.drejtesia.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al
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dhe krimeve 

të zyrtareve 

në detyre.  

shënuara që nga krijimi i kuadrit 

të Pesë Prioriteteve Kyçe, duket 

së sidoqoftë janë të 

përshtatshme për të 

konsoliduar përparimin e 

mëtejshëm në këtë fushë, e cila 

do të mbetet një aspekt 

thelbësor i angazhimit të BE-së 

në kontekstin e negociatave të 

ardhshme (shiko pjesën 2.2.1 

Kapitulli 23: Gjyqësor dhe 

themelor Të drejtat). 

  

Cilësia e hetimeve në 

procedurat penale është 

përmirësuar përmes 

përdorimit të teknikave 

speciale të hetimit. 
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6.6 Objektivi Strategjik F: Parandalimi dhe goditja e pastrimit të 

parave nëpërmjet rritjes së treguesve të luftës kundër tij. 

 

Objektivat Specifike (OS) - 4 

Nënobjektivat (NO) - 3 
Treguesit e performancës (TP) - 2 

1. Parandalimi dhe goditja e pastrimit të 

parave dhe rritja e treguesve për luftën 

kundër; 

1.1. Rritja e numrit të rasteve të hetimeve 

paraprake dhe rasteve nën hetim të 

pastrimit të parave; 

1.2. Rritja e rasteve dhe vlerës së aseteve të 

sekuestruara e konfiskuara për shkak të 

veprave penale të pastrimit të parave; 

1.3. Zhvillimi dhe forcimi i kapacitetit 

profesionale të strukturave të hetimit 

të pastrimit të parave; 

1.4. Rritja e efikasitetit të sistemit 

parandalues të pastrimit të parave; 

2. Ulja e transaksioneve në para fizike 

nëpërmjet masave komplekse; 

2.1. Ndjekja në vazhdimësi e zbatimit të 

legjislacionit të fushës nga subjektet e 

ligjit si dhe nga institucionet e përfshira; 

3. Rritja e kapaciteteve trajnuese të 

strukturave të hetimit të pastrimit të 

parave; 

3.1. Hartimi dhe zbatimi i programeve 

ndërinstitucionale të përbashkëta të 

trajnimit; 

4. Përshtatja e legjislacionit vendas me 

rekomandimet përkatëse të FATF, BE-së, 

KiE-së etj.; 

4.1. Rishikimi periodik i efektivitetit dhe 

frytshmërisë së sistemit vendas për 

luftën kundër pastrimit të parave dhe 

financimit të terrorizmit. 

 

1. Numri i procedimeve penale të 

veprave penale të pastrimit të parave, 

do të rritet me 10 % deri në vitin 

2016; 

2. Rritja e numrit të rasteve dhe e 

vlerës së aseteve të konfiskuara për 

pastrim parash në 5% çdo vit; 

3. Rritja me 5 % e raporteve të 

aktivitetit të dyshimte nga subjektet e 

ligjit; 

4. Numri i trajnimeve të përbashkëta do 

të rritet me 5 % në vitin 2020, 

krahasuar me vitin 2012.  

 

Gjetjet Kryesore dhe Rekomandimet  
Formulimi:  

→ Strategjik Objektivi F është miks: parandalues dhe përçarës; 

→ Objektivat specifike 2 dhe 4 nuk kanë tregues përkatës të performancës. 

Formulimi i Treguesve:  

→ Treguesi “ Rritja e numrit të rasteve dhe e vlerës së aseteve të konfiskuara për pastrim 
parash në 5% çdo vit” është një sintezë e dy treguesve pasi kërkon të masë “rastet” 

dhe “vlerën” e konfiskimit të pasurive. Në mënyrë që të mund të matet, ky tregues 

është ndarë në dy; 

→ Viti fillestar bazë mungon në treguesit e 1, 2 dhe 3; 
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→ Afati i synuar mungon në treguesin e performancës 3, duke e bërë të pamundur 

llogaritjen e ecurisë së treguesit; 

→ Treguesi i performancës 2 nuk përcakton elementë të tjerë përbërës, të cilët lidhen 
me objektivin që synon të arrijë treguesi i performancës (Konfiskimi i pasurive është 

realizuar bazuar në Ligjin Anti-Mafia dhe në Kodin Penal, neni 287); 

→ Treguesit e performancës 1 dhe 4 nuk përfshijnë objektiva të tjerë që janë të 

rëndësishëm për arritjen e objektivave (numri i dënimeve për pastrim parash, 

menaxhimi i pasurive të konfiskuara, treguesi i performancës 4 - cilësia e trajnimeve).  

Përputhja me planet e veprimit 

→ Ka përputhje tek të gjitha objektivat specifike për objektivin strategjik F, të cilat janë 
përsëritur të gjitha deri në planet e veprimeve të viteve 2013-2016 dhe 2019-2020; 

→ Mospërputhje vihet re sa i përket treguesve të performancës së objektivit strategjik F, 
të cilët janë të gjithë (4) të përsëritur në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe vetëm 3 nga 

4 në Planin e Veprimit 2019-2020; 

→ Një mospërputhje sa i përket arritjes së synimeve (vlerës dhe kohës) evidentohet 
përmes vazhdimësisë së treguesve të performancës 1 dhe 2 në strategji, krahasuar me 

planet e veprimit të viteve 2013-2016 dhe 2019-2020;  

Disponueshmëria e të dhënave 

→ Raportet vjetore të Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të 
Konfiskuara (AAPSK) nuk janë publikuar, duke vështirësuar mbledhjen e të dhënave 

zyrtare dhe të informacionit për treguesin e performancës 2; 

→ Në raportet vjetore të Drejtorisë së Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të 

Parave (DPPPP) mungojnë të dhëna ose informacione specifike siç parashikohet nga 

treguesi i performancës 4; 

→ Nuk ka të dhëna në dispozicion për matjen e treguesit të performancës 2.  

Përputhja me dokumente të tjera 

→ Dallohet një mospërputhje sa i takon përsëritjes së vlerës së synuar të treguesit të 
performancës 1; 

→ Dallohet një mospërputhje ndërmjet kategorive në treguesit e performancës 1 dhe 2, 
në Udhërrëfyes, masat janë formuluar si nën-objektiva dhe objektiva; 

→ Vlera e synuar mungon në masat e përsëritura me treguesit e performancës 2 dhe 3; 

→ Treguesi i përsëritur me treguesin e performancës 4 humbet kohën dhe vlerën e 

synuar;  

Përsëritja e Treguesve 

→ Të gjithë treguesit e performancës së objektivit strategjik F janë përsëritur në 
Udhërrëfyesin për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013 

(Udhërrëfyesi) dhe vetëm një në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 

2015-2020 (SKZHI)  

 

Rekomandime  

→ Për të vlerësuar arritjen e objektivave specifike do të jetë e nevojshme të hartohen 
tregues të tjerë të performancës (TP) të lidhura me këto objektiva; 
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→ Treguesit e tjerë të performancës të lënë jashtë strategjisë, të cilat pasqyrohen në 

raportet ndërkombëtare, duhet të konsiderohen si tregues; 

→ Në formulimin e treguesve duhet të merret parasysh objektivi, i cili do të pasqyronte 
zbatimin e progresit të objektivit përkatës; 

→ Treguesit duhet të pasqyrojnë në mënyrë të përshtatshme fenomenin që ata synojnë 

të matin; 

→ Nevoja për të publikuar raporte sistematike të monitorimit mbetet shumë e 
rëndësishme me qëllim vlerësimin e progresit konkret të objektivave.  

 

Përputhja e brendshme dhe përputhja me planet e veprimit 
Objektivi strategjik F ka një fokus parandalimi dhe shkëputjeje dhe përbëhet nga katër (4) 

objektiva specifikë, shtatë (7) nën-objektiva dhe katër (4) tregues të performancës. 

Jo të gjithë treguesit e performancës janë të lidhur me objektivat specifike përkatëse. 

- OS 1 (shkëputje) lidhet me TP 1, 2, 3 

- OS 2 s’ka tregues të lidhur me të  

- OS 3 lidhet me TP 4 

- OS 4 s’ka tregues të lidhur me të 

Në dallim nga strategjia, objektivat specifikë në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe Planin e 

Veprimit 2019-2020 konsiderohen si nën-objektiva dhe kanë të bëjnë me disa aktivitete të 

renditura sipas nën-objektivit ku aktiviteti përfshihet. Në të njëjtën kohë, ndryshe nga 

Strategjia, treguesit e performancës, në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe Planin e Veprimit 

2019-2020 konsiderohen si produkte që kanë të bëjnë me secilën nga aktivitetet që janë në 

zbatim e sipër. 

Shihet një përputhje në aspektin e vazhdimësisë përsa i takon objektivave specifike, të cilat 
janë të gjitha të përsëritura deri në Planin të Veprimit 2013 -2016, dhe në Planin e Veprimit 

2019-2020. Ndërkohë katër tregues të performancës janë përsëritur në Planin e Veprimit 

2013-2016 dhe tre prej tyre janë përsëritur në Planin e Veprimit 2019-2020. 

Evidentohet një mospërputhje në lidhje me formulimin e treguesve në planet e veprimit dhe 

objektivat e parashikuara për to. Në mënyrë të veçantë, në Planin e Veprimit 2013-2016 afati 

kohor i treguesit të performancës 1 parashikon një rritje vjetore me 10%, krahasuar me një 

rritje prej 10% deri në 2016 të përcaktuar në strategji, duke gjeneruar kështu konfuzion së si 

duhet vlerësuar saktësisht treguesi. 

Vlera e synuar për këtë tregues është riformuluar përsëri në Planin e Veprimit të vitit 2019-

2020, duke përcaktuar një rritje vjetore të numrit të procedurave penale për vepra penale të 

pastrimit të parave me 5% krahasuar me 10% në strategji dhe në Planin e Veprimit 2013-

2016. Ndërsa për vitet 2017 dhe 2018, as treguesit në Strategji, as ata të përsëritur deri në 

planet e veprimit nuk parashikojnë një objektiv të veçantë, duke krijuar kështu një boshllëk 

serioz në drejtim të vlerësimit sistematik dhe të vazhdueshëm të treguesit. 

Në të njëjtën kohë, synimi për të vlerësuar treguesin e performancës 2 i përcaktuar në Planin 

e Veprimit 2013-2016 është rregulluar në Planin e Veprimit 2019-2020. Pra, në Planin e 

Veprimit 2019-2020, për numrin e çështjeve dhe vlerën e pasurive të sekuestruara për pastrim 

parash, është parashikuar një rritje vjetore prej 5 milion Euro në krahasim me 5% në 

Strategjinë dhe Planin e Veprimit 2013-2016. 
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Mospërputhjet në fushën e formulimit të treguesve të performancës nga strategjia tek planet 

e veprimit tregojnë një mangësi serioze sa i takon matjes së arritjes së rezultateve të 

treguesve, dhe si rrjedhojë dhe sa i takon progresit të objektivave në vetvete.  

 
Objektivat nuk vazhdohen në planet e 

veprimit 

 
      

 Objektivat vazhdohen në planet e veprimit        

 Nën-objektivat e reja të shtuara        

 TP që vazhdohen     

 TP që vazhdohen por me vlerë të synuar të ndryshuar   

SNKKO 2013-2020  
 Plani i Veprimit 2013-

2016 
 Plani i Veprimit 2019-2020 

Objektiva

t specifikë 

(OS) 

Nën-

Objektiva

t (NO) 

treguesit e 

performancës(T

P) 

 

Nën-

Objektiva

t (NO) 

 Nr. 

Rezulta

teve 

Nr. 

Produkteve 
 

Nën-

Objektiva

t (NO) 

Nr. 

Rezultatev

e 

Nr. 

Rez 

OS 1 

SSO 1.1. TP 1  

NO 1 

 1.1. 1  

NO 1 

1.1. 1 

SSO 1.2. TP 2   1.2. 1  1.2. 1 

SSO 1.3.  TP 3   1.3. /a) 

+ b) 

1 + 1  1.3. 1 

SSO 1.4.  TP 4   1.4.  1  1  
NO 2 

2.1. 1 

OS 2 SSO 2.1.    
NO 2 

 2.1.  1  2.2. 1 

OS 3 SSO 3.1.     2.2.  1  NO 3 3.1. 1 

OS 4 SSO 4.1.    NO 3  3.1.  1 + 1   NO 4 4.1. 1 

    NO 4  4.1.  1 + 1     

 

Përputhja me dokumente të tjera strategjike  
Të gjithë treguesit e performancës së Objektivit Strategjik F përsëriten në Udhërrëfyesin për 

5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013 (Udhërrëfyesi) dhe vetëm treguesi 

i performancës 1 është përsëritur në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-

2020 (SKZHI), në të cilën nuk është dhënë vlerë përkatëse e synuar. 

Respektivisht, në rastin e treguesit të parë të performancës që lidhet me numrin e 

procedurave penale për pastrim parash, Udhërrëfyesi parashikon një rritje me 5% të numrit 

të hetimeve të pasurive të referuara në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Vlera e synuar është 

e ndryshme në krahasim me atë në strategji, e cila parashikon një rritje të numrit të këtyre 

procedimeve me 10% në vitin 2016. 

Një çështje tjetër e identifikuar është fakti së në udhërrëfyesin për 5 prioritetet e 

rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013 kjo nuk është një masë por një nën-objektiv i 

formuluar si një tregues. 

Nga ana tjetër, masa e planifikuar në Udhërrëfyes në lidhje me treguesin e performancës 2 

dhe 3, dhe kur parashikohet një rritje nuk specifikon një vlerë të synuar të kësaj rritjeje. Njësoj 

si në rastin e treguesit të performancës 1, përsëritja e lidhur me Udhërrëfyesin nuk është një 

masë por një objektiv. 

Ndërsa masa 4.1.4.1 në Udhërrëfyes në lidhje me treguesin e performancës 4 është formuluar 

si një deklaratë e thjeshtë dhe nuk është aspak një tregues, duke mos përcaktuar ndonjë 

objektiv që duhet arritur. 

Për të pasur një përmbledhje krahasuese, më poshtë është paraqitur informacioni përkatës 

në lidhje me treguesit e performancës së Objektivit Strategjik F, të përsëritur në Udhë-

rrëfyesin për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013 dhe Strategjia 

Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZHI). 
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TP 1 në SNKKO 2013-2020: Numri i procedimeve penale të veprave penale të pastrimit 

të parave, do të rritet me 10 % deri në vitin 2016. 

(Nënobjektivi 5.3) Udhërrëfyesi: Rritja me 5 % e numrit të hetimeve pasurore të 

referuara në Prokurorinë për Krimet e Rënda që do të bëjë të mundur rritjen e numrit të 

aseteve të sekuestruara dhe konfiskuara gjatë vitit 2014.  

Pjesa II, Kapitulli 8.4, obj. 3 (SKZHI): rritjes së numrit të proceseve penale për 

“pastrimin e të ardhurave nga krimi”. 

 

TP 2 në SNKKO 2013-2020: Rritja e numrit të rasteve dhe e vlerës së aseteve të 

konfiskuara për pastrim parash në 5% çdo vit. 

Objektivi 5 Roadmap: Rritja e sekuestrimeve dhe konfiskimeve të aseteve kriminale 

nëpërmjet zbatimit efektiv të ligjit antimafia (ligji nr. 10192). 

 

TP 3 në SNKKO 2013-2020: Rritja me 5 % e raporteve të aktivitetit të dyshimte nga 

subjektet e ligjit. 

Masa 4.1.2.1 Udhërrëfyesi: Rritja e rasteve referuar autoriteteve ligjzbatuese lidhur me 
Raportimin e Transaksioneve të Dyshimta (RTD) dhe hetime të tjera proaktive për shkak 

të pasurisë të pajustifikuar. (afati: Dhjetor 2014) 

 

TP 4 në SNKKO 2013-2020: Numri i trajnimeve të përbashkëta do të rritet me 5 % në 

vitin 2020, krahasuar me vitin 2012. 

Masa 4.1.4.1 Udhërrëfyesi: Zhvillimi i trajnimeve të përbashkëta me pjesëmarrës nga 

Policia, Prokuroria, Tatimet, Doganat, DPPPP dhe nga institucionet financiare. (afati: fundvit 

2014) 

 

 

Monitorimi i arritjes së treguesve të performancës 
Treguesi i Performancës F/1: Numri i procedimeve penale të veprave penale të pastrimit të 

parave, do të rritet me 10 % deri në vitin 2016  

Viti bazë për vlerësimin e ecurisë së treguesit të performancës F/1 konsiderohet viti 2012. 

Evidentohet një mospërputhje për sa i përket kohës së synuar në vazhdimin e këtij treguesi 

në Planin e Veprimit 2013-2016. Përkatësisht, në objektivin strategjik për afat parashikohet 

viti 2016, ndërkohë për të njëjtin tregues të performancës në afatin e Planit të Veprimit 2013-

2016 objektivi është parashikuar në baza vjetore. Ndërsa në Planin e Veprimit 2019-2020 ky 

indiaktor parashikon vlerë të ndryshme të synuar. Për rrjedhojë, për vitet 2017, 2018, 2019 

progresi i treguesit të performancës F/1 nuk mund të monitorohet siç duhet. 

Numri i përgjithshëm i procedurave penale të pastrimit të parave të paraqitura në raportet 

vjetore të Prokurorisë së Përgjithshme është një bashkim i tre veprave penale të parashikuara 

në Kodin Penal në lidhje me veprat e pastrimit të parave. Këto vepra penale përfshijnë: 

1. Neni 287 KP - Pastrimi i produkteve të veprave penale. 

2. Neni 287/a KP - Hapja e llogarive anonime 

3. Neni 287/b i KP – Fshehja apo mbulimi i natyrës, burimit të pasurive produkt i veprave penale.  

Grafiku më poshtë tregon numrin e përgjithshëm (të agreguar) të tre veprave penale siç 

paraqiten në raportet vjetore të Prokurorisë së Përgjithshme, raport që përdoret për të 

vlerësuar përparimin e treguesit të performancës F/1. Vlera e synuar e parashikuar në 

treguesin e performancës për një rritje të numrit të procedurave penale për pastrim parash 

me 10% në vitin 2016 është arritur. 
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Grafik 23. Numri i veprave penale që lidhen me pastrimin e parave. Burimi: Prokuroria e Përgjithshme, 
Raporte Vjetore 2012-2019. 

 

Në të njëjtën kohë, në grafikun e mëposhtëm janë paraqitur të ndara shifrat e tre veprave 

penale në lidhje me pastrimin e parave siç përshkruhet më lart. 

 

Grafik 24. Numri i veprave penale që lidhen me pastrimin e parave (Nenet 287/287a/287b - KP). 

Burimi: Prokuroria e Përgjithshme, Raporte Vjetore 2012-2019. 
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Treguesi i Performancës F/2: Rritja e numrit të rasteve dhe e vlerës së aseteve të konfiskuara 

për pastrim parash në 5% çdo vit; 

 

Viti fillestar bazë për të vlerësuar progresin e treguesit të performancës F/2 konsiderohet viti 

2013. 

Duke marrë parasysh që numri i çështjeve dhe vlera e pasurive të konfiskuara është 

ekzekutuar në bazë të Ligjit Anti-Mafia75 dhe Kodit Penal (neni 287 – pastrimi i produktit të 

veprës penale), të dhënat e paraqitura në grafikët më poshtë paraqesin numrin e çështjeve 

dhe vlerat e pasurive të konfiskuara bazuar në këto dy ligje. 

Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (AAPSK) është 

institucioni përgjegjës për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, e cila 

funksionon sipas Ligjit “Për Parandalimin Dhe Goditjen E Krimit Të Organizuar, Trafikimit, 

Korrupsionit Dhe Krimeve Të Tjera Nëpërmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë” (Ligji Anti-

Mafia). 

Faqja zyrtare në internet e AAPSK76 nuk është funksionale duke e bërë të pamundur hyrjen 

në raportet vjetore të institucionit. Për rrjedhojë, të dhënat e paraqitura më poshtë 
në lidhje me numrin e çështjeve dhe vlerën e pasurive të konfiskuara për pastrim parash i 

referohen “Masave kundër pastrimit të parave dhe financimit kundër terrorizmit” në Shqipëri, 

Raporti i Vlerësimit të Ndërsjellë të Raundit të Pestë, korrik 2018.77 

 

 
 

Grafik 25. Numri i rasteve dhe aseteve të konfiskuara sipas Ligjit Anti-Mafia. Burimi: “Anti-money 

laundering and counter-terrorist financing measures” Albania, Fifth Round Mutual Evaluation Report, 

Korrik 2018, fq. 72-73. 

                                                 
75 Ligji nr. 10192, date 3.12.2009 “Për Parandalimin Dhe Goditjen E Krimit Të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit 

Dhe Krimeve Të Tjera Nëpërmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë” ndryshuar me Ligjin nr. 24/2014, 

ndryshuar me ligjin nr. 70/2017 dhe titulli ndryshuar me Ligjin nr.70/2017, neni 1. 
76 http://www.aapsk.gov.al/  
77 Masave kundër pastrimit të parave dhe financimit kundër terrorizmit” në Shqipëri, Raporti i Vlerësimit të 

Ndërsjellë të Raundit të Pestë, korrik 2018 (“Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures” 

Albania, Fifth Round Mutual Evaluation Report, July 2018.) aksesuar në 25 mars 2020: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/MONEYVAL-MER-Albania-2018.pdf  

45

3
7

13

0

10

20

30

40

50

60

70

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Numri i rasteve dhe aseteve të konfiskuara sipas Ligjit Anti-Mafia

http://www.aapsk.gov.al/
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/MONEYVAL-MER-Albania-2018.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/MONEYVAL-MER-Albania-2018.pdf


 
145 

  

Grafik 26. Vlera e aseteve të konfiskuara, administruar nga AAPSK sipas Ligjit Anti-Mafia. Burimi:: 

“Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures” Albania, Fifth Round Mutual 

Evaluation Report, July 2018, fq. 72-73.  

 

Sa i përket të dhënave për numrin dhe vlerën e pasurive të konfiskuara për pastrim parash në 

zbatim të Kodit Penal, nenit 287 (Pastrimi i produktit të veprës penale), është e vështirë të 

bësh një vlerësim drejt zbatimit të treguesit të performancës F/2. 

Në raportet vjetore të Prokurorisë së Përgjithshme të dhënat në lidhje me numrin e çështjeve 

dhe vlerave të pasurive të konfiskuara për pastrim parash nuk janë të paraqitura. Ndërsa, 

vetëm në Raportin Vjetor për vitin 2017 të Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krime të 

Rënda jepen të dhëna për rastet dhe vlerën e pasurive të konfiskuara me vendim gjykate gjatë 

viteve 2011-2017 (gjashtë muajt e parë të 2017). 

Gjithsesi, shuma e përgjithshme e pasurive të konfiskuara është një vlerë e grumbulluar në të 

cilën përfshihen dhe pasuritë e konfiskuara që rrjedhin nga aktivitete të tjera kriminale. Në të 

njëjtën kohë, përkundër shumës totale të konfiskuar, në disa nga vendimet gjyqësore të 

përmendura në këtë raport, nuk janë specifikuar veprat penale në bazë të të cilave është bërë 
konfiskimi, duke e bërë të pamundur identifikimin e vlerës së konfiskuar të lidhur me veprën 

e pastrimit të parave.  

Një shqetësim tjetër, në lidhje me të dhënat për rastet dhe vlerën e pasurive të konfiskuara 

për pastrim parash, është që të dhënat e lartpërmendura për vitin pasues (2018) nuk 

përditësohen në përputhje me rrethanat një vit më parë, duke mos paraqitur vlerën e pasurive 

të konfiskuara për pastrim parash, 78 në bazë të veprës penale të Kodit Penal; pavarësisht 

nga kjo mungesë, gjatë të 9 mujorit të parë të vitit 2017 janë bërë disa kërkesave për 

konfiskim nga Prokuroria e Shkallës së Parë për Krime të Rënda. Në faqen zyrtare të 

institucionit të Prokurorisë së Përgjithshme janë publikuar vetëm raportet e Prokurorisë së 

Shkallës së Parë për Krime të Rënda për vitet 2016, 2017 dhe 2018. 

Tabela më poshtë tregon numrin e çështjeve që ndiqen penalisht dhe shpalosen për pastrim 

parash në periudhën 2012 deri 2017 dhe vlerën e pasurive të konfiskuara. 

                                                 
78 Raporti Vjetor i vitit 2018 i Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krime të Rënda paraqet vetëm numrin dhe 

llojin e pasurive të konfiskuara (apartamente, troje, automjete), por jo vlerën e këtyre aseteve. 
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Viti Nr. i rasteve 

Nenet 

Kodi Penal 

 (KP) 

Veprat Penale Shuma në Total e konfiskuar 

2012 

Rasti 1 

287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 

27.000.000 LEKË 283/a Trafikimi i narkotikëve 

333/a Grupi i strukturuar kriminal 

Rasti 2 

287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 

18.000 EUR 283/a Trafikimi i narkotikëve 

333/a Grupi i strukturuar kriminal 

Rasti 3 287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 1.847.112 LEKË 

2013 

Rasti 1 
287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 

45.000 EUR 
333/a Grupi i strukturuar kriminal 

Rasti 2 
283/b Krijimi i lehtësirave për marrjen dhe përdorimin e drogës 

13.209.745 LEKË 
287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 

2014 
Rasti 1 287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 427.000 EUR 

Rasti 2 283/a Trafikimi i narkotikëve 100.000 EUR 

2015 Rasti 1 
283 Prodhimi dhe shitja e narkotikëve 

154.601 EUR 
287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 

2016 

Rasti 1 287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 3.769.000 LEKË 

Rasti 2 287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 846.703 EUR 

Rasti 3 287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 3.190.523 USD, 451.303 EUR, 35.613 LEKË 

Rasti 4 287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 14.355.569 LEKË 

Rasti 5 (vendimi jo 

përfundimtar) 
283/a Trafikimi i narkotikëve 33.000.000 LEKË 

Rasti 6 
283 Prodhimi dhe shitja e narkotikëve 

25.162.500 LEKË 
287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 

Rasti 7 287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 938.844 USD, 18.231.259 LEKË, 19.348 EUR 

2017 

 

(Janar-

qershor) 

Rasti 1(vendimi jo 

përfundimtar) 

283/a Trafikimi i narkotikëve 
200.000.000 LEKË 

287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 

Rasti 2 (vendimi jo 

përfundimtar) 

283/a Trafikimi i narkotikëve 
1.100.000 EUR 

287 Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 

Rasti 3 283/a Trafikimi i narkotikëve 1.600.000 LEKË 

Rasti 4 N/A N/A 13.314.666 LEKË 

Rasti 5 (vendimi prishur) N/A N/A 1 000 000 LEKË 

Rasti 6 N/A N/A 33.375.561 LEKË 

Rasti 7 N/A N/A Vlera e pa specifikuar në raport 

Burimi: Prokuroria e Përgjithshme, Raport Vjetor 2017, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë pë Krime të Rënda fq. 39-42
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Treguesi i Performancës F/3: Rritja me 5 % e raporteve të aktivitetit të dyshimte nga 

subjektet e ligjit; 

Treguesi i performancës nuk parashikon afatin e synuar të kësaj rritje dhe vitin fillestar 

bazë. Siç ishte shpjeguar dhe përdorur më parë dhe për tregues të tjerë, viti fillestar i këtij 

treguesi të performancës konsiderohet viti 2012 dhe rritja llogaritet në bazë vjetore. 

Të dhënat përkatëse për numrin e veprimtarive të dyshimta të raportuara janë paraqitur në 

raportet vjetore të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të 

Parave(DPPPP). Grafiku më poshtë paraqet numrin e përgjithshëm të ARN-ve të raportuara 

nga subjektet e ligjit. 

Në grafikun me titull “Numri i veprimtarive të dyshimta të raportuara të përkufizuara nga 

subjektet e ligjit” jepet një e dhënë e detajuar për numrin e veprimtarive të dyshimta të 

raportuara të secilit prej subjekteve të ligjit jepet. 

 

Grafik 27. Numri i Raporteve të Aktivitetit të Dyshimtë (RAD). Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e 

Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), Raporte Vjetore 2012-2019 

 

Treguesi i Performancës F/4: Rritja me 5 % e raporteve të aktivitetit të dyshimtë nga 

subjektet e ligjit; 

Në raportet vjetore të Drejtorisë së Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave 

(DPPPP) janë paraqitur të dhëna për numrin e punonjësve të trajnuar dhe numrin e 

aktiviteteve të trajnimit. Raportet vjetore të DPPPP përshkruajnë gjithashtu numrin e 

personave të trajnuar sipas subjekteve të ligjit. Megjithatë, nuk ka të dhëna të strukturuara 

ose informacion të paraqitur në lidhje me trajnimet e përbashkëta.
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Grafik 28. Numri i Raporteve të Aktivitetit të Dyshimtë (RAD) nga subjektet e ligjit. Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), Raporte 

Vjetore 2012-2019. 
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Tabela për Objektivin Strategjik F: Monitorimi i rezultateve të TP dhe progresi  

Objektivi 

Strategjik (OS) 

Treguesit e 

performancës (TP) 

Viti Fillestar Bazë Afati i Synuar 
Progresi Numerik 

Statusi (Arritur 

Po-Jo) 

Vlera në Vitin Fillestar 
Synimi Numerik Po Jo 

F:  

 

Parandalimi dhe 

goditja e 

pastrimit të 

parave 
nëpërmjet 

rritjes së 

treguesve të 

luftës kundër tij 

1. Numri i procedimeve 

penale të veprave penale 

të pastrimit të parave, 

do të rritet me 10 % 

deri në vitin 2016. 

2012 2016 2016   

124 procedime penale  ↑ 10% 252 procedime penale √  

2. Rritja e numrit të 

rasteve dhe e vlerës së 

aseteve të konfiskuara 

për pastrim parash në 

5% çdo vit. 

2012 

 

Vjetore 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  

 ↑ 5%       

3. Rritja me 5 % e 

raporteve të aktivitetit 

të dyshimte nga 

subjektet e ligjit. 

2012 
Afati Kohor – i 

papërcaktuar 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 X 

556 RAD ↑ 5% 558 1230 1319 1292 1384 1525 

4. Numri i trajnimeve të 

përbashkëta do të rritet 

me 5 % në vitin 2020, 

krahasuar me vitin 2012. 

 

2012 2020 Në Vazhdim   

 ↑ 5%    



 
150 

Vlerësimi i arritjes së objektivave 
Tabela paraqet një vlerësim të arritjes së objektivit bazuar në raportet e lëshuara nga Komiteti i 

Ekspertëve për Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave (Moneyval) dhe Komisioni 

Evropian dhe të dhëna nga institucionet shqiptare të përfshira në procesin e zbatimit. 
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F: Parandalimi dhe luftimi i pastrimit të parave përmes rritjes së treguesve të luftës kundër tij. 

Referenca: MONEYVAL (2018)/Raportet e Komisionit të BE-së 

Objektivat 

specifikë 

(OS) dhe 

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Institucionet 

përgjegjëse 

për të arritur 

objektivat e 

Strategjisë 

Problemet e identifikuara në OS dhe NO nga 

Raportet e KE 
Progresi i 

Treguesve 

të 

Performan

cës (TP) 

Problemet e 

identifikuara në 

TP nga Raportet e KE 
Raporti i 

Rekomandim

eve Moneyval 

Rekomandi

me 

Raportet e 

KE 2018 & 

2019 
Moneyval 2019 

Raporti i 

KE-së 

2018 

Raporti i KE-së 

2019 

Raporti i 

KE-së 

2018 

Raporti i 

KE-së 

2019 

1. Parandalimi dhe goditja e 

pastrimit të parave dhe 

rritja e treguesve për luftën 

kundër tij. 

  

Autoritetet janë të 

vetëdijshëm për 

rreziqet nga 

korrupsioni, por 

përqendrimi i 

zbatimit të ligjit për 

të synuar PP të 

lidhur me 

korrupsionin ka 

qenë shumë i 

kufizuar. 

- Hetimet e PP 

rezultojnë rrallë 

në aktakuza dhe 

raporti ka rënë. 

- Procedurat e PP 

të lidhura me 

vepra të 

rëndësishme të 

gjenerimit të të 

ardhurave 

kryesisht 

pezullohen 

dhe/ose rrëzohen 

nga prokuroria. 

- Gama e veprave 

penale të 

  

Metodat kryesore 

të pastrimit të 

parave janë 

ndërmarrjet e 

paligjshme të 

lojërave të fatit, 

shfrytëzimi i 

shtëpive të 

këmbimit dhe 

transporti 

ndërkufitar i 

monedhës. 

  

Raporti i 

Moneyval i botuar 

në dhjetor nxori 

në pah një numër 

mangësish në 

sistemin shqiptar 

për luftimin e 

pastrimit të 

parave dhe 

financimit të 

terrorizmit. 

  

Qeveria miratoi 

një plan veprimi 

në shtator për të 

1. Numri i 

procedimev

e penale të 

veprave 

penale të 

pastrimit të 

parave, do 

të rritet me 

10 % deri në 

vitin 2016. 

Prokuroria 

regjistroi 

220 hetime 

për 

pastrimin e 

parave në 

2015, 227 

në 2016 

dhe 309 në 

2017. 

Pavarësisht 

trendit në 

rritje, 

numri i 

dënimeve 

për pastrim 

parash në 

nivelin e 

shkallës së 

parë 

mbetet i 

ulët (tre në 

2015, tetë 

në 2016 

dhe vetëm 

dy në 

2017). Vetë

m 15 

Në vitin 

2017, 309 

raste për 

pastrim 

parash u 

janë 

referuar 

prokurorëv

e, kundër 

257 në 

2018. 

Numri i 

dënimeve 

për pastrim 

parash në 

nivelin e 

ankesave 

mbetet i 

ulët (2 në 

2017 dhe 

10 në 

2018). 

- Ndjek më 

shumë 

aktakuza në 

çështjet e ML 

që përfshijnë të 

ardhura të 

huaja, duke 

përdorur më 

mirë provat 

rrethanore në 

lidhje me 

krimet e 

kallëzimeve të 

kryera jashtë 

vendit nëse 

prova të tilla 

janë në 

dispozicion. 

- Sigurimi i 

masave të 

përshtatshme 

për fillimin e 

hetimeve 

financiare në 

mënyrë 

sistematike në 

të gjitha 

procedurat që 

Nevojiten më 

shumë 

përpjekje për 

të luftuar 

pastrimin e 

parave, 

pasuritë 

kriminale dhe 

pasurinë e 

pajustifikuar. 

Në vitin e 

ardhshëm, 

Shqipëria 

duhet në 

veçanti: 

  

Në vitin e 

ardhshëm, 

Shqipëria 

duhet në 

veçanti: 

- të zhvillojë 

një qasje 

strategjike 

ndaj 

hetimeve 

financiare, 

duke 
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predikatave për 

PP është 

përafërsisht në 

përputhje me 

kërcënimet e 

përgjithshme të 

vendit dhe profilin 

e rrezikut, por 

numri dhe 

karakteri i 

çështjeve të PP 

nuk është në 

përputhje me 

madhësinë dhe 

rëndësinë e 

kriminalitetit 

themelor të të 

ardhurave 

themelore. 

- Autoritetet 

demonstruan së 

hetimet paralele 

zbatohen 

sistematikisht në 

çështjet e PP dhe 

në procedurat e 

tjera penale, por 

performanca e 

regjimit deri vonë 

ka qenë e mangët. 

- Statistikat në 

dispozicion për 

numrin dhe vlerat 

e pasurive të 

sekuestruara dhe 

të konfiskuara nuk 

duket së 

përputhen me 

nivelin e 

adresuar këto 

rekomandime; zba

timi i tij ka qenë 

deri tani në 

përputhje me 

afatet e 

planifikuara. 

  

Programi 

për mbrojtjen e 

dëshmitarëve b

renda PSH-së ka 

punuar në mënyrë 

të kënaqshme. Në 

vitin 2018, ajo 

zbatoi 17 

programe të 

mbrojtjes së 

dëshmitarëve. Luft

imi proaktiv i 

krimit të 

organizuar dhe 

korrupsionit 

mbetet thelbësore 

për të luftuar 

depërtimin 

kriminal të 

sistemeve politike, 

ligjore dhe 

ekonomike. 

  

Është arritur 

përparim në 

sekuestrimet e 

pasurive 

kriminale. Është 

me rëndësi të 

madhe që 

sekuestrimet të 

persona 

janë dënuar 

përfundimis

ht për 

pastrim 

parash në 

katër vitet 

e fundit. 

përfshijnë 

pasuritë që 

rrjedhin nga 

krime të 

organizuara 

dhe llojet e 

tjera të 

krimeve të 

rënda në 

fushën e Ligjit 

Anti-Mafia. 

- Të sigurohet 

që janë bërë 

përpjekje të 

përshtatshme 

për të 

identifikuar të 

ardhurat 

kriminale të 

vendosura 

jashtë vendit 

dhe për të 

ndërmarrë 

veprime të 

duhura për 

konfiskimin e 

tyre. 

- Rishikoni 

arsyet e 

performancës 

së ulët të 

prokurorisë në 

hetimet e ML 

dhe trajtoni 

mangësitë e 

identifikuara në 

NRA në lidhje 

me mangësitë 

përfshirë (i) 

miratimin e 

konceptit 

FATF për 

hetimet 

financiare; (ii) 

të zbatojë 

automatikisht 

hetimet 

financiare kur 

merren me 

krimin e 

organizuar, 

terrorizmin, 

pastrimin e 

parave dhe 

rastet e 

rënda të 

korrupsionit; 

(iii) të fillojë 

hetimet 

financiare që 

nga fillimi i 

hetimit 

penal; dhe 

(iv) të 

përdorin një 

qasje 

multidisiplina

re dhe 

proaktive për 

hetimet 

financiare; 

  

  

- Shqipëria ka 

qenë nën një 

ndjekje të 

zgjeruar dhe 

1.1 Rritja e 

numrit të 

rasteve të 

hetimeve 

paraprake 

dhe rasteve 

nën hetim të 

pastrimit të 

parave; 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Policisë së 

Shtetit (DPPSH) 

www.asp.gov.al 

2. Rritja e 

numrit të 

rasteve dhe 

e vlerës së 

aseteve të 

konfiskuara 

për pastrim 

parash në 

5% çdo vit. 

  

Numri dhe 

vlera e 

konfiskime

ve të 

pasurive në 

procedurat 

penale janë 

të 

kufizuara. 

1.2 Rritja e 

rasteve dhe 

vlerës së 

aseteve të 

sekuestruara 

e konfiskuara 

për shkak të 

veprave 

penale të 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Policisë së 

Shtetit (DPPSH) 

www.asp.gov.al 

3. Rritja me 

5 % e 

raporteve të 

aktivitetit të 

dyshimte 

nga 

subjektet e 

ligjit. 

Numri i 

raporteve 

të 

transaksion

eve të 

dyshimta 

Njësia e 

mbledhur 

në 2017 u 

Numri i 

raporteve 

të 

transaksion

eve të 

dyshimta 

që NJIF ka 

mbledhur 

për 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
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pastrimit të 

parave; 

kriminalitetit në 

vend. 

- Në praktikë, një 

regjim i 

konfiskimit jo-

dënues i bazuar 

në Ligjin Anti-

Mafia përdoret 

më gjerësisht sesa 

regjimi i 

konfiskimit 

kriminal, i cili 

është i 

detyrueshëm dhe 

vlen për të gjitha 

veprat penale. 

- T ai mekanizëm i 

përgjithshëm 

ligjor për 

ekzekutimin e 

kërkesave të huaja 

NNJ është shumë 

kompleks dhe 

përfshin shumë 

autoriteteve, të 

cilat mund të jetë 

një faktor i madh 

vonuar. 

- Nuk ka prioritet 

sistematik të 

kërkesave hyrëse 

të PPA dhe 

sistemi i 

menaxhimit të 

çështjeve nuk 

është i vendosur 

në të gjitha 

autoritetet e 

përfshira në PPA. 

pasohen nga 

vendimet 

përfundimtare për 

konfiskim. 

Në fakt, regjimi i 

konfiskimit i 

bazuar në jo-

bindje sipas ligjit 

antimafia përdoret 

më gjerësisht sesa 

regjimi i 

konfiskimit penal 

në pajtim me 

nenin 36 të Kodit 

Penal, i cili është 

i detyrueshëm 

dhe vlen për të 

gjitha veprat 

penale. 

rrit në 1 

384 nga 1 

292 në vitin 

2016. Në 

vitin 2017, 

Njësia ndau 

401 prej 

këtyre 

raporteve 

me 

Drejtorinë 

e 

Përgjithshm

e të 

Politikave 

dhe 

Prokurorin

ë, 

pothuajse 

në nivelin e 

ngjashëm 

me 411 në 

2016. Në 

vitin 2016, 

strukturat 

e zbatimit 

të ligjit 

sekuestrua

n afërsisht 

47.6 milion 

EUR në 

llogari 

bankare 

dhe prona 

të lidhura 

me 

kundërvajtj

e të 

pastrimit të 

periudhën 

Janar 2018 

- Shkurt 

2019 u rrit 

në 1.659 

krahasuar 

me 1.384 

për 2017. 

FIU iu 

referoi 396 

raste 

autoritetev

e të 

zbatimit të 

ligjit. 

në procesin 

hetimor. 

- Siguroni 

rregullime të 

përshtatshme 

mbikëqyrëse 

dhe burime të 

mjaftueshme 

për të aplikuar 

një mbikëqyrje 

të synuar të 

bazuar në 

rrezik të OJF-

ve në rrezik 

më të lartë për 

abuzim me 

TF. Ofroni 

udhëzime për 

OJF-të lidhur 

me masat e 

aplikuara CFT 

dhe tendencat 

e identifikuara. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

duhet të 

zbatojë pa 

vonesë 

rekomandim

et e raportit 

Moneyval për 

të shmangur 

një të 

mundshme. (

(KE) ‘renditja 

gri’ nga Task 

Force për 

Veprimin 

Financiar në 

shkurt 2020. 

(Raporti i KE 

2019) 
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parave dhe 

38.8 milion 

EUR shtesë 

u kapën në 

vitin 2017. 

Numri i 

dënimeve 

të gjykatave 

të apelit 

për akuzat 

e veprave 

të pastrimit 

të parave u 

rrit në 4 në 

2017 nga 

vetëm 2 në 

2016. 
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1.3 Zhvillimi 

dhe forcimi i 

kapacitetit 

profesionale 

të 

strukturave 

të hetimit të 

pastrimit të 

parave; 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Policisë së 

Shtetit (DPPSH) 

www.asp.gov.al 

Prokuroria e 

Përgjithshme: 

www.pp.gov.al 

GDMPL 

www.fint.gov.al 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Doganave 

www.dogana.go

v.al 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Tatimeve 

www.tatime.gov

.al 

Ministria e 

Drejtësisë 

www.drejtesia.g

ov.al 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Përmirësoni 

analizën e 

rreziqeve të 

ML dhe TF për 

të zbatuar 

masat e duhura 

zbutëse. 

- Sigurimi i 

politikave të 

koordinuara në 

nivel kombëtar 

për të adresuar 

rreziqet më 

komplekse, 

urgjente të 

ML/TF të cilat 

nuk trajtohen 

sa duhet 

përmes 

strategjive 

ekzistuese. 

- Sigurimi i 

zbatimit të 

1.4 Rritja e 

efikasitetit të 

sistemit 

parandalues 

të pastrimit 

të parave 

Ministria e 

Financave 

www.financa.go

v.al 

GDMPL 

www.fint.gov.al 

  

          

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.fint.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.dogana.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.dogana.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.tatime.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.tatime.gov.al
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standardeve të 

larta nga 

autoritetet 

mbikëqyrëse 

në licencimin 

ose kontrollet 

e tjera për të 

parandaluar 

infiltrimin 

kriminal të FI-

ve dhe 

DNFBP-ve. 

2. Ulja e transaksioneve në para 

fizike nëpërmjet masave 

komplekse; 

Më konkretisht, 

madhësia dhe 

natyra e 

ekonomisë 

informale, përfshirë 

përdorimin e gjerë 

të parave të 

gatshme në 

shoqëri, dhe 

korrupsioni me 

përhapje të gjerë 

të pranishëm në 

Shqipëri mund të 

çojë në dështimin 

për të identifikuar 

dhe hetuar rastet 

kryesore të ML 

dhe në fund të 

fundit mund të 

dëmtojë vlerësimin 

e disa prej 

kërcënimet e ML 

të pranishme në 

juridiksion. 

  

Nuk janë bërë 

përpjekje të 

    

JO lidhur 

me TP 
    

- Sigurohuni që 

autoritetet që 

kryejnë masa 

ndërkufitare të 

kontrollit të 

parave të 

marrin në 

mënyrë 

sistematike 

dyshimet e 

ML/TF, 

pavarësisht 

nëse shuma e 

parave të 

gatshme është 

mbi pragun e 

deklaratës. 

- Merrni hapa 

legjislativ për të 

thjeshtuar 

kornizën 

ekzistuese 

ligjore për 

ekzekutimin e 

kërkesave të 

MLA dhe të 

vendosni një 

  2.1 Ndjekja 

në vazhdimësi 

e zbatimit të 

legjislacionit 

të fushës nga 

subjektet e 

ligjit si dhe 

nga 

institucionet 

e përfshira; 

Ministria e 

Drejtësisë 

www.drejtesia.g

ov.al 

  

Ministria e 

Financave 

www.financa.go

v.al 

  

Ministria e 

Punëve të 

Brendshme 

www.mb.gov.al 

  

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Policisë së 

Shtetit (DPPSH) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.drejtesia.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.drejtesia.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.mb.gov.al
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www.asp.gov.al  dukshme për të 

analizuar ndikimet 

e këtyre 

kërcënimeve në 

rreziqet e ML 

(p.sh. sa ML ndodh 

në ekonominë 

informale ose sesi 

praktikat 

korruptive 

shtrembërojnë 

identifikimin e të 

ardhurave 

kriminale dhe 

instrumenteve). 

sistem të 

menaxhimit të 

çështjeve i cili 

gjithashtu lejon 

përparësinë 

sistemike të 

çështjeve të 

MLA për të 

gjitha 

autoritetet e 

përfshira. Inkur

ajoni 

bashkëpunimin 

e 

drejtpërdrejtë 

mes 

autoriteteve 

gjyqësore 

homologe. 

3. Rritja e kapaciteteve trajnuese 

të strukturave të hetimit të 

pastrimit të parave; 

DPPPP dhe BSH 

kanë koordinuar 

trajnimet PP/TF me 

bankat dhe 

NBFI. Kjo ka 

ndihmuar për të 

rritur 

ndërgjegjësimin 

e tyre për 

rreziqet dhe 

zbatimin e 

masave 

lehtësuese. Sekto

ri i noterit 

gjithashtu tregon 

qartë ndikimin 

pozitiv që ka pasur 

kontakti nga 

mbikëqyrësit 

(DPPPP) dhe 

Njësia 

Shqiptare 

e 

Inteligjenc

ës 

Financiar

e (FIU) 

rriti stafin 

e saj me 

11 

punonjës 

në 2017. 

Drejtoria e 

Përgjithshme për 

Parandalimin e 

Pastrimit të 

Parave (Njësia e 

Inteligjencës 

Financiare 

Shqiptare ose 

NjIF) tani është 

plotësisht e 

punësuar me 39 

staf. 

4. Numri i 

trajnimeve 

të 

përbashkëta 

do të rritet 

me 5 % në 

vitin 2020, 

krahasuar 

me vitin 

2012. 

    

- Bëni rregullisht 

trajnime për 

ngritjen e 

vetëdijes për 

SHF në lidhje 

me zbatimin e 

TFS, 

veçanërisht për 

NBFI dhe 

DNFBP. 
  

3.1 Hartimi 

dhe zbatimi i 

programeve 

ndërinstitucio

nale të 

përbashkëta 

të trajnimit; 

Ministria e 

Punëve të 

Brendshme 

www.mb.gov.al 

  

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Policisë së 

Shtetit (DPPSH) 

www.asp.gov.al 

  

Ministria e 

Financave 

www.financa.go

v.al 

  

GDMPL 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.mb.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al
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www.fint.gov.al 

  

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Doganave 

www.dogana.go

v.al 

  

Prokuroria e 

Përgjithshme: 

www.pp.gov.al 

organi profesional 

në ngritjen e 

vetëdijës për 

rrezikun e PP/TF 

dhe nivelin e 

pajtueshmërisë. D

NFBP-të e tjera, 

përfshirë sektorin 

e lojrave, 

llogaritarët dhe 

avokatët të cilët 

konsiderohen me 

rrezik të lartë për 

ML/TF, nuk kanë 

marrë trajnime dhe 

udhëzime të 

mjaftueshme në 

lidhje me rreziqet 

ML/TF dhe 

detyrimet e 

LPP/LFT. 

Gjithsesi, ka disa 

mangësi teknike, të 

cilat mund të 

pengojnë 

efektivitetin e 

përputhshmërisë 

së Shqipërisë me 

sanksionet 

financiare të 

synuara (TFS). 

4. Përshtatja e legjislacionit 

vendas me rekomandimet 

përkatëse të FATF, BE-së, KiE-

së etj.; 

  Njëfarë 

përparimi 

është 

bërë 

përmes 

ndryshim

eve në 

maj 2017 

  

Shqipëria ka një 

kornizë të fortë 

ligjore për 

konfiskimin e të 

ardhurave penale. 

  

JO lidhur 

me TP 
    

- Krijimi i një 

kuadri të plotë 

ligjor dhe 

institucional, 

dhe të marrë 

parasysh 

zhvillimin dhe 

ofrimin e 

- Shqipëria 

duhet të 

trajtojë 

rekomandim

et e 

Moneyval 

deri në 

Shtator 2019. 

4.1 Rishikimi 

periodik i 

efektivitetit 

dhe 

  

Prokuroria e 

Përgjithshme: 

www.pp.gov.al 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.fint.gov.al
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frytshmerise 

së sistemit 

vendas për 

luftën kundër 

pastrimit të 

parave dhe 

financimit të 

terrorizmit 

  

Ministria e 

Drejtësisë 

www.drejtesia.g

ov.al 

  

Ministria e 

Punëve të 

Brendshme 

www.mb.gov.al 

  

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Policisë së 

Shtetit (DPPSH) 

www.asp.gov.al 

  

Ministria e 

Financave 

www.financa.go

v.al 

  

GDMPL 

www.fint.gov.al 

në Ligjin 

për 

parandali

min e 

pastrimit 

të parave 

dhe 

financimin 

e 

terrorizm

it dhe një 

ndryshim 

në 

rregullore

n e 

Bankës së 

Shqipëris

ë për të 

njëjtën 

temë. 

Disa ndryshime 

ligjore mbi 

pasurinë e 

pajustifikuar ende 

nuk janë 

miratuar. Këto 

përfshijnë 

prezantimin e 

konceptit të 

konfiskimit të 

zgjatur dhe të 

tavaneve ligjore 

financiare në 

transaksionet me 

para; pranueshmë

ria e raporteve të 

transaksioneve të 

dyshimta si prova 

në gjykatë; dhe 

krijimin e një 

regjistri qendror 

të llogarive 

bankare. 

  

Raporti i 

vlerësimit 

reciprok e 

Shqipërisë 

diskutuan në 

Moneyval-it në 

korrik shkaktoi 

referimin e 

Shqipërisë në 

Grupin 

Ndërkombëtar të 

Bashkëpunimit 

Shqyrtues. 

Ky zhvillim e vë 

Shqipërinë në 

udhëzimeve 

për të zbatimin 

e TFS lidhur 

me RKSKB 

përkatëse në 

PF. 

Komiteti për 

Koordinimin 

në Luftën 

kundër 

Pastrimit të 

Parave, i 

kryesuar nga 

Kryeministri, 

miratoi një 

Plan veprimi 

në Shtator 

2018, i cili 

atribuoi 

përgjegjësi 

për të gjitha 

ministritë 

dhe 

shërbimet 

përkatëse. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.drejtesia.gov.al
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rrezik të renditet 

nga Task Force 

për Veprimin 

Financiar të 

Shkurtit 2020 mes 

juridiksioneve me 

mangësi 

strategjike në 

regjimin e tyre të 

pastrimit të 

parave/kundërvep

rimit të financimit 

të terrorizmit. 

Shqipëria po 

punon për 

ndryshimin e tre 

akteve ligjore që 

lidhen me 

Qendrën 

Kombëtare të 

Biznesit; konfiskim

i i pasurive; dhe 

procedurat 

tatimore. Qendra 

Kombëtare e 

Biznesit po punon 

për një vlerësim 

të praktikave më 

të mira për 

krijimin e një 

regjistri të 

pronësisë 

përfituese. 
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6.7 Objektivi Strategjik G: Dobësimi i financave të rrjeteve 

kriminale të krimit të organizuar dhe terrorizmit nëpërmjet 

shËnjestrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurive dhe të 

ardhurave të përfituara nga aktiviteti kriminal 

 

Objektivat Specifike - 4 (OS) 

Nënobjektivat -10 

Treguesit e 

performancës– 7 

(TP) 

1. Rishikimi i legjislacionit dhe akteve nënligjore në drejtim të 

gjetjes, sekuestrimit, konfiskimit të aseteve kriminale. 

1.1. Inicimi i ndryshimeve në ligjin nr 10192, datë 03.12.2009 

“Për parandalimin dhe goditjen e Krimit të Organizuar 

dhe Trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër 

pasurisë”, që synojnë shtimin e gamës së veprave penale si 

dhe lehtësimin e procedurave në hetimin e pasurive që 

rrjedhin nga aktivitetet kriminale. 

1.2. Rishikimi i akteve të tjera nënligjore që përmirësojnë 

veprimtarinë në drejtim të identifikimit, sekuestrimit, 

konfiskimit dhe menaxhimit të këtyre pasurive. 

2. Rritja dhe forcimi i kapaciteteve profesionale në hetimin e 

pasurive kriminale. 

2.1. Zhvillimi i aktiviteteve trajnuese të përbashkëta me 

institucione tjera që mbartin detyrime nga ligji nr. 10192 

(antimafia). 

2.2. Zhvillimi i takimeve dhe analizave periodike me qëllim 

përmirësimin e veprimtarisë hetimore dhe rritjen e 

efiçencës në zbatimin e ligjit. 

2.3. Shkëmbimi i eksperiencës dhe forcimi i bashkëpunimit me 

partneret. 

3. Rritja e numrit të hetimeve pasurore shoqëruar me rritjen e 

numrit të pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. 

3.1. Rritja e bashkëpunimit me prokuroritë e rretheve 

gjyqësore dhe strukturat e policisë që hetojnë veprat 

penale objekt i fushës së zbatimit të ligjit. 

3.2. Rritja e cilësisë së hetimeve pasurore, nëpërmjet rritjes së 

monitorimit dhe analizave të posaçme mes strukturave të 

Policisë së Shtetit dhe Prokurorisë për Krime të Renda. 

3.3. Rritja e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. 

4. Rritja e forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit ndërkombëtar. 

4.1. Rritja e shkëmbimi t të informacioneve. 

4.2.  Zhvillimi i aktiviteteve të përbashkëta trajnuese dhe 

operacionale. 

4.3. Shkëmbimi i eksperiencave me të mira etj. 

1. Rritja e numrit 

të hetimeve 

pasurore me 10 

% deri në vitin 

2016; 

2. Përmirësimi i 

dispozitave të 

ligjit që kanë të 

bëjnë me 

krijimin dhe një 

Fondi të 

posaçëm për 

kompensimin e 

viktimave të 

krimit, në 

veçanti viktimat 

e trafikimit. 

 

Gjetjet Kryesore dhe Rekomandimet  
Formulimi:  

→ Objektivi Strategjik G është i përbërë nga katër objektiva specifike dhe dy tregues të 

performancës. Objektivat specifikë 1, 2, 3, 4 dhe të dy treguesit e performancës 

përgjithësisht janë formuluar me fokus parandalues; 
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→ Jo të gjithë treguesit e performancës së objektivit strategjik G kanë lidhje me objektivat 

specifikë përkatës.  

Përputhja me planet e veprimit 

→ Të gjitha objektivat specifike vazhdohen në Planin e Veprimit 2013-2016; 

→ Objektivi specifik 1 nuk vazhdohet në Planin e Veprimit 2019-2020; 

→ Objektivat specifike 2, 3 dhe 4 janë përsëritur në këtë të fundit; 

→ Të gjitha rezultatet që varen nga objektivat specifikë të Strategjisë janë përsëritur në 
Planin e Veprimit 2013-2016, përveç rezultatit 2.3; 

→ Vetëm 6 rezultate (që varen nga objektivat specifikë të Strategjisë) nga 11 janë 
përsëritur në Planin e Veprimit 2019-2020; 

→ Treguesi i performancës 1 vazhdohet në të dy Planet të Veprimit, por me një vlerë të 

ndryshme të synuar; 

→ Treguesi i performancës 2 vazhdohet vetëm në Planin e Veprimit 2013-2016; 

→ Meqenëse Plani i Veprimit për 2017-2018 nuk është miratuar, nuk ka të dhëna fillestare 
për këto vite. Kjo çon në mospërputhjen e të dhënave.  

Përputhja me dokumente të tjera  

→ Të gjitha objektivat specifikë të Strategjisë janë përsëritur në Prioritetin 4 të 
Udhërrëfyesit për 5 Prioritetet Kryesore, si një paketë e plotë (5.1-5.4);  

→ Disa rezultate të objektivit specifik 1 janë përsëritur në Strategjinë Ndërsektoriale 

kundër Korrupsionit 2015-2020 (B.3.1/B.3.2); 

→ Objektivi specifik 4 i Strategjisë është përsëritur në Strategjinë Rendit Publik 2015-
2020 dhe Planit të Veprimit për vitin 2015-2017 (5.2); 

→ Asnjë nga treguesit e performancës nuk është përsëritur në ndonjë nga dokumentet e 
lartpërmendur.  

Treguesit e performancës 

→ Nuk ka të dhëna publikisht të disponueshme për të vlerësuar progresin e treguesit të 
performancës 1; 

→ Ekzistojnë të dhëna të kufizuara për të vlerësuar zbatimin e treguesit të parë të marra 
nga Raportet Vjetore e Prokurorisë 2011-2018; 

→ Të dhënat për të vlerësuar treguesin e dytë të performancës janë mbledhur nga 

Fletorja Zyrtare viti 2017, nr. 11379; 

Rekomandime 

→ Është shumë e rëndësishme t’i referohemi raporteve vjetore kombëtare dhe 
ndërkombëtare të monitorimit, sepse ato janë shndërruar tashmë në instrumente të 

nevojshme për të matur mangësitë dhe përparimin e vendit, për të nxitur debatin për 

reformat dhe për të mbështetur përpjekjet për politika ose veprime të nevojshme me 

qëllim përmbushjen e standardeve të caktuara ndërkombëtare. 

                                                 
79 http://www.infocip.org/al/wp-content/uploads/2017/05/fletore-zyrtare-113-2017.pdf 

http://www.infocip.org/al/wp-content/uploads/2017/05/fletore-zyrtare-113-2017.pdf
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→ Mungesa e monitorimit të planeve të veprimit sjell pamundësinë për të krijuar një bazë 

të dhënash krahasuese gjatë viteve, mungesa e të cilave nga ana tjetër çon në 

pamundësinë për të vlerësuar efektivitetin e hartimit të Planit të Veprimit në 

vetvete. Zbatimi i planeve të veprimit ka nevojë për një monitorim të vazhdueshëm 

dhe realizueshmëria në (%) e masave duhet të dëshmohet në intervale të shpeshta të 

dhënash.  

 

Përputhja e brendshme dhe përputhja me planet e veprimit 
Objektivi strategjik G është i përbërë nga 4 objektiva specifikë dhe 2 tregues të 

performancës. Objektivat specifikë 1, 2, 3, 4 dhe të dy treguesit e performancës përgjithësisht 

janë formuluar me një fokus parandalues; 

Të gjitha objektivat specifike vazhdohen në Planin e Veprimit 2013-2016. OS 1 nuk vazhdohet 

në Planin e Veprimit 2019-2020. OS 2,3 dhe 4 vazhdohen në këtë të fundit. Në lidhje me 

planet e veprimit, të gjitha objektivat specifikë kanë të bëjnë me disa aktivitete dhe janë të 

renditura sipas objektivit nën të cilin ky aktivitet përfshihet. 

Të gjitha rezultatet nën OS-të të Strategjisë janë përsëritur në PV 2013-2016, përveç rezultatit 

2.3. 

 Rezultatet 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1 dhe 4.1, nën OS-të të Strategjisë, janë përsëritur në PV 

2019-2020. 

 Rezultatet 1.1, 1.2, 2.3, 3.1 dhe 4.3 nën OS-të të Strategjisë nuk janë përsëritur në PV 

2019-2020. 

 TP 1 vazhdohet në produktin G.3.1 të PV 2013-2016 dhe në produktin G.2.1 të PV 

2019-2020, por me një vlerë të ndryshme të synuar.80 

 TP 2 vazhdohet në daljen G.1.1 të PV 2013-2016. Nuk vazhdohet në asnjë produkt të 

PV 2019-2020. 

 Objektivat janë përsëritur       

 Nën-objektivat e reja të shtuara       

 TP që përsëriten    

 TP që përsëriten por me vlerë të synuar të ndryshuar   

SNKKO 2013-2020  Plani i Veprimit 2013-2016  Plani i Veprimit 2019-2020 

Objektivat 

specifikë 

(OS) 

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Treguesit e 

Performancës 

(TP) 

  

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Nr. 

Rezultateve 

Nr. 

Produkteve 
  

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Nr. 

Rezultateve 

Nr. 

Produkteve 

OS 1 1.1 TP 1  
NO 1 

1.1 (TP 2) 1  
NO 1 

1.1 1 

1.2 TP 2  1.2 2  1.2 2 

OS 2 2.1   NO 2 2.1 1  NO 2 2.1 (TP 1) 2 

2.2   2.2 2   2.2 1 

2.3   NO 3 3.1 1 (TP 1)  NO 3 3.1 1 

OS 3 3.1   3.2 1  NO 4 4.1 1 

3.2   3.3 1   4.2  

3.3   NO 4 4.1 1   4.3  

OS 4 4.1   4.2 1   2.1  

4.2   4.3 1     

4.3          

                                                 
80 AP 2013-2016: Rritja e numrit të hetimeve për pasuritë me 10% deri në vitin 2016 

 AP 2019-2020: Rritja e numrit të hetimeve për pasuritë me 30% deri në vitin 2020 
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Përputhja me dokumente të tjera strategjike  
Objektivat specifikë të parashikuar në Strategji janë përsëritur edhe në dokumente të tjera 

strategjike dhe plane kombëtare të hartuara për t’u zbatuar në fushat e korrupsionit dhe krimit 

të organizuar.  

Të gjithë objektivat specifikë të Strategjisë janë përsëritur në rezultatet 5 të Prioritetit 4 të 

Udhërrëfyesit për 5 Prioritetet, si një paketë e plotë. 

Rezultati 1.1 dhe 1.2, të dy pjesë e OS I janë përsëritur në objektivat B.3.1 dhe B.3.2 të 

Strategjisë Ndër-sektoriale kundër Korrupsionit 2015-2020. Kjo e fundit është e ndarë në 3 

qasje të ndryshme me 18 objektiva në total. 

OS 4 i Strategjisë është përsëritur në objektivin 5.2 të Strategjisë së Rendit Publik 2015-2020 

dhe Planit të saj të Veprimit për 2015-2017. Strategjia e rendit publik përbëhet nga 5 prioritete 

dhe 13 objektiva. 

 

 OS i përsëritur 

 Objektiv i përsëritur 
 

 Rezultat i përsëritur 

SNKKO 2013-

2020 
 

Strategjia Ndërsektoriale 

Kundër Korrupsionit 

2015-2020. 

 

 
Strategjia e Rendit 

Publik 2015-2020 

 

Udhërrëfyes për 5 

Prioritetet 

Objektiva Specifike 

(OS) 
 Qasja Objektivat   

Priorit

etet  

Objektiv

at 

 

Priorite

tet 

Plani i Veprimit 

për 5 Prioritetet 

(2017) 

Rezultatet 

OS 1  A 11  1 4  1  

OS 2  B 4 (OS 1-

B.3.1/B.3.2

) 

 2 3  2  

OS 3  C 3  3 2   3  

OS 4     4 2  4 5.1-5.4 

     5 2 (OS 4-

5.2) 

 5  

 

Monitorimi i arritjes së treguesve të performancës 
Treguesi i Performancës G/1 Rritja e numrit të hetimeve pasurore me 10 % deri në vitin 2016. 

Për vitin 2011, të dhënat e mbledhura i referohen gjithsej 55 çështjeve, për të cilat është nisur 

procedimi i pasurive. 

Për vitin 2012, 2013 dhe 2018 të dhënat e mbledhura i referohen vetëm kërkesave të 

paraqitura në Gjykatë për sekuestrim dhe konfiskim të pasurive. 
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 Grafik 29. Numri i kërkesave për sekuestrim paraqitur në Gjykatë. Burimi: Prokuroria e Përgjithshme, 

Raporte Vjetore 2012-2019 

  

 

Grafik 30. Numri i kërkesave për konfiskim paraqitur në Gjykatë. Burimi: Prokuroria e Përgjithshme, 

Raporte Vjetore 2012-2019 

 

Për 2015 dhe 2017 ka shumë pak të dhëna, që i referohen vetëm kërkesave të pranuara për 

sekuestrim dhe konfiskim të pasurive nga Gjykata. 

   

Grafik 31 Numri i kërkesave për sekuestrim pranuar nga Gjykata. Burimi: Prokuroria e Përgjithshme, 

Raporte Vjetore 2012-2019 
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Grafik 32. Numri i kërkesave për konfiskim pranuar nga Gjykata. Burimi: Prokuroria e Përgjithshme, 

Raporte Vjetore 2012-2019 

 

Vitet 2013, dhe 2014 dhe 2019 janë vitet e vetme të treguesve me të dhëna që tregojnë 

regjistrimin e hetimeve të pasurive. 

 

Grafik 33. Numri i rasteve të regjistruara për verifikim pasuror pranuar nga Gjykata. Burimi: 

Prokuroria e Përgjithshme, Raporte Vjetore 2012-2019 

Për vitin 2016 nuk ka të dhëna. 

Në këto rrethana, bazuar në të dhënat e lartpërmendura të mbledhura në Raportet Vjetore 

të Prokurorisë 2011-2018, është e pamundur të gjurmohet numri i hetimit të pasurive. Të 

dhënat publike nuk janë të mjaftueshme për të vlerësuar zbatimin e këtij treguesi të 

performancës. 

Treguesi i Performancës G/2 Përmirësimi i dispozitave të ligjit që kanë të bëjnë me krijimin e 

një fondi të posaçëm për kompensimin e viktimave të krimit, në veçanti viktimat e trafikimit  

Bazuar në Ligjin Nr. 70 datë 27.4.2017 “Për Disa Shtesa dhe Ndryshime në Ligjin Nr. 10 192, 

Datë 3.12.2009, “Për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit dhe Korrupsionit 
Nëpërmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë”, të Ndryshuar”, dispozita ligjore është 

përmirësuar. Në nenin 37 është shtuar një pikë e re, si vijon: 

Fondi special për parandalimin e krimit shërben për: 

1

7

0

2

4

6

8

2015 2017

Kërkesa për konfiskim pranuar nga Gjykata

120
131

196

0

50

100

150

200

250

2013 2014 2016 2017 2018 2019

Rastet e regjistruara për verifikim pasuror



 
167 

ç) dëmshpërblimin e viktimave të krimit të organizuar dhe të trafikimit në masën e përcaktuar me 

vendim gjyqësor. 

Ndryshimi tregon qartë përmbushjen e rezultatit dhe produktit të parë të Planit të Veprimit 

2013-2016, i cili është reflektuar dhe në zëvendësimin e tij në Planin e Veprimit 2019-2020 

me një objektiv të ri specifik, atë të forcimit të masave për kontrollin e parave të thata dhe 

sendeve të vlefshme. Ky Tregues i Performancës mund të konsiderohet si i arritur me sukses. 

 

Vlerësimi i arritjes së objektivave 
Tabela më poshtë i referohet raporteve të progresit të Komisionit Evropian për të evidentuar 

arritjen e këtij objektivi strategjik mbi sekuestrimet, konfiskimet dhe pastrimin e parave. 

Raportet e KE vërejnë së në vitin 2017 Shqipëria miratoi ndryshime në Ligjin Anti-Mafia dhe 

Kodin e Procedurës Penale për të siguruar efektivitet në hetimet penale. Ndryshimet kanë të 

bëjnë me zgjatjen e hetimeve penale nga tre në gjashtë muaj, pranueshmërinë e provave, 

prezantimin e parimit të provës falas dhe konceptin e gjykatësit të hetimit paraprak, mbrojtjen 

e dëshmitarëve dhe dërgesat e kontrolluara, ku policia monitoron në fshehtësi shpërndarjen 

e mallrave të paligjshme. Shqipëria ka një kuadër të fuqishëm ligjor për konfiskimin e të 

ardhurave kriminale. Duhet të miratohen ndryshime të tjera ligjore mbi pasurinë e 

pajustifikuar. Qeveria shqiptare ka marrë vlerësime për përpjekjet e bashkërenduara për 

përmirësimin e kapaciteteve për zbatimin të ligjit me qëllim luftën kundër krimit të organizuar 

dhe përmirësimin e zbatimit të ligjit dhe institucioneve të sigurisë përmes reformave ligjore 

dhe institucionale. Në vitin 2018 u arrit progres në konfiskimin e pasurive kriminale, që kanë 

të bëjnë kryesisht me konfiskimet parandaluese. Por në vitin 2019 numri dhe vlera 

e konfiskimeve të pasurive në procedimet penale mbeten të kufizuara. 

Në 2018 Shqipëria ishte kryesisht një partner që reagon sesa parandalon në bashkëpunimin 

ndërkombëtar policor. Në vitin 2019 Shqipëria ndërmori hapa të mëtejshme për forcimin 
e bashkëpunimit ndërkombëtar policor me agjencitë e zbatimit të ligjit të BE-së 

dhe të shteteve të saj anëtare. Forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar në zbatimin e ligjit çoi 

në realizimin e disa operacioneve të mëdha. 
 

Raportet dalin me disa rekomandime: 

 Shqipëria duhet të përqendrohet në miratimin dhe zbatimin e rregullave për 

konfiskimin e zgjatur dhe ngrirjen paraprake të pasurive; 

 Shqipëria duhet të krijojë ose të përcaktojë një strukturë të specializuar (zyrë për 

rikuperimin e pasurive) në përputhje me legjislacionin e BE-së, strukturë që të jetë 

përgjegjëse për identifikimin dhe gjurmimin e pasurive kriminale; 

 Strukturave të zbatimit të ligjit duhet t’u jepen trajnime specifike mbi teknikat e hetimit 

financiar për të përmirësuar aftësinë e tyre për të trajtuar pasurinë e pajustifikuar; 

 Konfiskimi i pasurive kriminale duhet të jetë prioritet në luftën që ka ndërmarrë 

Shqipëria kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit; 

 Të sigurohet që autoritetet përkatëse të jenë më sistematike në ngrirjen e përkohshme 

të aseteve që rrezikojnë të zhduken nëse nuk ndërmerret ndonjë veprim; 

 Shqipëria duhet të zhvillojë përdorimin sistematik të hetimeve paralele financiare kur 

merret me krimin e organizuar, trafikimin e paligjshëm, terrorizmin dhe pastrimin e 

parave; 

 Shqipëria duhet të bëhet më proaktive në bashkëpunimin ndërkombëtar policor dhe 

të përdorë më shumë produktet e inteligjencës strategjike të Europol;  

 Autoritetet Shqiptare duhet të shfrytëzojnë iniciativat rajonale.  
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Objektivi Strategjik G: Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të organizuar dhe terrorizmit nëpërmjet shenjestrimit, sekuestrimit 

dhe konfiskimit të pasurive dhe të ardhurave të përfituara nga aktiviteti kriminal 

  

Referencat: Raportet e Komisionit të BE-së 

  

Objektivat 

specifikë 

(OS) 

Institucionet përgjegjëse 

për të arritur objektivat e 

Strategjisë 

Problemet e identifikuara në OS nga Raportet e KE 
Progresi 

i 

Treguesi

t të 

Perform

ancës 

(TP) 

Problemet e 

identifikuara në 

TP nga Raportet 

e KE 
Rekomandim

e Raportet e 

KE 2018 & 

2019 
Institucio

net 

përgjegjës

e 

Burim 

informacioni 
Raporti i KE-së 2018 

Raporti i KE-

së 2019 

Raporti 

i KE-së 

2018 

Rapor

ti i 

KE-së 

2019 

1. Rishikimi i 

legjislacionit 

dhe akteve 

nënligjore në 

drejtim të 

gjetjes, 

sekuestrimit, 

konfiskimit të 

aseteve 

kriminale 

Ministria e 

Brendshme 

Ministria e 

Drejtësisë 

Ministria e 

Financave 

Prokuroria 

e 

Përgjithshm

e 

www.mb.gov.al 

www.drejtesia.

gov.al 

www.financa.go

v.al 

www.pp.gov.al 

  

Në mars dhe prill 2017 Shqipëria miratoi 

ndryshime në Ligjin Anti-Mafia dhe Kodin e 

Procedurës Penale për të siguruar 

efektivitetin në hetimet penale. Ndryshimet 

kanë të bëjnë me zgjatjen e hetimeve penale 

nga tre në gjashtë muaj, pranueshmërinë e 

provave, prezantimin e parimit të provës 

falas dhe konceptin e gjykatësit të hetimit 

paraprak, mbrojtjen e dëshmitarëve dhe 

dërgesat e kontrolluara, ku policia 

monitoron në fshehtësi shpërndarjen e 

mallrave të paligjshme. 

  

Gjithsesi, Shqipëria duhet të përqendrohet 

në miratimin dhe zbatimin e rregullave për 

konfiskimin e pasurive të cilat nuk lidhen 

drejtpërdrejtë me një krim specifik, por që 

qartë vijnë nga veprimtari të ngjashme 

kriminale të kryera nga i dënuari (konfiskim i 

zgjatur); dhe të sigurojnë që autoritetet 

përkatëse janë më sistematike në ngrirjen e 

përkohshme të pasurive që rrezikojnë të 

Shqipëria ka një 

kornizë të 

fortë ligjore 

për konfiskimin 

e të ardhurave 

penale. Disa 

ndryshime 

ligjore mbi 

pasurinë e 

pajustifikuar en

de nuk janë 

miratuar. 

JO lidhur 

me TP 
    

  

Shqipëria duhet 

të intensifikojë 

luftën kundër 

pastrimit të 

parave përmes 

përdorimit më 

efektiv të 

inteligjencës kri

minale, 

identifikimit, 

gjurmimit, 

ngrirjes dhe 

konfiskimit të 

të ardhurave 

nga 

krimi; bëjnë 

raporte 

të 

transaksioneve 

të dyshimta të 

pranueshme si 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.mb.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.drejtesia.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.drejtesia.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al


 
170 

zhduken nëse nuk ndërmerret ndonjë 

veprim, duke iu nënshtruar konfirmimit nga 

një gjykatë sa më shpejt të jetë e mundur 

(ngrirja paraprake). 

prova në 

gjykatë; prezant

oni konceptet 

e 

konfiskimit 

të zgjeruar dhe 

tavanin 

financiar në 

transaksionet 

me para; dhe 

forcimi i 

aftësive të 

autoriteteve të 

zbatimit të ligjit 

për t’u marrë 

me mashtrimet 

tatimore dhe 

evazionin fiskal. 

  

Shqipëria duhet 

të 

përqendrohet 

në miratimin 

dhe zbatimin e 

rregullave për 

konfiskimin e 

zgjatur dhe 

ngrirjen e 

paravajmërimit 

të pasurive. 
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2. Rritja dhe 

forcimi i 

kapaciteteve 

profesionale në 

hetimin e 

pasurive 

kriminale 

  

Ministria e 

Brendshme 

  

Drejtoria e 

Përgjithshm

e e Policisë 

së Shtetit 

(DPPSH) 

  

Ministria 

për 

Evropën 

dhe Punët 

e Jashtme 

www.mb.gov.al 

  

www.asp.gov.al 

  

www.punetejas

htme.gov.al 

  

Qeveria po bën një përpjekje të 

bashkërenduar për të përmirësuar aftësinë e 

zbatimit të ligjit për të 

trajtuar krimin e organizuar dhe ka 

përmirësuar zbatimin e ligjit dhe 

institucionet e sigurisë 

përmes reformave ligjore dhe institucionale. 

Në 

procedurat 

e brendshme, 

nuk ka qasje 

strategjike ose 

sistematike për 

të identifikuar 

dhe 

konfiskuar pasu

ritë kriminale 

të 

vendosura 

jashtë vendit. 

JO lidhur 

me TP 
    

Shqipëria duhet 

të krijojë ose 

të përcaktojë 

një strukturë të 

specializuar 

(zyrë për 

rikuperimin e 

pasurive) 

në përputhje 

me legjislacionin 

e BE -së që 

është 

përgjegjës për 

identifikimin 

dhe gjurmimin 

e pasurive 

kriminale. 

  

Ligji 

strukturave të 

zbatimit duhet 

dhënë trajnime 

specifike në 

teknikat e 

hetimit 

financiar 

për të 

përmirësuar 

kapacitetin e 

tyre për të 

trajtuar 

pasurinë 

pajustifikuar. 

3. Rritja e 

numrit të 

Drejtoria e 

Përgjithshm

www.asp.gov.al 

  

Është arritur një përparim i moderuar në 

konfiskimin e pasurive kriminale, 

Numri dhe 

vlera 

JO lidhur 

me TP 
    

Shqipëria duhet 

të zhvillojë 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.mb.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.punetejashtme.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.punetejashtme.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
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hetimeve 

pasurore 

shoqëruar me 

rritjen e numrit 

të pasurive të 

sekuestruara 

dhe 

konfiskuara. 

e e Policisë 

së Shtetit 

(DPPSH) 

  

Prokuroria 

e 

Përgjithshm

e: 

  

Ministria e 

Financave 

  

  

  

  

Shqipëria 

vlerësohet për 

arritjet e saj 

  

  

  

  

www.financa.go

v.al 

  

  

që kanë të bëjnë kryesisht me konfiskimet 

parandaluese. 

  

Konfiskimi i pasurive kriminale duhet të 

bëhet një përparësi strategjike në luftën e 

Shqipërisë kundër krimit të organizuar dhe 

terrorizmit. 

e konfiskimeve 

të 

pasurive në pro

cedurat penale 

janë të 

kufizuara. 

 

përdorimin 

sistematik të 

hetimeve 

paralele 

financiare kur 

merret me 

krimin e 

organizuar, 

trafikimin e 

paligjshëm, 

terrorizmin 

dhe pastrimin e 

parave 

4. Rritja e 

forcimi i 

mëtejshëm i 

bashkëpunimit 

ndërkombëtar 

  

Drejtoria e 

Përgjithshm

e e Policisë 

së Shtetit 

(DPPSH) 

  

  

Prokuroria 

e 

Përgjithshm

e 

  

Agjencia 

për 

Administri

min e 

Pasurive të 

Sekuestrua

ra dhe të 

www.asp.gov.al 

www.pp.gov.al 

www.financa.go

v.al/agjencia-e-

administrimit-

të-pasurive-të-

sekuestruara-

dhe-

konfiskuara 

  

Marrëveshjet e 

bashkëpuni

mit;  

(htIP://www.pp.

gov.al/web/Mar

reveshje_Bashk

epunimi_656_1

.php#.XlUepyF

KgdU) 

  

Shqipëria mbetet një 

partner reaktiv sesa një partner aktiv në 

bashkëpunimin ndërkombëtar policor. 

  

Ka pasur zhvillime pozitive në 

bashkëpunimin me Interpol. 

Shqipëria ka 

ndërmarrë 

hapa 

të mëtejshme p

ër të 

forcuar bashkë

punimin 

ndërkombëtar 

policor me 

agjencitë e 

zbatimit të ligjit 

të BE dhe 

shtetet 

anëtare. Bashkë

punimi 

ndërkombëtar i 

forcuar i 

zbatimit të ligjit 

çoi në 

disa operacione 

JO lidhur 

me TP 

  

  

Zbatimi i ligjit 

në Shqipëri 

duhet të 

përdorë 

nismat rajonale, 

të tilla si Zyra e 

Përbashkët 

Operative në 

Vjenë, duke 

shërbyer si një 

platformë 

operative rajon

ale për hetime 

ndërkombëtare 

për grupet 

e krimit të 

organizuar të 

kontrabandës 

së emigrantëve. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/agjencia-e-administrimit-te-pasurive-te-sekuestruara-dhe-konfiskuara
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/agjencia-e-administrimit-te-pasurive-te-sekuestruara-dhe-konfiskuara
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/agjencia-e-administrimit-te-pasurive-te-sekuestruara-dhe-konfiskuara
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/agjencia-e-administrimit-te-pasurive-te-sekuestruara-dhe-konfiskuara
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/agjencia-e-administrimit-te-pasurive-te-sekuestruara-dhe-konfiskuara
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/agjencia-e-administrimit-te-pasurive-te-sekuestruara-dhe-konfiskuara
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.financa.gov.al/agjencia-e-administrimit-te-pasurive-te-sekuestruara-dhe-konfiskuara
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Marreveshje_Bashkepunimi_656_1.php%23.XlUepyFKgdU#.XlUepyFKgdU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Marreveshje_Bashkepunimi_656_1.php%23.XlUepyFKgdU#.XlUepyFKgdU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Marreveshje_Bashkepunimi_656_1.php%23.XlUepyFKgdU#.XlUepyFKgdU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Marreveshje_Bashkepunimi_656_1.php%23.XlUepyFKgdU#.XlUepyFKgdU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Marreveshje_Bashkepunimi_656_1.php%23.XlUepyFKgdU#.XlUepyFKgdU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Marreveshje_Bashkepunimi_656_1.php%23.XlUepyFKgdU#.XlUepyFKgdU
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Konfiskuar

a 

  të mëdha 

. 

Shqipëria duhet 

të 

bëhet më 

proaktive në 

bashkëpunimin 

ndërkombëtar 

policor dhe të 

përdorë më 

shumë produkt

et e 

inteligjencës 

strategjike të 

Europol 

. 
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6.8 Objektivi strategjik I: Forcimi i masave për luftën kundër krimit 

ndërkufitar dhe trafiqeve të paligjshme me synim rritjen e 

standardeve të sigurisë së kufijve në parametrat e vendeve të 

BE-së. 

 
Objektivat Specifike - 2 (OS) 

Nënobjektivat – 6 (NO) 

treguesit e performancës 

– 2 (TP) 

1. Forcimi i masave për kontrollin dhe menaxhimin e 

kufirit shtetëror për të parandaluar krimet 

ndërkufitare dhe trafiqet e paligjshme me synim 

rritjen e standardeve të sigurisë. 

1.1. Përmirësimi i menaxhimit të procesit të kalimit 

të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe 

parandalimin e aktivitetit të kundërligjshëm 

nëpërmjet kufirit shtetëror. 

1.2. Përfundimi i harmonizimit të kuadrit ligjor me 

standardet Schengen deri në vitin 2018 për të 4 

shtyllat e menaxhimit të integruar të kufijve. 

1.3. Parandalimi dhe ulja e imigrimit të paligjshëm 

nëpërmjet zbatimit të masave dhe veprimeve të 

Planit të Veprimit të Strategjisë së MIK-ut dhe 

normativen migratore. 

1.4. Zhvillimi i infrastrukturës dhe forcimi i sistemit të 

menaxhimit të burimeve; 

2. Forcimi i kapaciteteve të vlerësimit të kërcënimit në 

Policinë e Kufirit & Migracionit. 

2.1. Forcimi i analizës së riskut dhe informacionit 

kriminal në Qendrën Ndërinstitucionale 

Operacionale Detare (IMOC-QNOD). 

2.2. Përmirësimi i Politikave dhe procedurave të 

funksionimit të Qendrës Ndërinstitucionale 

Operacionale Detare (QNOD). 

1. Ulja e kohës së 

përpunimit të shtetasve 

në PKK deri në 45 

sekonda; 
2. Përfundimi i 

harmonizimit të kuadrit 

ligjor MIK me standardet 

Schengen deri në vitin 

2018.  

 

 

Gjetjet Kryesore dhe Rekomandimet  
Formulimi:  

→ Objektivi Strategjik 1 është i përbërë nga dy objektiva specifike dhe dy tregues të 
performancës. 

→ Të dy treguesit e performancës nuk kanë asnjë vlerë fillestare bazë ose ndonjë vlerë 
të synuar vjetore. 

→ Nuk ka ndonjë lidhje të dukshme logjike shkak-pasojë mes treguesve të Performancës 
dhe qëllimit të Objektivave Specifike të lidhura me to, ose ndonjë prej nën objektivave.  

Përputhja me planet e veprimit 

→ Të dy objektivat specifikë janë përsëritur në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe në Planin 

e Veprimit 2019-2020. 

→ Të dy treguesit e performancës janë përsëritur në Planin e Veprimit 2013-2016, dhe 
asnjëri prej tyre nuk është përsëritur në Planin e Veprimit 2019-2020.  

Disponueshmëria e të dhënave 
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→ Ka një mungesë të të dhënave sasiore dhe publikisht të disponueshme, sa i takon 

zbatimit të Treguesit të Performancës nr. 1. 

→ Treguesi i Performancës 2 është teknikisht jo i matshëm, dhe për këtë arsye zbatimi i 
tij është vlerësuar nëpërmjet analizës ligjore të Komisionit Evropian mbi këtë çështje.  

Përputhja me dokumente të tjera 

→ Të dy objektivat specifike janë përsëritur në Strategjinë Ndërsektoriale për 

Menaxhimin e Integruar të Kufijve 2014-2020. 

→ Treguesi i Performancës 2 është i njëjtë si në Strategjinë Rendit Publik 2015-2020 dhe 
në Strategjinë Ndërsektoriale për Menaxhimin e Integruar të Kufirit 2014-2020.  

Rekomandime 

→ Duhet të vihet një fokus më i madh përsa i takon parandalimit të trafikimit ndërkufitar 
të emigrantëve dhe ndërlidhjes së këtyre fenomeneve me krimin e organizuar.  

 

Përputhja e brendshme dhe përputhja me planet e veprimit 
Objektivi Strategjik H është formuluar me fokus parandalues dhe është i përbërë nga 2 

objektiva specifikë, 5 nën-objektiva dhe 2 tregues të performancës. Objektivat specifikë janë 

sasiorë. Edhe pse objektivat e saj janë formuluar si ”Luftimi” i krimit ndërkufitar dhe trafiqeve 

të paligjshme, ato janë konceptuar si një mjet për të ”Reduktuar” fenomene të tilla. OS1 në 

SNKKO 2013-2020 përmban 10 Nën objektiva. Ato përsëriten në mënyrë identike në Planin 

e Veprimit 2013-2016. Të gjitha Objektivat Strategjikë të SNKKO 2013-2020 përsëriten në 
planin e sipërpërmendur të veprimit si nën- objektiva. Të gjitha nën-objektivat e SNKKO 

2013-2020 përsëriten si rezultate. Plani i Veprimit 2013-2016 përmban 14 rezultate që 

përmbajnë brenda tyre të gjithë treguesit e performancës.  

Plani i Veprimit për vitet 2019-2020 përmban një numër më të madh nën-objektivash. Në 

përmbajtjen e tij, ai është përqendruar kryesisht në nivelin ndërkombëtar dhe evropian në 

fushën e konsolidimit juridik, procedural dhe bashkëpunues me qëllim formimin e një sistemi 

më të mirë të anti-terrorizmit (si dhe kundër elementëve të krimit të organizuar), në nivel 

ndërkombëtar. Në dallim nga Plani i Veprimit 2013-2016, Plani i Veprimit 2019-2020 është 

më i përqendruar në rezultate të matshme statistikore, duke fokusuar një pjesë më të madhe 

të përmbajtjes së tij në prokurimin e pajisjeve si dhe në trajnime ndërkombëtare. Zbatimi i TP 

të SNKKO 2013-2020 nuk përmendet në Planin e Veprimit 2019-2020. 

 

 
Objektivat nuk vazhdohen në planet e 

veprimit 
      

 
Objektivat vazhdohen në planet e 

veprimit 
      

 Objektivat e reja të shtuara       

 TP që vazhdohen    

 TP që vazhdohen por me vlerë të synuar të ndryshuar   

SNKKO 2013-2020 Plan i Veprimit 2013-2016 Plan i Veprimit 2019-2020 

Objektivat 

specifikë 

(OS) 

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Treguesit e 

performancës 

(TP) 

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Nr. 

Rezultateve 

Nr. 

Produkteve 

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Nr. 

Rezultateve 

Nr. 

Produkteve 

 

 

OS 1 

1.1.; 1.2.; 

1.3.; 1.4. 

TP 2 

NO 1 

1.1. 1 

NO 1 

1.1. 4 

1.2. 1 1.2. 1 

1.3. 1 1.3. 1 
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1.4. 1 1.4. 1 

1.5. 1 

1.6. 1 

SO 2 2.1.; 2.2. PI 1 
SSO2 

2.1. 1 
SSO2  

2.1. 1 

2.2. 1 2.2.  1 

 

 

Përputhja me dokumente të tjera strategjike  
Objektivat Specifikë dhe Nën-Objektivat e tyre përkatëse janë përsëritur në disa dokumente 

kombëtare që kanë të bëjnë me strategjitë ose dokumentet ndër-institucionale që kanë të 

bëjnë me mbrojtjen e kufijve, rritjen e sigurisë kufitare dhe kufizimin e kalimeve të paligjshme 

kufitare. 

Në dokumentin e Udhërrëfyesit për 5 Prioritetet e Rekomanduara nga Komisioni i BE-së, 

qeveria udhëzohet në mënyrë specifike për të zbatuar Strategjinë Ndërsektoriale të 

Menaxhimit të Integruar të Kufijve. 

Në Strategjinë Ndërsektoriale të Menaxhimit të Integruar të Kufijve/Planit të Veprimit (2014-

2020), gjejmë një përsëritje të të gjitha objektivave specifikë të SNKKO 2013-2020 me më 

shumë hollësi në zbatimin e tyre specifik. Aty specifikohet gjithashtu nevoja për të zbatuar disa 

ligje të reja për çështjet që kanë të bëjnë me kontrollin kufitar dhe fushat e tjera të lidhura 

me qëllimin e integrimit të plotë të kornizës ligjore sipas Rregulloreve të Shengenit. Në 

përputhje me këto objektiva, janë miratuar disa nga ligjet e përmendura në seksionin në lidhje 

me Treguesin e Performancës 2. 

Për më tepër, edhe Strategjia e Rendit Publik 2015-2020 përsërit objektiva të tillë duke 

përcaktuar në mënyrë specifike objektivin e harmonizimit të ligjeve për kalimin kufitar, 

objektiv që është i njëjti me Treguesin e Performancës 2. Një objektiv i tillë shoqërohet me 

një tregues të performancës, i cili planifikon më shumë harmonizim të kuadrit ligjor nga 85% 

(në kohën e kalimit të Strategjisë së Rendit Publik), në 100% deri në vitin 2020. 81 Në këtë 

element të veçantë, Strategjia e Rendit Publik është në konflikt të drejtpërdrejtë me SNKKO 

2013-2020, pasi kjo e fundit parashikon zbatimin 100% të harmonizimit të Shengenit deri në 

vitin 2018. Shumë nga Objektivat Specifikë të Strategjisë së Menaxhimit të Integruar të Kufijve 

përsëriten tekstualisht në Strategjinë e Rendit Publik 2015-2020. 

Përmes kësaj analize mund të nxjerrim në pah një mungesë e përgjithshme të përputhjes në 

nivelin strategjik për çështjet e menaxhimit të kufijve. Ndonëse është e kuptueshme që 

objektivat që kanë të bëjnë me rritjen e kapacitetit të menaxhimit të kufijve duhet të 

përfshihen në një Strategji të Integruar të Menaxhimit të Kufijve, nuk ka kuptim të përsëritet 

i njëjti tregues i performancës në strategji të ndryshme, duke ndryshuar vetëm vitin në të cilin 

treguesi në fjalë duhet të përfundojë së realizuari (si për Strategjinë e Rendit Publik 2015-

2020). Nga kjo mospërputhje mund të nxjerrim në pah që ka mungesë kohezioni në këto 

strategji, duke kontribuar jo vetëm në një numër të tepër të strategjive që kanë të njëjtat 

objektiva dhe tregues, por dhe për të pasur dokumente strategjikë që bien në kundërshtim 

me njëri-tjetrin për çështje të rëndësishme ligjore.  

  

                                                 
81 VKM Nr. 702, datë 26.8.2015 “Për miratimin e Strategjisë së Rendit Publik 2015-2020 dhe Plani i Veprimit 

2015-2017”: https://mb.gov.al/wp-

content/uploads/2018/07/Strategjia_e_Rendit_Publik_2015%E2%80%932020_dhe_Plani_i_Veprimit_2015%E2%

80%932017.pdf 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn81
https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Strategjia_e_Rendit_Publik_2015%E2%80%932020_dhe_Plani_i_Veprimit_2015%E2%80%932017.pdf
https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Strategjia_e_Rendit_Publik_2015%E2%80%932020_dhe_Plani_i_Veprimit_2015%E2%80%932017.pdf
https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Strategjia_e_Rendit_Publik_2015%E2%80%932020_dhe_Plani_i_Veprimit_2015%E2%80%932017.pdf
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Monitorimi i arritjes së treguesve të performancës 
Treguesi i Performancës I/1: Ulja e kohës së përpunimit të shtetasve në Pikat e Kalimit Kufitar 

deri në 45 sekonda. 

Për sa i takon kohës së përpunimit të një qytetari për ta regjistruar në sistemin TIMS, nuk ka 

ndonjë studim specifik lidhur me këtë procedurë. Për vitet 2011-2019, sistemi TIMS ka 

funksionuar në të njëjtën mënyrë me shumë pak ndryshime. Kjo siguron që, në teori, koha e 

regjistrimit për një qytetar të jetë e njëjtë për të gjithë periudhën në fjalë (20 sekonda ose më 
shumë). Kjo kohë kushtëzohet nga faktorë të tillë si aftësitë individuale të kontrollorit, 

shpejtësia e Internetit, funksionaliteti (ose mungesa e tyre) e pajisjeve, skanimi i pasaportave, 

etj. 

Duhet të theksohet së nuk ka të dhëna publike për kohën praktike faktike gjatë së cilës 

përpunohen në pikat e kalimit kufitar qytetarët, duke e bërë këtë tregues tejet të vështirë për 

t’u vlerësuar, për faktin së ekziston një ndryshim mes kohës në teori që nevojitet për të 

përpunuar një seri dokumentesh dhe qytetarësh dhe kohën faktike që duhet për të bërë të 

njëjtat procedura duke përfshirë këtu edhe elementin e gabimit njerëzor. Nëse ligjvënësi 

interpreton reduktimin e kohës në 45 sekonda vetëm me ndryshimet në kuadrin ligjor dhe 

procedural, të cilat presupozohet se prodhojnë një rezultat teorik prej 45 sekondash për 

përpunimin e një qytetari, atëherë ky tregues i performancës nuk është fare tregues, por një 

produkt, dhe si rrjedhojë është diçka e pamundur për t’u matur që në fillim të tij. Nëse, nga 

ana tjetër, ligjvënësi e ka konceptuar këtë tregues të performancës si një element të matshëm, 

atëherë mund të pretendojmë se nuk ka të dhëna publike për ndonjë statistikë apo studim 

mbi kohën aktuale që duhet për përpunimin e një qytetari në PKK. Në të dy këto raste 

hipotetike është e pamundur të dallohet nëse është arritur qëllimi i këtij treguesi. 

Treguesi i Performancës I/2: Përfundimi i harmonizimit të kuadrit ligjor MIK me standardet 

Schengen deri në vitin 2018. 

Në përgjithësi ka një mungesë qartësie lidhur me numrin e akteve konkrete që janë miratuar 

për këtë objektiv, kështu që nuk ka asnjë mënyrë për të kuptuar se sa akte janë miratuar në 

kuadër të kësaj pjese të strategjisë dhe çfarë ndikimi ka pasur ky objektiv në vendimmarrjen 

e ligjvënësit lidhur me këto ndryshime ligjore. Është e pamundur të përcaktohet 

shtrirja e zbatimit të këtij plani që është realizuar. Ajo që është e sigurt është së aktiviteti i 

përpunimit të të dhënave në hyrje dhe dalje të shtetasve shqiptarë dhe të huaj në sistemin 

TIMS është i rregulluar me Ligjin nr. 71, datë 01.01.2016, ”Për Kontrollin Kufitar”, Ligjin Nr. 108, 

datë 01.01.2013 ”Për të Huajt”, Urdhrin Nr. 175, datë 08.02.2018, ”Procedura e regjistrimit në 

sistemin TIMS të verifikimit për kryerjen e kontrollit të hyrjes dhe daljes”, Urdhrin nr. 805, datë 

01.08.2017, ”Për forcimin e kontrollit të shtetasve shqiptarë që kalojnë kufirin shtetëror”, 

(Shfuqizuar) “, Urdhrin Nr. 641, datë 20.12.2019, ”Për Forcimin e Kontrollit të Qytetarëve që 

 OS të përsëritura   

 TP të përsëritura 

 TP të përsëritura por me vlerë të synuar të ndryshme 

SNKKO 2013-2020   
Strategjia e Rendit 

Publik 2015-2020 

 
Udhërrëfyesi për 5 Prioritetet 

Objektivat 

Specifike 

(OS) 

Treguesit e 

performancës 

(TP) 

  

Treguesit të Matshëm 

të Performancës – TMP  

(Policimi) 

 Masat e planifikuara/ 

aktivitetet 

(Prioriteti 4) 

Plani i Veprimit 

për 5 Prioritetet 

(2017) 

OS 1 TP 2   TMP 28    

OS 2        
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Kalojnë Kufirin Shtetëror”, Udhëzimi për Rendin 26.07.2017, ”Për kontrollin e akteve noteriale për 

lejimin e udhëtimit për të mitur në kufi”. Të gjitha këto ligje dhe akte nënligjore janë miratuar në 

periudhën e mbuluar nga ky tregues performancë dhe mbulojnë çështjet e menaxhimit të 

kufijve. 

Do të ishte e rëndësishme të përmendim që zbatimi i ligjeve, dhe kur ka të bëjë me 

harmonizimin ligjor në përputhje me integrimin në BE, nuk mund të interpretohet si tregues 

performance. E thënë me fjalë të tjera, miratimi i një ligji (ose një grupi ligjesh) është 

rezultat. Treguesi i performancës duhet të synojë të masë rezultatet e këtij produkti, pra 

rezultatet e vënies në zbatim të ligjit. Nuk ka grupe që të ofrojnë të dhëna të matshme për 

këtë çështje. 

Gjithsesi, kemi gjetur dokumente që kanë të bëjnë me përafrimin e kuadrit ligjor të 

Menaxhimit të Kufijve Shqiptarë në Acquis Communautaire. Sipas Raportit për Shqipërinë 2015, 

është bërë përparim i madh në fushën e menaxhimit të kufijve, veçanërisht në lidhje me fushën 

e përafrimit ligjor me acquis communautaire. 82 Sipas Raportit për Shqipërisë 2018 hartuar nga 

Komisioni Evropian, kuadri ligjor i Menaxhimit të Kufijve Shqiptar është në përgjithësi në 

përputhje me Acquis. 83 I njëjti raport për vitin 2019 pretendon së ndonëse ligji për kontrollin 
e kufijve dhe aktet nënligjore të tij janë në përputhje me acquis, kuadri ligjor që ka të bëjë me 

administrimin e kufijve të jashtëm nuk është plotësisht në përputhje me standardet 

evropiane. Prandaj, mund të arrihet në përfundimin se ky tregues performance është arritur 

pjesërisht në përputhje me opinionin juridik të Komisionit Evropian. 84 

 

Vlerësimi i arritjes së objektivave 
Siç u evidentua edhe në analizë e deritanishme, treguesit e performancës të përfshirë në këtë 

objektiv strategjik nuk tregojnë në mënyrë të qartë përmirësimin e kapaciteteve ose rritjen e 

efektivitetit të krimit kufitar dhe të trafikimit të paligjshëm. Përveç kësaj, vihet re edhe natyra 
problematike sa i takon matjes së ecurisë së duhur të treguesve mbi bazën e mungesës të 

dhënave për këtë çështje si dhe për faktin se treguesit e sipërpërmendur nuk kualifikohen si 

tregues në vetvete, por si produkte. 

Evidencat nga raportet e hartuara nga institucionet e BE-së sugjerojnë se harmonizimi i 

kuadrit ligjor të menaxhimit të kufirit është arritur pjesërisht, sipas treguesit të performancës 

2, por gjithsesi është e pamundur të evidentohet arritja e treguesi të performancës 

1. Prandaj, fokusi i treguesve të performancës duhet të jetë në numrin e rasteve të zbuluara 

dhe të ndaluara nga autoritetet për kalimet e paligjshme të kufirit. Kjo do të tregonte më së 

miri numrin e rasteve të kalimeve të paligjshme të kufirit nga keqbërësit në përpjekje për të 

futur dhe nxjerrë materiale kontrabandë, ose nga kalimi i emigrantëve (qoftë vetë emigrantët, 

qoftë nga ana e trafikuesve të emigrantëve). 

Të dhënat e paraqitura në grafikun e mëposhtëm për numrin e njerëzve që janë ndaluar gjatë 

kalimit të paligjshëm të kufirit tregojnë tendencat e qarta që kanë të bëjnë me çështjet e 

migracionit të paligjshëm. Gjithsesi, mund të argumentohet se kjo statistikë është më e 

                                                 
82Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë 2016, (2016), Page 68: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20161109_report_albania.pdf  
83Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë 2018, (2018), Page 32:  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf 
84 Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë 2019, (2019), Page 42: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf  

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20161109_report_albania.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf
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rëndësishme për të vërtetuar efektivitetin e policisë kufitar sesa zbatimi i harmonizimit të 

kuadrit ligjor për ligje të caktuara apo koha e nevojshme për të përpunuar dokumentet. 

Përmes përdorimit të këtyre të dhënave dhe krizës së vazhdueshme të emigrantëve që 

vërshuan nga Turqia në Greqi drejt Evropës mund të nxirret përfundimi se elementi i 

vendkalimeve të paligjshme kufitare nga emigrantët (dhe trafikantët e qenieve njerëzorë që i 

transportojnë në mënyrë të vazhdueshme), është një nga më të sektorët më të rëndësishëm 

dhe të qenësishëm që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit të organizuar. Strategjia e 

ardhshme që do të hartohet me qëllim zvogëlimin e influencës dhe luftën kundër krimit të 

organizuar duhet të përqendrohet te trafikantët e organizuar të qenieve njerëzorë që 

transportojnë një numër të madh emigrantësh nëpërmjet kufijve të Shqipërisë. 

 

Grafiku 34. Numri i njerëzve të ndaluar në përpjekje për të kaluar ilegalisht kufirin. Burimi: Policia e 

Shtetit 
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6.9 Objektivi Strategjik J: Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar në 

drejtim të luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. 

 

Objektivat Specifike - 3 (OS) 

Nënobjektivat – 3 (NO) 

Treguesit e performancës – 3 (TP) 

1. Konsolidimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve 

juridiksionale me autoritet e huaja në 

drejtim të përmirësimit dhe lehtësimit të 

procedurave të bashkëpunimit gjyqësor 

ndërkombëtar: 

1.1. Nënshkrimi i marrëveshjeve dypalëshe 

me vendet e rajonit, si me Kosovën, 

Serbinë, Bosnje - Hercegovinën dhe me 

vendet e tjera të Bashkimit Evropian 

dhe me gjere; 

1.2. Ushtrimi i inspektimeve tematike dhe 

në baze ankese në sistemin gjyqësor me 

qëllim monitorimin e respektimit të 

procedurave penale për realizimin e 

bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar, 

kryesisht të procedurave të 

ekstradimeve; 

1.3. Realizimi i trajnimeve me Shkollën e 

Magjistraturës dhe me organizata të 

tjera vendase dhe ndërkombëtare, me 

pjesëmarrjen e gjyqtarëve, 

prokurorëve, avokatëve dhe stafit 

administrativ të institucioneve që 

mbulojnë çështjet e bashkëpunimit 

ndërkombëtar në gjyqësor. 

2. Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar me 

agjencitë partnere të zbatimit të ligjit 

nëpërmjet rritjes së shkëmbimit të 

informacioneve dhe numrit të operacioneve 

të përbashkëta kundër krimit të organizuar 

dhe trafiqeve të paligjshme. 

3. Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe e 

hetimeve të përbashkëta, duke u fokusuar 

veçanërisht dhe në ekzekutimin e urdhrave 

të ngrirjes, sekuestrimit dhe konfiskimit të 

lëshuara nga vendet e Bashkëpunimit 

Evropian e me gjere. 

1. Rritja çdo vit me 10 % e numrit të 

rasteve të hetimeve të përbashkëta 

ndërkombëtare;  

2. Rritja e numrit të operacioneve të 

përbashkëta ndërkombëtare me 5 % 

deri në vitin 2015 dhe 10 %, deri në 

vitin 2020, krahasuar me vitin 2012; 

3. Kryerja çdo vit e jo më pak se 30 

operacioneve nëpërmjet formave të 

ndryshme të bashkëpunimit 

ndërkombëtar; 

 

Gjetjet Kryesore dhe Rekomandimet  
Formulimi:  

→ Nën-Objektivat janë formuluar si aktivitete; 
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→ Objektivi specifik 1 nuk lidhet me asnjë tregues performance; 

→ Viti fillestar bazë mungon në treguesin e performancës 1. 

Përputhja me planet e veprimit:  

→ Në këtë pikë ka një përputhje përsa i përket vazhdimësisë së të gjitha objektivave 

specifike të objektivit strategjik J, në planet e veprimit të viteve 2013-2016 dhe 2019-

2020; 

→ Ekziston një mospërputhje në drejtim të vazhdimësisë së treguesve të performancës 
të objektivit strategjik J. Asnjëri prej tyre nuk është përsëritur deri në Planin e 

Veprimit 2019-2020; 

→ Dallohet një përputhje në aspektin e arritjes së synimit (vlerës dhe kohës) përmes 
vazhdimësisë së të dy treguesve të performancës në strategji, të cilat janë përsëritur 

edhe në Planin e Veprimit të vitit 2013-2016. 

Përputhja me dokumente të tjera:  

1. Vihet re një mospërputhje te treguesit e performancës 1 dhe 2, pasi në treguesin e 

Udhërrëfyesit ato formulohen si nën-objektiv dhe objektiv; 

2. Vlera e synuar mungon në treguesit e përsëritur me treguesit e performancës 2 e 3; 

3. Treguesit, siç dallohen në dokumente të tjera nuk janë aspak tregues, kështu që nuk 

mund të përdoren për të identifikuar kohën dhe vlerën e synuar. 

Përsëritja e treguesve:  

1. Treguesi i performancës 2 i objektivit strategjik J është përsëritur në Udhërrëfyesin 

për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013 dhe Plani i Veprimit 

për 5 prioritetet (2017). 

Rekomandime  

→ Për të vlerësuar arritjen e objektivave specifike do të jetë e nevojshme që të 

ballafaqohen me tregues të tjerë të performancës (TP) të lidhura me këto objektiva;  

→ Treguesit e tjerë të performancës të mbetur jashtë Strategjisë, të cilat pasqyrohen në 

raportet ndërkombëtare duhet të konsiderohen si tregues; 

→ Në formulimin e treguesve duhet të merret parasysh objektivi i cili do të pasqyronte 
përparimin e zbatimit të objektivit përkatës; 

→ Treguesit duhet të pasqyrojnë në mënyrë të përshtatshme fenomenin që synojnë të 
matin; 

→ Nevoja për të publikuar raporte sistematike të monitorimit mbetet shumë e 
rëndësishme për të vlerësuar zbatimin konkret të progresit të objektivave.  

 

Përputhja e brendshme dhe përputhja me planet e veprimit 
Objektivi Strategjik J është një objektiv parandalues dhe përbëhet nga tre (3) objektiva 

specifikë, tre(3) nën-objektiva dhe dy(2) tregues të performancës, duke marrë parasysh 

që treguesi i performancës 1 është i përbërë nga 2 tregues dhe treguesi i performancës 2 

është i njëjti me treguesin e performancës B/4. 

Jo të gjitha objektivat specifike janë të lidhura me tregues performance (TP): 
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- OS 1 që nuk ka lidhje me asnjë TP   
- OS 2 dhe OS 3 janë të lidhura me TP 1 dhe TP 2   

Ndryshe nga strategjia, objektivat specifikë në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe Planin e 

Veprimit 2019-2020 konsiderohen si nën-objektiva dhe kanë të bëjnë me disa aktivitete të 

renditura sipas nën-objektivit që përfshin aktiviteti në fjalë. Në të njëjtën kohë, ndryshe nga 

Strategjia, treguesit e performancës në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe Planin e Veprimit 

2019-2020 konsiderohen si produkte që kanë të bëjnë me secilën nga aktivitetet të cilat 

përfshihen në zbatimin e tyre.  

Ka përputhje në aspektin e vazhdimësisë së objektivave specifike që vazhdohen që të gjitha 

nga Plani i Veprimit i vitit 2013-2016 deri në Planin e Veprimit të vitit 2019-2020. Numri i 

produkteve për këtë objektiv strategjik është zvogëluar në Planin e Veprimit të vitit 2019-

2020 në krahasim me ato të parashikuara në Planin e Veprimit 2013-2016. 

Ndërkohë, vihet re një mospërputhje sa i përket vazhdimësisë së treguesve të performancës, 

të cilët vazhdohen plotësisht në Planin e Veprimit 2013-2016, por asnjë nuk vazhdohet në 

Planin e Veprimit 2019-2020. Formulimi i treguesve të performancës 1 dhe 2 në Planin e 

Veprimit 2013-2016 është koherente për sa i përket synimeve në strategji. Kështu, vlerësimi 
i të treguesve të performancës 1 është llogaritur në bazë vjetore dhe vlerësimi i treguesit të 

performancës 2 përfshin një llogaritje edhe për vitet e synuara 2015 dhe 2020.  

  

 
Objektivat nuk vazhdohen në planet e 

veprimit 
      

 
Objektivat vazhdohen në planet e 

veprimit 
      

 Objektivat e reja të shtuara       

 TP që vazhdohen    

 TP që vazhdohen por me vlerë të synuar të ndryshuar   

SNKKO 2013-2020  Plani i Veprimit 2013-2016  Plani i Veprimit 2019-2020 
Objektivat 

specifikë 

(OS) 

Nën-

Objektivat 

(NNO) 

Treguesit e 

performancës 

(TP) 

  

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Nr. 

Rezultateve 

Nr. 

Produkteve 
  

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Nr. 

Rezultateve 

Nr. 

Produktev

e 

OS 1 

NNO 

1.1. 

TP 1  

NO 1 

1.1. 1+1+1+1

+1+1+1 

 

NO 1 

1.1. 1 

NNO 

1.2. 

TP 2  1.2. 1  1.2. 1  

NNO 

1.3. 

TP 3 

(Përsëritur 

në B/4) 

 1.3. 1  

NO 2 

2.1. 1 +1+ 1 

OS 2    
NO 2 

2.1. 1 1  2.2. 1 

OS 3    2.2. 1  NO 3 3.1. 1 

    

NO 3 

3.1. 1   3.2. 1 + 1  

    3.2.    3.3. 1 

    3.3.    3.4. 1 

    3.4. 1 +1      

 

Përputhja me dokumentet e tjera strategjike  
Bashkëpunimi ndërkombëtar me organizatat partnere në fushën e krimit të organizuar 

konsiderohet një objektiv i rëndësishëm i pasqyruar në një sërë strategjish dhe planesh 

veprimi. Gjithsesi, në disa prej tyre, si për shembull në Strategjinë Ndërsektoriale për Luftën 
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kundër Korrupsionit 2015-2020, bashkëpunimi ndërkombëtar është përqendruar në fushën e 

luftës kundër krimit financiar dhe ekonomik. 

Dy treguesit e performancës së objektivit strategjik J kanë në fokus operacionet/hetimet e 

përbashkëta ndërkombëtare në fushën e krimit të organizuar, duke përfshirë, mes të tjerave, 

krimet financiare dhe ekonomike. Treguesi i performancës 2 përsëritet në Udhërrëfyesin për 

5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian 2013 (Udhërrëfyesi) dhe Plani i 

Veprimit për 5 prioritetet (2017). Ky tregues përsëritet edhe në  Strategjinë Kombëtare për 

Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZHI), e cila, siç u përmend më sipër, nuk ka vlerat e 

synuara për secilin prej objektivave të parashikuara. 

Në dokumentin e parë, në objektivin strategjik 8. “Nxitja e bashkëpunimit ndërkombëtar në 

luftën kundër krimit të organizuar ”, Objektivi specifik 8.3 “ Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar 

me agjencitë partnere të zbatimit të ligjit përmes rritjes së shkëmbimit të informacionit dhe numrit të 

operacioneve të përbashkëta kundër krimit të organizuar dhe trafikimit ”, është paraparë në 

masën/aktivitetin 8.3.3.6 - Rritja e numrit të operacioneve të përbashkëta policore me Europol-

in. Ashtu si në raste të tjera të përmendura në kapitujt e mëparshëm të këtij raporti 

monitorimi, rritja nuk specifikon ndonjë vlerë ose kohë fillestare. 

Në raportin e monitorimit të publikuar nga Ministria e Brendshme për vitin 2014 specifikohet 

së nuk ka zhvillime të reja në lidhje me rritjen e numrit të operacioneve të përbashkëta 

policore me EUROPOL. 

Lidhur me Planin e Veprimit për 5 prioritetet (2017), në rekomandimin 4, parashikohet rritja e 

bashkëpunimit me strukturat homologe në vendet e rajonit, si dhe me SELEC dhe EUROPOL, 

me qëllim shkëmbimin e informacionit dhe kryerjen e operacioneve të përbashkëta duke 

përdorur forma të ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar. Ashtu si edhe tek 

udhërrëfyesit, për rritjen e këtij bashkëpunimi nuk jepen vlera ose afate kohore. Për këtë 

periudhë nuk është botuar asnjë raport monitorimi. Për të pasur një përmbledhje krahasuese, 

më poshtë jepet informacioni përkatës për treguesit e performancës së Objektivit Strategjik 

J, të cilat janë përsëritur në dokumentet e lartpërmendura. 

 

TP 2 në SNKKO 2013-2020: 2. Rritja e numrit të operacioneve të përbashkëta 

ndërkombëtare me 5 % deri në vitin 2015 dhe 10 %, deri në vitin 2020, krahasuar me vitin 

2012. 

Masa 8.3.3.6 Udhërrëfyesi: Rritja e numrit të operacioneve të përbashkëta policore me 

Europol. (Afati: Dhjetor 2014) 

Plani i Veprimit (2017) Udhërrëfyesi: Rritja e bashkëpunimit me strukturat homologe të 

vendeve të rajonit si dhe me SELEC dhe EUROPOL, me qëllim shkëmbimin e 

informacioneve dhe kryerjen e operacioneve të përbashkëta me përdorimin e formave të 

ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar. (Afati: Gusht 2017). 

Pjesa II, Kolona 8.4, St. 7 (SKZHI): Rritja e numrit të operacioneve të përbashkëta me 

Europol. 

 

Monitorimi i arritjes së treguesve të performancës 
Treguesi i Performancës J/1: Rritja çdo vit me 10 % e numrit të rasteve të hetimeve të 

përbashkëta ndërkombëtare;  

Në treguesin e performancës J/1 nuk është dhënë viti bazë, kështu që vlerësimi i ecurisë së 

treguesit bëhet në bazë të të dhënave të mbledhura për vitin 2014, i cili do të konsiderohet si 

viti fillestar. 
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Grafik 35. Numri i hetimeve të përbashkëta ndërkombëtare. Burimi Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit. 

 

Treguesi i Performancës J/2: Rritja e numrit të operacioneve të përbashkëta ndërkombëtare 

me 5 % deri në vitin 2015 dhe 10 %, deri në vitin 2020, krahasuar me vitin 2012; 

 

 

Grafik 36. Numri i operacioneve të përbashkëta ndërkombëtare. Burimi Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit. 

 

Treguesi i Performancës J/3: Kryerja çdo vit e jo më pak se 30 operacioneve nëpërmjet 

formave të ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar;, është i njëjti me Treguesin e 

Performancës B/4, dhe ka qenë analizuar nën Objektivin Strategjik B. 
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Tabela për Objektivin Strategjik J: Monitorimi i rezultateve të TP dhe progresi  

Objektivi Strategjik 

(OS) 

Treguesit e 

performancës (TP) 

Viti Fillestar Bazë Afati Vjetor i Synuar 
Progresi Numerik 

Statusi (I Arritur 

Po-Jo) 

Vlera në Vitin Fillestar 
Synimi Numerik Po Jo 

J:  

Rritja e 

bashkëpunimit 

ndërkombëtar në 

drejtim të luftës 

kundër krimit të 

organizuar dhe 

terrorizmit. 

1. Rritja çdo vit me 10 % 

e numrit të rasteve të 

hetimeve të përbashkëta 

ndërkombëtare; 

2012 Vjetor  

  

 ↑ 10%  

2. Rritja e numrit të 

operacioneve të 

përbashkëta 

ndërkombëtare me 5 % 

deri në vitin 2015 dhe 

10 %, deri në vitin 2020, 

krahasuar me vitin 2012. 

2012 2015 2015 

√  

54 operacione 
↑ 5% numri i 

operacioneve 
68 operacione 

2012 2020 Në vazhdim 

  

54 operacione 
↑ 10% numri i 

operacioneve 
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Vlerësimi i arritjes së objektivave 
Tabela më poshtë i referohet raporteve të progresit të Komisionit Evropian për përcaktimin 

e arritjes së këtij objektivi strategjik. 
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Objektivi Strategjik J: Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. 

Referencat: Raportet e Komisionit të BE 

Objektivat 

Specifike  

(OS) and Nën-

objektivat 

(NNO) 

Institucionet 

Përgjegjëse për 

arritjen e 

Objektivave 

Problemet e identifikuara rreth 

OS dhe NNO-ve nga Raportet e 

KE  

Progresi në 

Treguesit e 

performancë

s (TP)  

Problemet e identifikuara 

rreth TP nga Raportet e 

KE 
Rekomandimet e 

Raporteve të KE 

2018 & 2019 
Raport i KE 2018 

Raport i KE 

2019 

Raport i KE 

2018 

Raport i KE 

2019 

1. Konsolidimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve 

juridiksionale me autoritet e huaja në drejtim 

të përmirësimit dhe lehtësimit të 

procedurave të bashkëpunimit gjyqësor 

ndërkombëtar: 

  

  

Shqipëria vazhdoi 

të intensifikojë 

bashkëpunimin 

gjyqësor në 

çështjet civile dhe 

kriminale, përfshirë 

dhe me shtetet 

anëtare të BE-së. 

  

Ai trajtoi 

rekomandimet e 

Eurojust për 

standardet e 

mbrojtjes së të 

dhënave dhe një 

projekt-

marrëveshje 

bashkëpunimi është 

dorëzuar nga 

Eurojust në Këshill 

për 

miratim. Shqipëria 

është përfshirë në 

listën e Eurojust të 

homologëve me 

Shqipëria vazhdoi 

të intensifikojë 

bashkëpunimin 

gjyqësor në 

çështjet penale, 

përfshirë me 

shtetet anëtare të 

BE-së. 

  

Shqipëria ka 

vazhduar të 

forcojë 

marrëdhëniet 

bilaterale me 

vendet e rajonit, 

duke organizuar 

takime të 

përbashkëta 

qeveritare me 

shumë prej tyre 

për të thelluar 

bashkëpunimin. 

JO lidhur me 

TP 
    

Shqipëria duhet të 

përmirësojë më tej 

bashkëpunimin 

ndërkombëtar, zbatimin 

në kohë të 

instrumenteve 

shumëpalëshe dhe 

aftësinë e tij 

institucionale. Përpjekje 

të mëtejshme janë të 

nevojshme për të 

harmonizuar më tej 

legjislacionin me acquis 

dhe për të promovuar 

shkëmbimin e 

praktikave më të mira 

në fushën e 

bashkëpunimit 

gjyqësor. Ministria e 

Drejtësisë duhet të 

caktojë një staf specifik 

për të ndjekur dhe 

menaxhuar programin e 

Drejtësisë të BE-

së. (2018) 
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përparësi që nga 

viti 2008. 

Aktualisht 

ekzistojnë tre 

homologë të 

Eurojust në vend 

(Ministria e 

Drejtësisë, Zyra e 

Prokurorëve të 

Përgjithshëm dhe 

Zyra e Prokurorit 

të Krimeve të 

Rënda). 

  

Shqipëria duhet të 

përmirësojë më tej 

bashkëpunimin 

ndërkombëtar, zbatimin 

në kohë të 

instrumenteve 

shumëpalëshe dhe 

aftësinë e tij 

institucionale. Përpjekje 

të mëtutjeshme janë të 

nevojshme për të 

harmonizuar 

legjislacionin me acquis 

dhe për të promovuar 

shkëmbimin e 

praktikave më të mira 

në bashkëpunimin 

gjyqësor. (2019) 

 

1.1. Nënshkrimi i 

marrëveshjeve 

dypalëshe me 

vendet e rajonit, si 

me Kosovën, 

Serbinë, Bosnje - 

Hercegovinën dhe 

me vendet e tjera 

të Bashkimit 

Evropian dhe me 

gjere;  

Ministria e Punëve të 

Brendshme 

www.mb.gov.al 

  

Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë 

së Shtetit (DPPSH) 

www.asp.gov.al 

  

Ministria për Evropën 

dhe Punët e Jashtme 

www.punetejashtme.g

ov.al 

  

Shqipëria nënshkroi 

programin e 

Drejtësisë të BE-së 

dhe filloi të 

ndërtojë 

kapacitetet e 

nevojshme për ta 

zbatuar 

atë. Memorandumi 

i Mirëkuptimit për 

përbërësin e 

drogave të 

Programit të BE-së 

për Drejtësi u 

nënshkrua në 

shkurt. 

Shqipëria 

nënshkroi një 

marrëveshje 

bashkëpunimi me 

Eurojust në tetor 

2018, e cila do të 

lejojë shkëmbimin 

e të dhënave 

personale për 

çështjet 

operative. Gjithse

si, hapa shtesë 

janë ende të 

domosdoshme që 

marrëveshja të 

hyjë në fuqi. 

  

JO lidhur me 

TP 
    

1.2. Ushtrimi i 

inspektimeve 

tematike dhe në 

Ministria e Drejtësisë: 

www.drejtesia.gov.al 

→ marrëveshjeve 

dypalëshe;  

Për bashkëpunimin 

gjyqësor në 

çështjet civile, në 

2017 Shqipëria 

Për 

bashkëpunimin 

gjyqësor në 

çështjet civile, në 

JO lidhur me 

TP 
    

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.mb.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.punetejashtme.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.punetejashtme.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.drejtesia.gov.al
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baze ankese në 

sistemin gjyqësor 

me qëllim 

monitorimin e 

respektimit të 

procedurave penale 

për realizimin e 

bashkëpunimit 

gjyqësor 

ndërkombëtar, 

kryesisht të 

procedurave të 

ekstradimeve;  

(https://www.drejtesia.

gov.al/aktet-

nderkombetare/marre

veshje-dypaleshe/) 

→ International 

vepron;  

(http : // 

Drejtesia.gov.al/aktet-

nderkombetare/) 

mori 200 kërkesa 

dhe dërgoi 104 

kërkesa të ndihmës 

juridike të 

ndërsjellë. Për 

bashkëpunimin 

gjyqësor në 

çështjet penale, në 

vitin 2017 vendi 

pranoi 1 311 

kërkesë dhe dërgoi 

1 177 kërkesa për 

ndihmë juridike të 

ndërsjellë. Vendi 

lëshoi 89 kërkesa 

ekstradimi dhe 

pranoi 181. Kishte 

tre kërkesa hyrëse 

dhe tre kërkesa 

dalëse për 

transferime të 

procedurave 

penale. 

vitin 2017 

Shqipëria pranoi 

200 kërkesa dhe 

dërgoi 104 

kërkesa të 

ndihmës juridike 

të ndërsjellë, 

kundër 383 dhe 

218 përkatësisht 

në 2018. Për 

bashkëpunimin 

gjyqësor në 

çështjet penale, 

në vitin 2017 

vendi mori 1 311 

kërkesë dhe i 

dërgoi 1 177 

kërkesa për 

ndihmë juridike të 

ndërsjellë, 

krahasuar me 1 

096 dhe 1 330 

përkatësisht në 

2018. Vendi 

lëshoi 89 kërkesa 

ekstradimi dhe 

pranoi 181 në 

2017, kundër 160 

dhe 115 

përkatësisht në 

2018. Kishte tetë 

kërkesa hyrëse 

dhe tetë kërkesa 

dalëse për 

transferime të 

Prokuroria e 

Përgjithshme: 

www.pp.gov.al 

Marrëveshjet e 

bashkëpunimit;  

(http://www.pp.gov.al/

web/Marreveshje_Bas

hkepunimi_656_1.php

#.XlUepyFKgdU) 

  

→ Raportet vjetore të 

Prokurorisë së 

Përgjithshme: Të 

dhënat mbi 

ekstradimet dhe  

(http://www.pp.gov.al/

web/Raporte_të_Prok

urorit_të_Pergjithshe

m_353_1.php#.XlUeZ

yFKgdU) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=https://www.drejtesia.gov.al/aktet-nderkombetare/marreveshje-dypaleshe/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=https://www.drejtesia.gov.al/aktet-nderkombetare/marreveshje-dypaleshe/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=https://www.drejtesia.gov.al/aktet-nderkombetare/marreveshje-dypaleshe/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=https://www.drejtesia.gov.al/aktet-nderkombetare/marreveshje-dypaleshe/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://drejtesia.gov.al/aktet-nderkombetare/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://drejtesia.gov.al/aktet-nderkombetare/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://drejtesia.gov.al/aktet-nderkombetare/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://drejtesia.gov.al/aktet-nderkombetare/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Prokuroria_e_Pergjithshme_1_1.php
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Marreveshje_Bashkepunimi_656_1.php%23.XlUepyFKgdU#.XlUepyFKgdU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Marreveshje_Bashkepunimi_656_1.php%23.XlUepyFKgdU#.XlUepyFKgdU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Marreveshje_Bashkepunimi_656_1.php%23.XlUepyFKgdU#.XlUepyFKgdU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Marreveshje_Bashkepunimi_656_1.php%23.XlUepyFKgdU#.XlUepyFKgdU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Raporte_te_Prokurorit_te_Pergjithshem_353_1.php%23.XlUeZyFKgdU#.XlUeZyFKgdU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Raporte_te_Prokurorit_te_Pergjithshem_353_1.php%23.XlUeZyFKgdU#.XlUeZyFKgdU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Raporte_te_Prokurorit_te_Pergjithshem_353_1.php%23.XlUeZyFKgdU#.XlUeZyFKgdU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Raporte_te_Prokurorit_te_Pergjithshem_353_1.php%23.XlUeZyFKgdU#.XlUeZyFKgdU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al/web/Raporte_te_Prokurorit_te_Pergjithshem_353_1.php%23.XlUeZyFKgdU#.XlUeZyFKgdU
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kriminelit 

procedurat në 

2018 (krahasuar 

me tre për të dy 

llojet e kërkesave 

në 2017). 

1.3. Realizimi i 

trajnimeve me 

Shkollën e 

Magjistraturës dhe 

me organizata të 

tjera vendase dhe 

ndervendase, me 

pjesëmarrjen e 

gjyqtareve, 

prokuroreve, 

avokateve dhe 

stafit administrative 

të institucioneve që 

mbulojnë çështjet e 

bashkëpunimit 

gjyqësor 

ndërkombëtar.  

Ministria e Punëve të 

Brendshme 

www.mb.gov.al 

  

Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë 

së Shtetit (DPPSH) 

www.asp.gov.al 

  

Ministria e Drejtësisë 

www.drejtesia.gov.al 

  

Prokuroria e 

Përgjithshme 

www.pp.gov.al 

  

Akademia 

Shqiptare e 

Sigurisë 

bashkëpunoi 

gjithashtu me 

CEPOL dhe 

agjenci dhe 

akademi të tjera 

ndërkombëtare 

JO lidhur me 

TP 

  

   

2. Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar me 

agjencitë partnere të zbatimit të ligjit 

nëpërmjet rritjes së shkëmbimit të 

informacioneve dhe numrit të operacioneve 

të përbashkëta kundër krimit të organizuar 

dhe trafiqeve të paligjshme. 

  

Një numër në rritje 

i mesazheve 

shkëmbehen 

përmes Aplikimit të 

Rrjetit të Sigurimit 

të Informacionit 

Europol: në vitin 

2017 kishte 6 457 

shkëmbime 

mesazhesh me 

  

Një numër në 

rritje i mesazheve 

shkëmbehen 

përmes Aplikimit 

të Rrjetit të 

Sigurimit të 

Informacionit 

Europol (SIENA): 

në vitin 2018, u 

1. Rritja çdo 

vit me 10 % e 

numrit të 

rasteve të 

hetimeve të 

përbashkëta 

ndërkombëtar

e. 

Në vitin 

2017 

Shqipëria 

ishte 

përfshirë në 

katër raste 

të Eurojust 

(16 në 2016 

dhe 12 në 

2015), 

Në vitin 2018, 

Shqipëria u 

përfshi në 8 

raste të 

Eurojust 

(kundër 4 në 

2017), 

kryesisht që 

merreshin me 

trafik droge 

→ Gjithsesi, Shqipëria 

duhet të bëhet më 

aktive në 

bashkëpunimin 

ndërkombëtar 

policor dhe të 

përdorë më shumë 

produktet e 

inteligjencës 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.mb.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.asp.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.drejtesia.gov.al
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.pp.gov.al
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Europol (4 771 të 

dërguara nga 

Europol dhe 1 686 

të dërguara nga 

Shqipëria në 

Europol), krahasuar 

me 4 587 në 2016 

(3 415 dërguar nga 

Europol dhe 1 172 

nga Shqipëria). 

shkëmbyen 

gjithsej 8,960 

mesazhe mes 

Shqipërisë dhe 

Europol në këtë 

mënyrë, 28% më 

shumë sesa në 

2017. 

kryesisht që 

merreshin 

me trafik 

droge, 

mashtrim 

dhe krim të 

organizuar të 

pronave. Shq

ipëria mori 

pjesë në një 

ekip të 

përbashkët 

hetimi të 

mbështetur 

nga Eurojust. 

dhe krime 

kundër jetës, 

gjymtyrëve 

ose lirisë 

personale. Shq

ipëria mori 

pjesë në 

një ekip 

të përbashkët 

hetimi 

të mbështetur 

nga 

Eurojust. Një 

rezultat 

konkret i 

bashkëpunimit 

me Eurojust 

ishte arrestimi 

i 43 personave 

të përfshirë në 

një çështje të 

madhe të 

trafikut të 

drogës, falë një 

ekipi të 

përbashkët 

hetimi të 

krijuar nga 

Italia dhe 

Shqipëria me 

mbështetjen e 

Eurojust. 

strategjike të 

Europol.  

Autoritetet e zbatimit të 

ligjit në Shqipëri 

duhet të përdorin 

iniciativat rajonale, 

të tilla si Zyra e 

Përbashkët 

Operative në Vjenë, 

dhe Task Force 

Ballkan Perëndimor, 

të cilat shërbejnë si 

një platformë 

operative rajonale 

për hetime 

ndërkombëtare për 

grupet e krimit të 

organizuar të 

kontrabandës së 

emigrantëve.  

→ Shqipëria gjithashtu 

duhet të rrisë 

pjesëmarrjen e saj në 

përparësitë e ndryshme 

të Ciklit të Politikave të 

BE-së mbi krimin e 

rëndë dhe të organizuar.  

Shqipëria duhet të 

përmirësojë më tej 

bashkëpunimin 

ndërkombëtar, zbatimin 

në kohë të 

instrumenteve 

shumëpalëshe dhe 

3. Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe 

e hetimeve të përbashkëta, duke u fokusuar 

veçanërisht dhe në ekzekutimin e urdhrave 

Shqipëria vazhdoi 

të intensifikojë 

bashkëpunimin 

Shqipëria vazhdoi 

të intensifikojë 

bashkëpunimin 

JO lidhur me 

TP 
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të ngrirjes, sekuestrimit dhe konfiskimit të 

lëshuara nga vendet e Bashkëpunimit 

Evropian e me gjere  

gjyqësor në 

çështjet civile dhe 

kriminale, përfshirë 

dhe me shtetet 

anëtare të BE-së. 

Ai trajtoi 

rekomandimet e 

Eurojust për 

standardet e 

mbrojtjes së të 

dhënave dhe një 

projekt-

marrëveshje 

bashkëpunimi është 

dorëzuar nga 

Eurojust në Këshill 

për 

miratim. Shqipëria 

është përfshirë në 

listën e Eurojust të 

homologëve me 

përparësi që nga 

viti 2008. 

Aktualisht 

ekzistojnë tre 

homologë të 

Eurojust në vend 

(Ministria e 

Drejtësisë, Zyra e 

Prokurorëve të 

Përgjithshëm dhe 

Zyra e Prokurorit 

të Krimeve të 

Rënda). 

gjyqësor në 

çështjet penale, 

përfshirë me 

shtetet anëtare të 

BE-së. 

  

Shqipëria ka 

vazhduar të 

forcojë 

marrëdhëniet 

bilaterale me 

vendet e rajonit, 

duke organizuar 

takime të 

përbashkëta 

qeveritare me 

shumë prej tyre 

për të thelluar 

bashkëpunimin. 

aftësinë e tij 

institucionale. Përpjekje 

të mëtejshme janë të 

nevojshme për të 

harmonizuar më tej 

legjislacionin me acquis 

dhe për të promovuar 

shkëmbimin e 

praktikave më të mira 

në fushën e 

bashkëpunimit 

gjyqësor. Ministria e 

Drejtësise duhet të 

caktojë një staf specifik 

për të ndjekur dhe 

menaxhuar programin e 

Drejtësisë të BE-

së. (2018) 

  

→ Shqipëria duhet të 

përmirësojë më tej 

bashkëpunimin 

ndërkombëtar, 

zbatimin në kohë të 

instrumenteve 

shumëpalëshe dhe 

aftësinë e tij 

institucionale. Përpje

kje të mëtutjeshme 

janë të nevojshme 

për të harmonizuar 

legjislacionin me 

acquis dhe për të 

promovuar 

shkëmbimin e 
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praktikave më të 

mira në 

bashkëpunimin 

gjyqësor. (2019) 
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6.10 Objektivi Strategjik K: Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë 

Shkencore 

 

Objektivat Specifike - 2 (OS) 

Nënobjektivat – 5 (NNO) 

Treguesit e performancës 

– 2 (TP) 

1. Rritja e kapaciteteve në drejtim të ekzaminimeve me ane 

të ADN-së. 

1.1. Realizimi i interpretimit statistikor të rezultateve të 

përftuara me ane të ADN-së. 

1.2. Përftimi i profileve të ADN-së nga mbetjet kockore. 

2. Rritja e kapaciteteve përpunuese dhe ekzaminuese të 

provave dixhitale filmike. 

2.1. Zbatimi i protokolleve të përmirësimit të cilësisë së 

pamjeve filmike ekzistuese, nëpërmjet zbatimit të 

programeve dhe pajisjeve ekzaminuese; 

2.2. Nxjerrja e karakteristikave identifikuese të 

personave apo objekteve nga pamjet filmike; 

2.3. Realizimi i nxjerrjes së sekuencave kohore nga 

materiali filmik dhe bashkimi i tyre me qëllim 

paraqitjen prej OPGj-së para organit procedues apo 

gjykues të mekanizmit të ngjarjes. 

1. Rritja me 7%, treguesit e 

përdorimit të teknologjive 

ekzistuese në zbulimin dhe 

identifikimin e provave 

ligjore që fiksohen e 

mblidhen nga vendi i 

ngjarjes deri në vitin 2020; 

2. Sigurimi i minimumit të 

200 profileve të personave 

që nuk kanë lidhje gjaku 

ndërmjet tyre deri në vitin 

2020  

 

Gjetjet Kryesore dhe Rekomandimet  
Formulimi 

→ Objektivi Strategjik K është i përbërë nga dy objektiva specifikë dhe dy tregues të 

performancës. Objektivi specifik 1, 2 dhe 3 janë formuluar me fokus shkëputjeje. 

→ Treguesit nuk janë plotësisht koherentë me objektivat specifikë. 

→ Të dy treguesit e performancës janë formuluar si produkte që do të ekzekutohen një 
herë të vetme, pa pasur synime bazë apo vjetore.  

Përputhja me planet e veprimit:  

→ Të gjitha objektivat specifike vazhdohen në Planin e Veprimit 2013-2016. 

→ Vetëm një nga objektivat specifike është përsëritur në Planin e Veprimit 2019-2020, 

dhe asnjë nga treguesit e performancës. 

→ Numri i rezultateve specifike të objektivave të Planit të Veprimit 2019-2020 është 

rritur ndjeshëm. 

→ Viti i synuar për një nga treguesit e performancës është i ndryshëm në Strategji nga 
Plani i Veprimit 2013-2016.  

Disponueshmëria e të dhënave: 

→ Ekziston një mungesë e qartë e të dhënave të disponueshme për publikun lidhur me 
të dy treguesit e performancës.  

Përputhja me dokumente të tjera 
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→ Strategjia e Rendit Publik 2015-2020 përqendrohet në synimin e ristrukturimit të 

policisë shkencore në luftën kundër krimit, pa u thelluar më tej në detaje që janë të 

ngjashme me ato në SNKKO 2013-2020. 

→ Nuk ka përsëritje të treguesve të përmendur të performancës ose objektivave 
specifike në ndonjë dokument apo strategji tjetër.   

Rekomandime 

→ Strategjia e ardhshme duhet të fokusohet në krijimin e zgjidhjeve dhe vendosjen e 

objektivave, të cilat të lidhen me problemet që hasen nga policia shkencore në një nivel 

të matshëm nga pikëpamja statistikore, ndryshe nga kjo strategji.  

 

Përputhja e brendshme dhe përputhja me planet e veprimit 
Objektivi Strategjik K, Përmirësimi i Kapaciteteve të Policisë Shkencore, është i përbërë nga 2 

objektiva specifikë (OS1 dhe OS2), me nënobjektivat e tyre përkatës (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3) 

dhe 2 tregues të performancës. Objektivi specifik 1 dhe nën objektivat e tij janë sasiorë, 

ndërsa objektivi specifik 2 dhe nën- objektivat e tij janë cilësorë. Në këtë rast, marrëdhënia 

mes TP-ve dhe objektivave nuk është plotësisht e qartë logjikisht.  

Të gjithë objektivat specifikë dhe një nga treguesit e performancës së SNKKO 2013-2020 janë 

të përsëritur në Planin e Veprimit 2013-2016. Gjithsesi, objektivat specifikë në SNKKO 2013-

2020 vazhdohen në të njëjtin model numerik si nën objektiva në plan; nën objektivat në 

SNKKO 2013-2020 vazhdohen si aktivitete, dhe treguesit e performancës vazhdohen si 

produkte. Plani i Veprimit 2013-2016 shton disa produkte cilësore që kanë të bëjnë me 

objektivat specifike, duke krijuar në një total prej 7 produktesh. 

Plani i Veprimit 2019-2020 ndryshon shumë në përbërjen e tij nga Plani i Veprimit 2013-

2016. Shumë pak nga ato që janë përfshirë në SNKKO 2013-2020 dhe në Planin e Veprimit 

2013-2016 janë përsëritur në nën-objektivat e tij. Në fakt, nënobjektivat e këtij plani merren 

me çështjet e akreditimit, respektimit të standardeve dhe traktateve ndërkombëtare që kanë 

të bëjnë me policinë shkencore, me marrjen e fondeve për një ndërtesë të re, me 

përmirësimin e ekzaminimeve balistike dhe rritjen e kapaciteteve për ekzaminimet e ADN-

së. Të gjithë nënobjektivat e Planit 2019-2020 janë të reja, me përjashtim të Nënobjektivit 6 i 

cili përgjithësisht parashikon përmirësimin e kapaciteteve për ekzaminime kimike të mostrave 

të ADN-së dhe është, pra, një përsëritje e përgjithshme e Nënobjektivit 2 të Planit të Veprimit 

2013-2016. Asnjë nga treguesit e performancës së SNKKO 2013-2020 ose produktet e Planit 

të Veprimit 2013-2016 nuk janë përsëritur ose përditësuar në Planin e Veprimit 2019-2020. 

 

 Objektivat nuk përsëriten       

 Objektivat janë përsëritur       

 Objektivat e reja të shtuara       

 TP të përsëritur    

 TP që përsëriten por me vlerë të synuar të ndryshuar   

SNKKO 2013-2020 Plani i Veprimit 2013-2016 Plani i Veprimit 2019-2020 

Objektivat 

specifikë 

(OS) 

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Treguesit e 

performancës 

(TP) 

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Nr. 

Rezultateve 

Nr. 

Produkteve 

Nën-

Objektivat 

(NO) 

Nr. 

Rezultateve 

Nr. 

Produkteve 

OS 1 1.1.; 1.2.  TP 2 

NO 1 

1.1. 1 NO 1 1.1. 1 

1.2. 1 + 2 NO 2 2.1. 1 

1.3. 1 NO 3 3.1. 1 

 TP 1 NO 2 2.1. 1 NO 4 4.1. 1 
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OS 2 2.1; 2.2; 

2.3 

2.2.  1 NO 5 5.1. 1 

2.3. 1  NO 6 6.1 - 6.5. 5 

NO 7 7.1.; 7.2. 2 

 

Përputhja me dokumentet e tjera strategjike  
Objektivat specifike dhe treguesit e performancës të përfshira në këtë strategji, siç e kemi 
diskutuar edhe në pjesën e përputhjes, nuk janë përsëritur në Planin e Veprimit 2019-202 

(përveç një nënobjektivi). Po kështu, ato nuk janë përsëritur në asnjë dokument tjetër ose 

organ ligjor që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit të organizuar ose përmirësimin e 

kapaciteteve të mjekësisë ligjore.  

Në udhërrëfyesin për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian, nuk përmendet 

në mënyrë specifike përmirësimi i punës së policisë shkencore. Në Strategjinë e Rendit Publik 

2015-2020, ka disa pjesë ku përmendet përmirësimi i policisë shkencore. Gjithsesi, kjo 

strategji vendos një objektiv në lidhje me riorganizimin strukturor të Policisë Shkencore dhe 

afrimin e këtij institucioni me pushtetin vendor në mënyrë që të përmirësojë efektivitetin e 

tyre. Për më tepër, Strategjia e Rendit Publik përmend në mënyrë të përgjithshme 

përmirësimin e nivelit shkencor të punës së tyre. 85 

Në analizën e treguesve të performancës, mund të dalim në përfundimin se në përgjithësi ka 

mangësi në përputhjen mes objektivave, treguesve dhe realitetit që kanë të bëjnë me 

mungesën e qëndrueshmërisë së qeverisë në politikëbërjen strategjike të saj për çështje të 

policisë shkencore. Është e vështirë të kuptohet së si këta tregues nxjerrin në pah suksesin 

apo dështimin në zbatimin e këtyre politikave, me qëllim arritjen e objektivave. Po kështu, 

mungesa në përgjithësi e të dhënave për çështjen në fjalë dhe ndryshimet e vazhdueshme në 

politikë nga një strategji në tjetrën tregojnë se mungon në përgjithësi konsiderata për këto 

objektiva specifike. Siç u përmend edhe më parë, shumë nga këto objektiva dhe veçanërisht 

treguesit e performancës, përmenden vetëm dy herë (në Strategji dhe në Planin e Veprimit 

2013-2016). 

 

Monitorimi i arritjes së treguesve të performancës 
Treguesi i Performancës K/1: Rritja me 7% deri në vitin 2020 e treguesit të përdorimit të 
teknologjive ekzistuese në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që mblidhen nga vendi i ngjarjes.  

Nuk ka të dhëna të publikuara për këtë tregues performance dhe as statistika shtetërore, 

strategji apo ndonjë dokument tjetër zyrtar. 

Kur shqyrtojmë Strategjinë e Rendit Publik 2015-2020 dhe Udhërrëfyesin për 5 Prioritetet e 

përcaktuara nga Komisioni i BE-së dhe dokumente të tjera të ngjashme strategjike, si dhe 

statistikat e siguruara nga burime shtetërore dhe joshtetërore, nuk gjejmë shifra për mjekësinë 

ligjore, objektivat sasiorë që lidhen me të ose me ndonjë element që mund të interpretohet 

se i përket objektivit të rritjes së përdorimit të teknologjisë ekzistuese në procesin e hetimit 

dhe në punën e policisë për zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore në vendngjarje. 

Për më tepër, mund të arrijmë në përfundimin se në këtë tregues performance nuk përfshihen 

një sërë të dhënash që të mund të maten. Si SNKKO 2013-2020 ashtu edhe Plani i Veprimit 

2013-2016 nuk përcaktojnë qartë së çfarë nënkupton termi “teknologji ekzistuese” për sa i 

                                                 
85 Vendim i Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 702, datë 26.8.2015 “Për Miratimin e Strategjisë së Rendit Publik 

2015-2020 dhe Planit të Veprimit 2015-2017”: https://mb.gov.al/wp-

content/uploads/2018/07/Strategjia_e_Rendit_Publik_2015%E2%80%932020_dhe_Plani_i_Veprimit_2015%E2%

80%932017.pdf 

https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Strategjia_e_Rendit_Publik_2015%E2%80%932020_dhe_Plani_i_Veprimit_2015%E2%80%932017.pdf
https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Strategjia_e_Rendit_Publik_2015%E2%80%932020_dhe_Plani_i_Veprimit_2015%E2%80%932017.pdf
https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Strategjia_e_Rendit_Publik_2015%E2%80%932020_dhe_Plani_i_Veprimit_2015%E2%80%932017.pdf
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përket përdorimit të provave fotografike dhe formave të ngjashme teknologjike në skenat e 

krimit në aspektin praktik. Për më tepër, termi “teknologji ekzistuese” është i pakuptimtë, 

pasi logjikisht të gjitha teknologjitë ekzistojnë dhe teknologjitë jo-ekzistuese janë thjesht 

fantashkencë. Kështu, mund të arsyetojmë se nuk ka të dhëna në dispozicion për këtë tregues, 

sepse është e pamundur të kuptohet ashtu siç është e pamundur edhe për t’u zbatuar. 

Premisa e rritjes së përdorimit të teknologjive më të fundit të mbledhjes së provave në skenat 

e krimit është praktike, po aq e rëndësishme dhe për mjekësinë ligjore. Ajo që do të ishte një 

qasje më e mirë për një tregues të tillë do të ishte përcaktimi i qartë i teknologjive që duhet 

të gjejnë rritje në përdorimin e tyre, pra duke e bërë këtë tregues më të kuptueshëm dhe më 

të zbatueshëm, ndërkohë që duhet marrë parasysh edhe fakti se këto teknologji do të kenë 

nevojë për përditësime dhe përmirësime të vazhdueshme për sa i përket shpikjeve/risive që 

në mënyrë të pashmangshme do të vijnë në të ardhmen. 

Treguesi i Performancës K/2: Sigurimi i minimumit të 200 profileve të personave që nuk kanë 

lidhje gjaku ndërmjet tyre deri në vitin 2020.  

Kur u këshilluam me të njëjtat dokumente strategjike, vjetarë statistikorë dhe botime të tjera, 

nuk gjetëm të dhëna publike apo referenca të tjera për këtë tregues performance. Lidhur me 
këtë tregues, baza për mbledhjen e 200 mostrave të ADN-së ka të bëjë me procesin e 

krahasimit të profileve të ADN-së të të dyshuarve me njerëz nga zona të ndryshme të vendit. 

Në Planin e Veprimit 2013-2016, ka ndryshime në objektivat e përmendura për këtë 

tregues. Në dokumentin e SNKKO 2013-2020, synimet e treguesve të performancës duhet 

të zbatohen deri në vitin 2020. Në Planin e Veprimit 2013-2016, i njëjti qëllim është caktuar 

të zbatohet deri në vitin 2016.  

Po ashtu, u informuam se ky objektiv faktikisht është vënë në zbatim, por është zbatuar si 

veprimtari vetëm një herë dhe jo si një proces i gjatë që kërkon disa vite për t’u zbatuar. 86 

Për më tepër, nëse do të trajtonim një nga rezultatet e Planit të Veprimit 2019-2020 që 

përmend zbatimin e sistemit CODIS dhe mbledhjen e 13,000 mostrave të ADN-së që i 

përkasin tij, do të shohim se Plani i Veprimit 2019-2020 përcakton objektivin për të përfunduar 

mbledhjen e mostrave të lartpërmendura brenda vitit 2020. Duke përdorur një logjikë të 

thjeshtë, mund të themi se nëse qeveria do të mund të mblidhte 13,000 mostra brenda një 

viti, ajo duhet të jetë patjetër në gjendje të mbledhë 200 mostra të tilla në 7 vjet. 87 

Për më tepër, mund të evidentojmë se tregues nuk është i tillë por një produkt, pasi zbatimi 

i tij nuk është tregues i ndonjë përmirësimi të elementit mjeko-ligjor të policimit, por thjesht 

i një procesi që duhet të përfundojë dhe që në vetvete nuk është tregues i përmirësimit. 

Përfundimi i këtij treguesi nuk dëshmon se kapacitetet e policisë mjekoligjore janë përmirësuar 

në aspektin e cilësisë. Në një rast të tillë, mbledhja e mostrave duhet të ishte produkt, dhe 

përmirësimi duhet të ishte rezultati, ku treguesi në këtë rast përqendrohej në përmirësimet 

statistikore hipotetike në mjekësinë ligjore, përmirësime që do të vinin nga zbatimi i tij dhe jo 

nga vetë zbatimi. 

Nëse ky tregues trajtohet si produkt, ai është problematik dhe në këtë aspekt, pasi është një 

produkt që duket qartë që është i thjeshtë për t’u zbatuar dhe nuk justifikon një kohëzgjatje 

7-vjeçare për zbatimin e tij, siç tregon realiteti i zbatimit të tij. 

                                                 
86 Duke qenë se ka qenë e pamundur që të mblidhej informacione rreth këtij TP, në kemi pyetur një zyrtar të 

Policisë Shkencore, i cili na shpjegoi informacionin e sipërpërmendur rreth këtij TP-je.  
87 CODIS është një databazë ndërkombëtare për kampione të ADN-së e krijuar nga FBI edhe e përdorur nga 

ana e shumë shteteve për të ndjekur kriminelët ndërkombëtarisht:  

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis#CODIS-Overview  

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis#CODIS-Overview
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Vlerësimi i arritjes së objektivave 
Siç është evidentuar edhe në analizën e këtij objektivi strategjik deri tani, treguesit e 

performancës të përfshirë në të nuk matin sa janë përmirësuar kapacitetet e policisë mjeko-
ligjore thjesht për sa i përket cilësisë. Kështu mund të themi se edhe pse treguesit e 

performancës mund të jenë ose mos jenë zbatuar fare, problemet e vërteta dhe rezultatet që 

ndikojnë në punën e policisë shkencore nuk janë adresuar aspak nga ana e tyre. Prandaj është 

e domosdoshme të përdoren faktorët e jashtëm për kryerjen e një vlerësimi të situatës së 

policisë shkencore sot. 

Kur shqyrtojmë me imtësi problemet aktuale të policisë shkencore, duhet të analizojmë pikat 

e dobëta të sistemit në çdo rast. Për të evidentuar siç duhet objektivat dhe synimet për 

strategjitë e ardhshme në një mënyrë sa më të rregullt, në një metodë që lidhet më ngushtë 

me problemet aktuale në terren, mund të përdorim rastet e fundit si tregues të objektivave 

që duhet të plotësohen dhe ndryshimet që duhen bërë. Mund të analizojmë disa çështje 

gjyqësore të kohëve të fundit që kanë fituar vëmendjen e mediave sipas së cilës analiza 

shkencore e policisë shkencore në Shqipëri ka arritur rezultate jo dhe aq të mira. 

Ka disa raste të kohëve të fundit ku keqbërësit janë identifikuar menjëherë dhe në mënyrë të 

saktë përmes përdorimit të testimit të ADN-së dhe metodave të tjera mjeko-ligjore. Mund të 

përmendim rastin Gurakuqi rast në të cilin nga analiza e ADN-së që iu mostrave të mbledhura 

Objektivat 

Strategjikë 

(SO) 

Treguesit e 

performancës 

(PI) 

Viti 

Bazë 

Afati i 

Synuar 

Progresi Numerik 

Statusi (I 

Përmbushur 

apo jo) 
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e 
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Bazë 
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Po Jo 

K:  
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kapaciteteve 

të Policisë 

Shkencore 

1. Rritja me 7%, 

treguesit e 

përdorimit të 

teknologjive 

ekzistuese në 

zbulimin dhe 

identifikimin e 

provave ligjore 

që fiksohen e 

mblidhen nga 
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deri në vitin 

2020.  
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  7%        

2. Sigurimi i 
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200 profileve të 

personave që 

nuk kanë lidhje 

gjaku ndërmjet 

tyre deri në 

vitin 2020.  

2012 2020 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 √  
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në skenë u vërtetua që babai ishte fajtor për përdhunim.88 Një rast i ngjashëm ka ndodhur 

kohët e fundit edhe me një analizë të ADN-së ku u vërtetua fajësia e një çifti hajdutësh në një 

seri vjedhjesh. 89Ajo që vlen në të dy këto raste është se këto analiza nuk janë kryer jashtë 

vendit siç ka ndodhur zakonisht në të kaluarën, një fakt që zakonisht zvarriste hetimet për 

disa javë. 

Nga ana tjetër, ka dhe raste që vërtetojnë absolutisht të kundërtën. P.sh., marrim në 

konsideratë një rast të vitit 2017 në të cilin një turiste nga Rusia u vra në brigjet e Detit Jon 

nga një lloj motoskafi. Policia e gjeti motoskafin në breg me flokë të mbështjellë në helikat e 

tij dhe menjëherë dërgoi provat për analizën e ADN-së për të vërtetuar nëse i përkiste 

viktimës. Analiza u vonua për më shumë se një muaj, sepse pajisjes së vetme që mund të 

kryente një provë të tillë i mungonte një llambë.90 

Përmes përdorimit të rasteve në fjalë, kemi evidentuar në këtë analizë rezultate të përziera 

nga policia shkencore në nivel praktik. Ndonëse duket se ka përmirësime të nivelit teknik të 

laboratorëve të policisë shkencore, ka ende shumë probleme dhe dobësi disavjeçare në sistem 

që duhet të trajtohen. 

Do të ishte po aq e rëndësishme që të kufizohej dallimi mes policisë shkencore dhe njësive të 
krimit kibernetik, pasi kuadri aktual strategjik i ISCOC 2013 nuk merr parasysh ndërlidhjen e 

ngushtë mes dy strukturave, siç është rasti i forensikës kibernetike. 

  

                                                 
88 Artikull rreth rastit të përdhunimit: 

https://www.balkanweb.com/analiza-e-adn-fundos-babain-monster-gjykata-e-denon-me-10-vite-burg-perdhunoi-

të-bijen-15-vjecare/  
89 Artikull rreth rastit të grabitjeve:  

https://shqiptarja.com/lajm/ekskluzive-analiza-e-adnse-zbardhi-grabitjen-e-ciftit-laze-autori-i-arrestua-në-rinas-

me-shtyu-markelian-cungu  
90 Artikull rreth rastit të turistes: 

http://www.panorama.com.al/zhbllokohet-ngerci-vdekja-e-turistes-ruse-në-ksamil-nis-analiza-e-adn-se/  

https://www.balkanweb.com/analiza-e-adn-fundos-babain-monster-gjykata-e-denon-me-10-vite-burg-perdhunoi-te-bijen-15-vjecare/
https://www.balkanweb.com/analiza-e-adn-fundos-babain-monster-gjykata-e-denon-me-10-vite-burg-perdhunoi-te-bijen-15-vjecare/
https://shqiptarja.com/lajm/ekskluzive-analiza-e-adnse-zbardhi-grabitjen-e-ciftit-laze-autori-i-arrestua-ne-rinas-me-shtyu-markelian-cungu
https://shqiptarja.com/lajm/ekskluzive-analiza-e-adnse-zbardhi-grabitjen-e-ciftit-laze-autori-i-arrestua-ne-rinas-me-shtyu-markelian-cungu
http://www.panorama.com.al/zhbllokohet-ngerci-vdekja-e-turistes-ruse-ne-ksamil-nis-analiza-e-adn-se/
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6.11 Objektivi Strategjik L: Forcimi i efektivitetit të strukturave të 

luftës kundër krimit kibernetik. 

 

Objektivat Specifike - 2 (OS) 

Nënobjektivat – 5 (NNO) 

Treguesit e Performancës – 2 

(TP) 

1. Rritja e kapaciteteve administrative të strukturave të 

luftës kundër krimit kompjuterik; 

1.1. Riorganizimi strukturor i strukturave qendrore 

dhe vend ore; 

1.2. Futja e pajisjeve moderne kompjuterike dhe 

programeve të avancuara; 

2. Fuqizimi i kapaciteteve trajnuese të personelit; 

2.1. Zhvillimi i trajnimeve për specialistet; 

2.2. Rishikimi i përshkrimeve të punës; 

2.3. Hartimi i procedurave standarde. 

1. Numri i hetimeve për 

mashtrimet kompjuterike dhe në 

internet do të rriten në 7% deri në 

vitin 2020; 

2. Numri i hetimeve për abuzimin e 

të miturve në internet do të rritet 

me 2 % deri në vitin 2016; 

3. Numri i provave dixhitale të 

sekuestruara në funksion të hetimit 

do të rriten me 5 % deri në vitin 

2016. 

 

Gjetjet Kryesore dhe Rekomandimet  
Formulimi:  

→ Objektivi Strategjik L është i përbërë nga dy objektiva specifike dhe tre tregues të 
performancës. Objektivi specifik 1, 2 dhe 3 formulohen me fokus përçarës. 

→ Treguesit nuk janë plotësisht koherentë me objektivat specifikë.  

Përputhja me planet e veprimit:  

→ Të gjitha objektivat specifikë janë përsëritur deri në Planin e Veprimit 2013-2016 dhe 
në Planin e Veprimit 2019-2020. Megjithatë, në Planin e Veprimit 2019-2020 disa 

rezultate kanë ndryshuar. 

→ Numri i rezultateve specifike të objektivave të Planit të Veprimit 2019-2020 është 
zvogëluar ndjeshëm; 

→ Vlerat e synuara të treguesve 2 dhe 3 të performancës të Strategjisë janë të njëjta me 
objektivin e vendosur në rezultatet e Planit të Veprimit 2013-2016.  

Disponueshmëria e të dhënave: 

→ Të dhënat mbi Treguesin e Performancës 1 tregojnë se ky tregues është përmbushur, 

me përjashtim të vitit 2019, për të cilin nuk ka të dhëna. 

→ Nuk ka të dhëna të publikuara për të vlerësuar arritjen e treguesve të performancës 
2 dhe 3; 

→ Të dhënat për vlerësimin e treguesit I të performancës janë marrë nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Policisë. 

Përputhja me dokumente të tjera:  

→ Treguesi i Performancës 1 është përsëritur në Strategjinë e Rendit Publik 2015-2020; 

→ Disa rezultate të Planit të Veprimit 2013-2016 janë përsëritur në Udhërrëfyesin për 5 
Prioritetet e Rekomanduara nga Komisioni i BE-së.  

Rekomandime 

→ Duhet vendosur një fokus më i madh për zbatimin e strukturave për mbrojtjen e 

fëmijëve online, sipas Treguesit të Performancës 2.  
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→ Do të ishte e rekomandueshme të hartoheshin dhe miratoheshin udhëzime lidhur me 

përdorimin e provave dixhitale të ngjashme me ato të ACPO.  

 

Përputhja e brendshme dhe përputhja me planet e veprimit 
Objektivi Strategjik L i është dedikuar Forcimit të efektivitetit të strukturave të luftës kundër krimit 

kibernetik. Objektivi përbëhet nga 2 objektiva specifikë (1 dhe 2), me nën-objektivat e tyre 

përkatës (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3) dhe 3 tregues të performancës. Objektivi specifik 1 dhe 

nënobjektivat e tij janë sasiorë, ndërsa objektivi specifik 2 dhe nën-objektivat e tij janë 

cilësorë. Jo të gjithë treguesit e performancës lidhen drejtpërdrejt me objektivat specifike dhe 

nën-objektivat. Në fakt, është me rëndësi të themi se nuk është plotësisht e qartë se si lidhen 

logjikisht në mënyrë specifike treguesit e performancës dhe objektivat specifikë. Në SNKKO 

2013-2020, treguesit e performancës të përshkruara në këtë strategji kanë të bëjnë vetëm me 

objektivin e parë specifik.  

Të gjitha objektivat specifikë të SNKKO 2013-2020 janë përsëritur në Planin e Veprimit 2013-

2016. Megjithatë, objektivat specifikë në SNKKO 2013-2020 përsëriten në të njëjtin model 

numerik si nën-objektivat në plan, nën-objektivat në SNKKO 2013-2020 janë përsëritur si 

aktivitete dhe treguesit e performancës janë përsëritur si rezultate. Plani i Veprimit 2013-2016 

shton disa rezultate që kanë të bëjnë me objektivin e dytë specifik të fuqizimit të aftësive 

trajnuese të personelit.  

Po kështu, të njëjtat objektiva specifikë janë përsëritur edhe në Planin e Veprimit 2019-

2020. Plani i Veprimit 2019-2020 përsërit të njëjtat nën-objektiva, por ndryshon përmbajtjen 

e aktiviteteve. Plani i Veprimit 2019-2020 është përqendruar kryesisht në çështjet e 

modernizimit teknologjik. Është shtuar një produkt i ri për të detajuar rritjen e numrit të 

çështjeve të zgjidhura në lidhje me krimin kibernetik. Treguesi i parë i performancës nga 

SNKKO 2013-2020 dhe produkti i parë nga Plani i Veprimit 2013-2016 janë të përsëritur në 

këtë plan, por ai vendoset si treguesi i dytë i performancës në mënyrë numerike. Është shtuar 

edhe një produkt tjetër duke detajuar çështjet e trajnimit të personelit të strukturës. Asnjë 

nga rezultatet e shtuara nga Plani i Veprimit 2013-2016 që kanë të bëjnë me Objektivin e Dytë 

Strategjik nuk është përsëritur ose rivendosur në Planin e Veprimit 2019-2020. 

 
 Objektivat nuk përsëriten       

 Objektivat përsëriten        

 Objektivat e reja të shtuara       

 TP që përsëriten    

 TP që përsëriten por me vlerë të synuar të ndryshuar   

SNKKO 2013-2020  Plani i Veprimit 2013-2016  Plani i Veprimit 2019-2020 

Objekti

vat 

specifik

ë (OS) 

Nën-

Objekti

vat 

(NO) 

Treguesit 

e 

performa

ncës (TP) 

  

Nën-

Objekti

vat 

(NO) 

Nr. 

Rezultat

eve 

Nr. 

Produkt

eve 

  

Nën-

Objekti

vat 

(NO) 

Nr. 

Rezultat

eve 

Nr. 

Produkt

eve 

 

OS 1 

1.1. TP 1  

NO 1 

1.1. 1  

NO 1 

1.1. 1 

1.2. TP 2, TP 

3 

 1.2. 2  1.2. 1 

 

OS 2 

2.1.   
NO 2 

2.1. 2   

NO 2 

2.1. 1 

2.2. 2.2. 1 
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2.3. 2.3. 1 

 

Përputhja me dokumentet e tjera strategjike  
Objektivat Specifikë dhe treguesit e performancës të përfshira në këtë strategji, si dhe në 

planet e veprimit që plotësojnë strategjinë, janë të përsëritur pjesërisht në dokumente dhe 

plane të tjera qeveritare të krijuara me qëllim të përmirësimit të luftës kundër krimit 

kompjuterik. 

Duke analizuar tre treguesit e performancës të SNKKO 2013-2020, mund të themi se ato nuk 

përsëriten në mënyrë specifike në çdo dokument tjetër strategjik apo ndonjë dokument tjetër 

të politikave të hartuara nga Qeveria Shqiptare. Në fakt, Treguesi i Performancës 1 është i 

vetmi që pranohet dhe përsëritet në Planin e Veprimit 2019-2020. 

Treguesi i Performancës 1 përsëritet pjesërisht dhe përmendet në Strategjinë e Rendit Publik 

2015-2020, ku viti 2014 është vendosur si viti bazë i vlerësimit për objektivat e tij dhe 

përmendet edhe një tregues i ri i performancës për rritjen e numrit të hetimeve në internet 

dhe për krimin kibernetik me 10% deri në vitin 2020. Duhet të theksohet se ky element i 
vendos këto dy strategji në konflikt të drejtpërdrejtë me njëra tjetrën, pasi që të dy këto 

dokumente përmendin të njëjtin tregues të performancës, por vendosin dy objektiva të 

ndryshëm për zbatimin e tij të suksesshëm. Për më tepër, numri i pretenduar në Strategjinë e 

Rendit Publik është i ndryshëm nga statistikat zyrtare të të njëjtit vit, duke bërë që të dilet në 

përfundimin se aty referohet gabimisht një statistikë e ndryshme.91 

Mund të vërehet se në Udhërrëfyesin mbi 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni i BE-së, 

përmendet në mënyrë të veçantë që qeveria do t’i kushtonte vëmendje të veçantë 

mirëmbajtjes së një sistemi më të mirë të mbledhjes së të dhënave statistikore, në mënyrë që 

të përmirësojë efektivitetin e luftës kundër krimit kompjuterik, pastrimit të parave, krimit të 

organizuar dhe trafikut të paligjshëm. Ky dokument ka në përmbajtje të tij edhe objektivat 

strategjikë dhe objektivat specifike. Në këtë dokument strategjik, një Objektivi Strategjik 

Specifik (Objektivi 6) i atribuohet përmirësimit të efektivitetit të strukturave që luftojnë krimin 

kompjuterik. Objektivi Specifik 6.1 i këtij dokumenti përqendrohet në riorganizimin 

administrativ dhe blerjen e mjeteve dhe pajisjeve harduerë dhe softuerë për modernizimin e 

këtyre strukturave. Në Nën-Objektivin 6.2 përsëritja lidhet me produktin që gjendet në Planin 

e Veprimit 2013-2016. Nënkomponentët e tij (6.2.1; 6.2.2. Dhe 6.2.3.) janë përsëritje dhe 

kopje e fjalëpërfjalshme e rezultateve që kanë të bëjnë me nën-objektivin 2 dhe rezultatet e 

tij. Këto rezultate parashikojnë: Kryerjen e Trajnimeve për Specialistët, një përmbledhje të 

përshkrimeve të punës dhe përpilimin e procedurave standarde.92 

Në lidhje me rëndësinë e krimit të ndërvarur nga kibernetika ndaj krimit të organizuar, 

raportet vjetore të tilla si IOCTA demonstrojnë se është një problem në rritje. 

Në krijimin e një strategjie të tillë, është e rëndësishme të shfrytëzohen burimet me më shumë 

reputacion, në mënyrë që të identifikohen çështjet, rreziqet dhe burimet më të rëndësishme 

në internet. Ndërkohë që strategjitë e mëparshme si SNKKO 2013-2020 kanë qenë kryesisht 

të përqendruara në çështjet e modernizimit dhe përmirësimit të kapaciteteve të 

                                                 
91 Vendim i Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 702, datë 26.8.2015 “Për Miratimin e Strategjisë së Rendit Publik 

2015-2020 dhe Planit të Veprimit 2015-2017”: https://mb.gov.al/wp-

content/uploads/2018/07/Strategjia_e_Rendit_Publik_2015%E2%80%932020_dhe_Plani_i_Veprimit_2015%E2%

80%932017.pdf 
92 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 330, Datë 28.05.2014, “Për Miratimin e Udhërrëfyesit për 5 prioritetet e 

rekomanduara nga Komisioni i BE”. : https://arkiva.asp.gov.al/images/ligje/integrimi/udherrefyesiper5prioritetet.pdf 

https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Strategjia_e_Rendit_Publik_2015%E2%80%932020_dhe_Plani_i_Veprimit_2015%E2%80%932017.pdf
https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Strategjia_e_Rendit_Publik_2015%E2%80%932020_dhe_Plani_i_Veprimit_2015%E2%80%932017.pdf
https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Strategjia_e_Rendit_Publik_2015%E2%80%932020_dhe_Plani_i_Veprimit_2015%E2%80%932017.pdf
https://arkiva.asp.gov.al/images/ligje/integrimi/udherrefyesiper5prioritetet.pdf
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institucioneve, është po aq e rëndësishme të përqendrohemi edhe në çështje më të 

rëndësishme dhe të përditësohemi vazhdimisht. 

Treguesi i dytë i performancës në SNKKO 2013-2020 përcakton rritjen e numrit të hetimeve 

mbi shkaqet e abuzimit të fëmijëve në internet. Në Planin për Zbatimin e SNKKO 2013-2020, 

të vitit 2014, Ministria e Brendshme dha detaje se si do të zbatohej strategjia. 93 Për çështjet e 

krimit në internet, u krijua një faqe interneti ku njerëzit mund të denonconin aktivitetet që 

ata mendonin se ishin raste ku ishte shkelur ligji. Deri sot, kjo faqe interneti nuk është aktive.94 

Në një dokument tjetër kombëtar, (Plani i Veprimit 2018-2020, Për një internet më të sigurt për 

Fëmijët në Shqipëri), në këtë dokument përmenden disa elemente që i përkasin mbrojtjes së të 

drejtave të fëmijëve në internet, në luftën kundër abuzimit në internet të fëmijëve, si dhe 

trajtimin e abuzimit të fëmijëve në internet. Në lidhje me këtë dokument është krijuar një faqe 

interneti si dhe janë bërë një sërë thirrjesh për të nxitur njerëzit të raportojnë çdo abuzim 

ose abuzim të mundshëm me të cilin mund të jenë përballur ose tek të cilat mund të kenë 

qenë dëshmitarë të ngjarjes. Deri tani, nuk ka raporte për rezultatet e arritura nga kjo 

nismë. Nuk ka statistika të publikuara nga kjo platformë dhe studimi i fundit përmend gjendjen 

e përgjithshme të fëmijëve dhe faqes në internet për vitin 2017, pa statistika, dhe pa paraqitur 
përditësime. Shtrirja e efektit të punës që së bërë nga kjo platformë në lidhje me Planin e 

Veprimit është e paqartë.95 

 

Monitorimi i arritjes së treguesve të performancës 
Treguesi i Performancës L/1: Numri i hetimeve për mashtrimet kompjuterike dhe në internet 

do të rriten në 7% deri në vitin 2020.  

 

                                                 
93 Raport i Ministrisë rreth implementimit të Udhërrëfyesit: http://www.mb.gov.al/wp-

content/uploads/2018/02/Materaili_i_MPB_në_kuader_të_takimit_të_Komitetit_të_Stabilizim_Asociimit_mars

_2015_-_Shqip.pdf 
94Link i krijuar lidhur me denoncimet e krimeve kibernetike edhe abuzimeve online (inaktive): 

http://www.asp.gov.al/denonco_kk  
95 Faqja në internet e Platformës “I sigurt”, krijuar në zbatim të Planit të Veprimit 2018-2020, For a Safer 

Internet for Children in Albania, https://www.isigurt.al/raporto  

28
31

51

60

51

73

52
55

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Numri i Hetimeve për Mashtime Kompjuterike

Numri i Hetimeve Objektivi

http://www.asp.gov.al/denonco_kk
https://www.isigurt.al/raporto


 
204 

Grafiku 37. Numri i hetimeve për mashtrime kompjuterike. Burimi: Të dhënat janë mbledhur me 

ndihmën e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Të dhënat janë plotësuar duke u bazuar 

edhe në Raportin Vjetor të vitit 2019 për Gjendjen e Kriminalitetit, të përpiluar nga Prokurori i 

Përgjithshëm.  

Treguesi i Performancës L/2: Numri i hetimeve për abuzimin e të miturve në internet do të 

rritet me 2 % deri në vitin 2016. 

Nuk ka të dhëna të mbledhura në lidhje me këtë tregues performance në statistikat e qeverisë, 

në dokumentet strategjike, në plane apo raporte. Kur shqyrtojmë Strategjinë e Rendit Publik 

2015 - 2020, nuk përmenden çështjet e abuzimit të fëmijëve në internet dhe problemi i pedo-

pornografisë nuk përmendet në asnjë dokument tjetër strategjik, përveç SNKKO 2013-2020. 

Nëse shohim statistikat vjetore nga Ministria e Drejtësisë (Vjetari Statistikor), ekzistojnë disa 

kategori dhe tregues që kanë të bëjnë me abuzimin e fëmijëve dhe krimet ndaj të miturve. Në 

këto statistika vjetore nuk përmendet ose specifikohet abuzimi i fëmijëve në internet si një 

kategori më vete, duke u përqendruar në vend të kësaj vetëm në statistikat e përgjithshme të 

trafikut të të miturve, dhunën ndaj të miturve, dhunën seksuale ndaj të miturve etj. 

Treguesi i Performancës L/3: Numri i provave dixhitale të sekuestruara në funksion të 
hetimit do të rriten me 5 % deri në vitin 2016 

I njëjti trend vazhdon kur analizojmë edhe këtë tregues të performancës. Ndërkohë që janë 

mbledhur të dhëna për çështje që kanë të bëjnë me numrin e hetimeve për krimin kompjuterik 

dhe mashtrimin në internet, në përgjithësi ka mungesë të dhënash për përdorimin e 

përgjithshëm të provave dixhitale. 

 



 
205 

 

 

 

Objektivat 

Strategjikë 

(SO) 

Treguesit e 
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(PI) 

Viti Bazë 
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Synuar 
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Përmbushur apo jo) 
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Bazë 
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L: 

 

Forcimi i 
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të 
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√  
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55 
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Vlerësimi i arritjes së objektivave  
Vlerësimi përqendrohet në zbatimin gradual vjetor të objektivit të rritjes së formave të 

ndryshme të hetimeve. Vlerësimi ka për qëllim të masë suksesin e zbatimit të çdo viti duke 

llogaritur vlerën e nevojshme të rritjes vit pas viti për të arritur në vlerën e kërkuar. Kjo na 

ndihmon të përcaktojmë nëse një tregues performance është zbatuar ose pjesërisht i zbatuar 

në rast se nuk ka të dhëna për vite të caktuara. 

Treguesi i parë (Numri i hetimeve të krimit kompjuterit/online) është i vetmi tregues që ka 

të dhëna të publikuara dhe nga ato të dhëna mund të jetë nxjerrim një përfundim se objektivi 

i treguesit është arritur çdo vit për të cilin ka të dhëna publike nga 2013 deri në 2019. 

Për shkak të mungesës së numrave në treguesit e mbetur, nuk mund të bëhet ndonjë vlerësim 

numerik për këta tregues performance. Është vlerësuar, gjithsesi, cilësia e këtyre treguesve 

që kanë të bëjnë me problemet që përshkruhen në to. 

SNKKO 2013-2020 bëri një shtesë të rëndësishme duke inkurajuar përmirësimin e luftës 

kundër abuzimit të të miturve në internet (treguesi i performancës 2). Gjithsesi, tregu dhe 

mjedisi në internet që i përkasin këtij aktiviteti janë në evolucion të vazhdueshëm në përpjekjet 
për t’iu shmangur ligjin. Strategjitë që merren me këto probleme duhet të zhvillohen 

njëkohësisht dhe në mënyrë të njëtrajtshme. Në lidhje me burimet për këtë çështje, del 

se abuzimi në internet i të miturve dhe pedo-pornografia janë një problem në rritje në të 

gjithë botën.96 Masivizimi i mediave sociale me të vërtetë e ka përkeqësuar edhe më tej këtë 

problem. Është vërtet e rëndësishme të thuhet se në hartimin e një strategjie të ardhshme, ky 

element duhet të marrë një vëmendje të veçantë gjatë hartimit të objektivave të reja dhe 

udhëzimeve strategjike në ndihmë të autoriteteve në luftën proaktive kundër këtij fenomeni. 

Një mjet i tillë do të ishte i dobishëm për të luftuar format kryesore të abuzimit të fëmijëve 

në internet, të tilla si: 1. Përdorimi i mediave sociale për të kërkuar seks ose materiale seksuale 

nga fëmijët, 2. Përdorimi i platformave në internet për të përhapur pornografinë e fëmijëve, 

3. përdorimi i platformave në internet për të përhapur material me përmbajtje seksuale të 

krijuara vetë.97 Gjatë hartimit të një udhëzuesi strategjik për të luftuar këtë çështje, do të ishte 

me vend të planifikohet përdorimi i mjeteve të tilla, pasi ato ndihmojnë në analizimin dhe 

identifikimin e problemit në vend që të përqendrohet thjesht në një rritje të vogël graduale të 

hetimeve për çështjet, të cilat nuk provojnë nëse ka pasur një përmirësim në këtë drejtim. 

Po kështu, përdorimi i teknologjive të reja dhe provave dixhitale është i domosdoshëm për 

të luftuar krimin kibernetik. Gjithsesi, dokumentacioni për rritjen e përdorimit të këtyre 

provave në hetime (TP 3) nuk bën asgjë për të treguar nëse ka përmirësime në këtë 

çështje. Një metodë më proaktive për përmirësimin e efektivitetit të autoriteteve të luftës 

kundër krimit kibernetik në përdorimin dhe dokumentimin e duhur të këtyre çështjeve do të 

ishte hartimi i udhëzuesve për në këtë drejtim. Bazuar në parime si ato të Shoqatës së Shefave 

të Policisë (‘Association of Chief Police Officers’ (ACPO)), ky udhëzim hipotetik është i nevojshëm 

të hartohet dhe miratohet në mënyrë që të ndihmojë në trajnimin e stafit për mbledhjen e 

                                                 
96 Internet Organized Crime Threat Assessment 2019, EUROPOL, Page 30: 

 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-

iocta-2019 
97 ACPO Good Practice Guide for Digital Forensics 2012: 

https://www.digital-detective.net/digital-forensics-

documents/ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn96
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn97
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2019
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2019
https://www.digital-detective.net/digital-forensics-documents/ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf
https://www.digital-detective.net/digital-forensics-documents/ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf
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provave dixhitale dhe për çështje të tjera të sigurimit të provave dixhitale në mënyrën e duhur, 

dhe do të ndihmonte shumë në mirëmbajtjen e kohezionit operativ në nivel administrativ. 98 

Objektivi shumëvjeçar i modernizimit duhet të jetë i pandashëm për çdo strategji që ka të 

bëjë me krimin kibernetik, së bashku me trajnimin e vazhdueshëm që duhet t’i jepet stafit për 

përdorimin e pajisjeve apo programeve më të reja. 

Një tjetër rekomandim i rëndësishëm për strategjinë e ardhshme do të ishte përfshirja e 

elementeve të luftës kundër promovimit të terrorizmit në internet, kërcënimeve kibernetike 

dhe gjuhës së urrejtjes që përhapet në internet. Frymëzim i rëndësishëm për këtë çështje 

mund të jenë veprimet shembullore të ndërmarra nga disa rajone policie në Mbretërinë e 

Bashkuar që kanë krijuar forca të specializuara që veprojnë posaçërisht për të kontrolluar 

përmbajtjen në media, gjuhën e urrejtjes, promovimin e terrorizmit ose kërcënimet 

kibernetike.  

  

 

 

                                                 
98 Studim i Universitetit Kembrixh rreth kësaj teme: https://www.cambridge.org/core/journals/social-policy-

and-society/article/police-use-of-social-media-transformation-or-

normalisation/19E5C6727038F01129B51CE4287D0FFB  

https://www.cambridge.org/core/journals/social-policy-and-society/article/police-use-of-social-media-transformation-or-normalisation/19E5C6727038F01129B51CE4287D0FFB
https://www.cambridge.org/core/journals/social-policy-and-society/article/police-use-of-social-media-transformation-or-normalisation/19E5C6727038F01129B51CE4287D0FFB
https://www.cambridge.org/core/journals/social-policy-and-society/article/police-use-of-social-media-transformation-or-normalisation/19E5C6727038F01129B51CE4287D0FFB
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 OS e përsëritur   

 TP e përsëritur 

 TP e përsëritur me vlerë të synuar të ndryshuar 

SNKKO 2013-2020  
Strategjia e Rendit Publik 

2015-2020 

 
Udhërrëfyes i 5 Prioriteteve 

Objektivat 

Specifike (OS) 

Tregues i 

Performancës (TP) 
 

Tregues Performance - TP 

(Policimi) 

 Masat e Planifikuara/ 

aktivitete 

(Prioritete 4) 

Plani i Veprimit për 5 prioritetit (2017) 

OS 1 PI 1, PI 2, PI 3   

TP 14  

   

OS 2     6.2.1; 6.2.2.; 6.2.3.  
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7. PËRFUNDIME 
 

Në këtë raport u analizua Strategjia Ndërsektoriale e Luftës kundër Krimit të Organizuar, 

Trafiqeve të Paligjshme dhe Terrorizmit 2013-2020. Analiza u përqendrua në formulimin dhe 

përputhjen e strategjisë, duke pasur parasysh që qartësia e formulimit ka rëndësi të madhe 

për zbatimin dhe monitorimin e saj në praktikë si dhe për procesin e vlerësimit. Kjo analizë u 

përqendrua edhe në monitorimin e arritjeve të kësaj strategjie në drejtim të realizimit së 

treguesve dhe objektivave të përcaktuara. 

Gjetjet e raportit tregojnë se strategjia ka të meta të konsiderueshme në formulim, që 

krijojnë paqartësi për interpretimin e saj me qëllim zbatimin dhe monitorimin e proceseve të 

vlerësimit. 

Të meta të tjera janë evidentuar edhe në lidhje me formulimin e planeve të veprimit dhe 

përputhjen e tyre me strategjinë përkatëse. Asnjë raport monitorimi nuk gjendet për të bërë 

të mundur një analizë në lidhje me faktin se si të metat në formulim kanë ndikuar në 

zbatim, por mund të argumentohet se kapacitetet e dobëta të monitorimit dhe vlerësimit 
kanë kontribuar si në formulimin e dobët ashtu dhe në mungesën e një monitorimi të 

përshtatshëm. 

Për sa i përket arritjes së objektivave, të dhënat për synimet vjetore të treguesve të 

performancës tregojnë se rezultatet agregate nuk janë ato të parashikuara. Në shtatë vitet e 

zbatimit, Shqipëria nuk ka mundur të arrijë objektivat e përcaktuara në treguesit kryesorë: 

- uljen e ndikimit të krimit të organizuar në ekonominë e vendit;   

- për të zvogëluar sasitë e ilaçeve të prodhuara ose/dhe tranzitimit;   

- për konfiskimin e pasurive përkatëse të krijuara përmes veprimtarive të krimit të 

organizuar.   

Gjithsesi, ka pasur arritje në objektivat që lidhen me kapacitetet operative të zbatimit të ligjit: 

- rritje e bashkëpunimit ndërkombëtar në kryerjen e veprimeve kundër krimit të organizuar;   
- rritja e aftësive për të kryer hetime proaktive mbi krimin e organizuar;   
- rritja e kapaciteteve dhe hetimeve për krimin kompjuterik dhe në internet.   

Ky raport është i pari i këtij lloji i hartuar nga një organizatë jofitimprurëse. Ai ka për qëllim të 

ofrojë një platformë për diskutime për të përmirësuar edhe më tej hartimin, formulimin, 

zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e strategjive. 

Ai ka potencialin për t’u përditësuar në të ardhmen nëse disponohen të dhëna të reja. 
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8. REKOMANDIME  
 

Shqipëria është vend kandidat për në BE dhe së shpejti pritet të nisë negociatat e pranimit për 

t’u bërë anëtare me të drejta të plota. Përparimi në luftën kundër krimit të organizuar mbetet 

një kusht kryesor për negociatat dhe për procesin e anëtarësimit. 

Duke qenë se Strategjia Ndërsektoriale për Luftën kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve të 

Paligjshme dhe Terrorizmit 2013-2020 përfundon në fund të këtij viti, Shqipëria duhet 

të adoptojë qasje dhe korniza të BE-së në formulimin dhe zhvillimin e strategjisë tjetër. 

Në strategjinë e re duhet të ndërthuren qasje të përcaktuara qartë për parandalimin, luftën 

kundër krimit dhe për ndërgjegjësimin duke formuluar qartë objektivat dhe treguesit për 

matjen e arritjeve të rezultateve.  

Duhet të përcaktohen tregues të qëndrueshëm performance duke përdorur metodologji të 

qartë në mënyrë që të matet ndikimi i përpjekjeve të përbashkëta të institucioneve të qeverisë 

dhe organeve të zbatimit të ligjit kundër krimit të organizuar. 

Për të matur në mënyrë efektive arritjen e objektivave, treguesit e performancës duhet të 
lidhen me objektivat specifike të strategjisë, të sigurojnë burimin e të dhënave për monitorim, 

institucionin përgjegjës për krijimin dhe mbledhjen e të dhënave, shpeshtësinë e të dhënave 

matëse dhe vlerën fillestare dhe objektivat.  

Treguesit e performancës duhet të përdoren për të matur edhe përmbushjen e rezultateve 

në mënyrë të besueshme dhe për të orientuar rishikimin e planeve të veprimit.  

Për më tepër, strategjia e ardhshme duhet të jetë më e balancuar në drejtim të treguesve të 

procesit dhe rezultatit. 

Për të kryer në mënyrë efektive detyra komplekse, si vlerësimi i kërcënimit, zhvillimi dhe 

hartimi i strategjisë, monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit, duhet të zhvillohen dhe konsolidohen 

kapacitetet e institucioneve të përfshira në këto procese. 

Rezultatet e zbatimit të aktiviteteve vjetore duhet të publikohen përmes raporteve vjetore të 

monitorimit. Raportet duhet të shpërndahen në format të përshtatshëm për të informuar dhe 

komunikuar informacione në lidhje me zbatimin dhe rezultatet e arritura dhe për të bërë të 

mundur një debat për politikat publike të bazuar në informacione. 

Në përfundim, duhet të organizohen konsultime të strukturuara dhe të rregullta aktorët 

kryesorë në procesin e hartimit dhe miratimit të strategjisë. 
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9. SHTOJCAT 
 

Shtojca 1 - Masat për krimin e organizuar në Planin e Veprimit për 

adresimin e 12 prioriteteve të opinionit të Komisionit Evropian për 

Shqipërinë, 2011 

 

1. Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar 

2. Vazhdimi i trajnimit të përbashkët mes prokurorisë dhe agjencive të tjera të zbatimit të ligjit, 

me qëllim forcimin e bashkëpunimit polici-prokurori. 

3. Zhvillimi i trajnimeve të specializuara në lidhje me aspektet ndërkombëtare të krimit të 

organizuar. 

4. Përmirësimi i sistemit MEMEX dhe blerja e licencave të reja. 

5. Forcimi i mbrojtjes së të dhënave brenda policisë. 

6. Përdorimi më i gjerë i metodave speciale të hetimit. 

7. Rritja e kapaciteteve të policisë së mjekësisë ligjore, përfshirë dhe ekzaminimin e ADN-së. 

8. Krijimi i një sistemi të besueshëm raportimi statistikash. 

9. Hartimi dhe miratimi i strategjisë kombëtare për luftën kundër narkotikëve në vitin 2011, 

bazuar në përvojën e fituar. 

10. Pakësimi i mëtejshëm i kultivimit të cannabis sattiva. 

11. Forcimi i mëtejshëm i kontrollit kufitar për parandalimin dhe luftën e trafikut të drogës. 

12. Rritja e mëtejshme e bashkëpunimit ndërinstitucional në luftën kundër trafikut të narkotikëve 

13. Vazhdimi dhe forcimi i bashkëpunimit me agjencitë e huaja të zbatimit të ligjit 

14. Zbatimi i “Planit kombëtar të Veprimit për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe i 

dokumenteve shtesë, si dhe planit të veprimit për luftën kundër trafikimit të miturve dhe 

mbrojtjen e të miturve viktima të trafikimit 2010 – 2013”, miratuar me VKM Nr. 142, datë 

23.02.2011. 

15. Trajnimi i oficerëve të zbatimit të ligjit për identifikimin, intervistimin e viktimave dhe teknikat 

speciale të hetimit 

16. Vijimi i rekrutimit të femrave në polici e në pozicionet me delikate 

17. Përmirësimi i bashkëpunimit në nivel vendor, përfshirë shkollat, shërbimet sociale, organet e 

pushtetit vendor (bashki e komuna) 

18. Dhënia e mbrojtjes më efikase për viktimat e trafikimit që bashkëpunojnë me agjencitë e 

zbatimit të ligjit. 

19. Ndryshimet në kuadrin ligjor sipas normave ndërkombëtare FAFT, rekomandimet dhe 

dispozitat e acquis 

20. Rritja e minimumit të dënimeve penale për pastrimin e parave. 

21. Rritja e efikasitetit të zbatimit të legjislacionit për parandalimin dhe luftën kundër pastrimit të 

parave. 

22. Rritja e numrit të procedimeve në fushën e pastrimit të parave. 

23. Përshtatja e plotë e kuadrit ligjor kombëtar me acquis. 

24. Vijimi dhe përfundimi i transferimit të të dhënave nga arkivat në sistemin MEMEX. 

25. Forcimi i luftës kundër krimit të organizuar, bazuar në vlerësimin e kërcënimeve dhe hetimet 

proaktive. 

26. Rritja e numrit të hetimeve pasurore, finalizuar me rritje të numrit të sekuestrimeve dhe 

konfiskimeve. 

27. Paraqitja e statistikave të plota për luftën kundër krimit të organizuar. 
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Shtojca 2 - Udhërrëfyesi për 5 prioritetet e rekomanduara nga 

Komisioni Evropian – 2014 

 

Fusha Objektivat Strategjikë Objektivat Specifik 

1. Organizimi 

institucional, 

koordinimi dhe 

raportimi 

1. Përmirësimi i cilësisë së 

raportimit statistikor mbi 

krimin e organizuar  

1. Krijimi i një sistemi të konsoliduar të 

dhënash (track record) lidhur me hetimet 

mbi krimin e organizuar dhe korrupsionin  

2. Forcimi i koordinimit 

ndërinstitucional në 

luftën kundër krimit të 

organizuar  

 

 

1. Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në 

luftën kundër krimit të organizuar 

2. Forcimi i kapaciteteve të policisë për t’iu 

përgjigjur në kohën dhe mënyrën e duhur 

të gjitha kërkesave të prokurorisë për 

aplikimin e mjeteve speciale të hetimit 

3. Forcimi i kapaciteteve institucionale dhe 

profesionale të Policisë Kufitare dhe 

Migracionit (PKM) dhe Qendrës 

Ndërinstitucionale Operacionale Detare 

(QNOD) 

4. Monitorimi i situatës pas liberalizimit të 

vizave 

 

 

 

 

2. Forcimi i 

historikut 

3. Lufta kundër trafikimit të 

qenieve njerëzore, 

armëve e municioneve 

luftarake, të mjeteve 

motorike dhe veprave të 

artit e kulturës 

1. Fuqizimi i strukturave dhe procedurave 

për identifikimin dhe ndihmën e viktimave 

të trafikimit, rritja e numrit të hetimeve 

proaktive dhe ndjekjes penale 

2. Forcimi i luftës kundër trafikimit të 

brendshëm, veçanërisht të fëmijëve, 

përmes rritjes së kapaciteteve të Njësive 

për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe referimin e 

viktimave tek shërbimet komunitare për 

riintegrimin e tyre 

3. Përafrimi i legjislacionit për luftën kundër 

trafikimit të armëve të zjarrit dhe 

municioneve 

4. Forcimi i kapaciteteve nëpërmjet 

trajnimeve të përbashkëta me agjencitë 

ligjzbatuese 

5. Parandalimi dhe goditja e trafikimit të 

qenieve njerëzore, si dhe i trafiqeve të 

tjera, në bashkëpunim me të gjitha 

agjencitë ligjzbatuese. 

4. Parandalimi dhe goditja e 

pastrimit të parasë 

1. Parandalimi dhe goditja e pastrimit të 

parave dhe rritja e treguesve për luftën 

kundër tij 

5. Rritja e sekuestrimeve 

dhe konfiskimeve të 

aseteve kriminale 

nëpërmjet zbatimit 

efektiv të ligjit antimafia 

(ligji nr. 10192,”Për 

parandalimin dhe 

goditjen e krimit të 

organizuar dhe trafikimit 

1. Rishikimi i legjislacionit dhe akteve 

nënligjore në drejtim të gjetjes, 

sekuestrimit, konfiskimit të aseteve 

kriminale 

2. Rritja dhe forcimi i kapaciteteve 

profesionale në hetimin e pasurive 

kriminale 

3. Rritja me 5 % e numrit të hetimeve 

pasurore të referuara në Prokurorinë për 
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nëpërmjet masave 

parandaluese kundër 

pasurisë”) 

Krimet e Rënda që do të bëjë të mundur 

rritjen e numrit të aseteve të sekuestruara 

dhe konfiskuara gjatë vitit 2014. 

4. Forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit 

ndërkombëtar në hetimet ndaj pasurisë 

6. Rritja e efektivitetit të 

strukturave kundër 

krimit kompjuterik 

 

1. Rritja e kapaciteteve administrative të 

strukturave të luftës kundër krimit 

kompjuterik 

2. Fuqizimi i kapaciteteve trajnuese të 

personelit 

 

7. Reduktimit i ofertës dhe 

aksesit ndaj drogave për 

përdorim të paligjshëm 

 

1. Parandalimi dhe ulja në mënyrë të 

ndjeshme e prodhimit të drogës në 

Shqipëri 

2. Goditja e individëve, grupeve apo 

organizatave kriminale të përfshira në 

trafikun dhe tregtimin e drogës brenda dhe 

jashtë vendit 

3. Partneritetet 

dhe grupet e 

interesit 

8. Forcimi i bashkëpunimit 

ndërkombëtar në luftën 

kundër krimit të 

organizuar 

 

1. Forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar, 

rajonal dhe ndërkufitar në luftën kundër 

krimit të organizuar 

2. Konsolidimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve 

juridiksionale me autoritetet e huaja në 

drejtim të përmirësimit dhe lehtësimit të 

procedurave të bashkëpunimit gjyqësor 

ndërkombëtar 

3. Forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar me 

agjencitë partnere të zbatimit të ligjit 

nëpërmjet rritjes së shkëmbimit të 

informacioneve dhe numrit të 

operacioneve të përbashkëta kundër 

krimit të organizuar dhe trafiqeve të 

paligjshme 

4. Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe 

e hetimeve të përbashkët 
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Shtojca 3 - Objektivat dhe masat e planit të veprimit kundër kultivimit 

dhe trafikimit të kanabisit 2017-2020  

 

Objektiva Masat 

 

 

 

1. Goditja dhe 

shkatërrimi i kultivimit 

të kanabisit 

1. Shënjimi dhe shkatërrimi i grupeve të krimit të organizuar të 

përfshira në prodhimin e kanabisit 

2. Dekurajimi i pjesëmarrjes së qytetarëve në kultivimin e bimëve 

narkotike dhe nxitja e veprimtarive të ligjshme ekonomike 

3. Krijimi i një mekanizmi efecient për grumbullimin, përpunimin, 

analizimin dhe raportimin në çdo kohë të të dhënave 

4. Dhënia me qira e pronave publike për përdorim privat të ligjshëm 

5. Hartimi i hartave të sipërfaqeve potenciale dhe aktuale që janë 

mbjellë dhe mund të mbillen me kanabis 

6. Verifikimi i pastërtisë së figurës së funksionarëve publikë 

përgjegjës 

7. Goditja e kultivimit që në fazat e hershme të ciklit 

2. Goditja dhe 

shkatërrimi i trafikimit 

të kanabisit 

1. Parandalimi, identifikimi, zbulimi, dokumentimi, goditja dhe 

shkatërrimi i grupeve kriminale të trafikimit 

2. Përmirësimi i menaxhimit të kufijve 

3. Përmirësimi i kapaciteteve të mbikëqyrjes ajrore 

3. Goditja dhe 

reduktimi i përdorimit 

të kanabisit 

1. Përmirësimi i kapaciteteve të specializuara shëndetësore 

2. Përmirësimi i informacionit rreth kanabisit duke përditësuar 

kurrikulat e arsimit parauniversitar 

3. Krijimi, sigurimi dhe përmirësimi i shërbimeve të ofruara nga 

internet 

4. Reduktimi i kërkesës së brendshme 

4. Informimi dhe 

komunikimi 

1. Intensifikimi dhe rritja e numrit të fushatave mediatike 

2. Inkurajimi dhe mbështetja për pjesëmarrjen e ekspertëve në 

debatet televizive 

3. Zgjerimi i përdorimit të aplikacionit “Komisariati Dixhital” 

4. Intensifikimi i takimeve të drejtpërdrejta me qytetarët për rritjen 

e ndërgjegjësimit të qytetarëve në luftën kundër kanabisit 

5. Bashkëpunimi dhe 

koordinimi 

1. Krijimi i Komitetit Ndërministror (KN) dhe i Task-Forcës 

Qendrore 

2. Krijimi i Task-Forcave në nivel vendor 

3. Inkurajimi i publikut dhe krijimi i mundësive për mbledhjen e 

informacionit nga sinjalizuesit 

4. Forcimi i kapaciteteve njerëzore/financiare/ operative/teknike 

5. Ndërtimi dhe zgjerimi i partneriteteve 

6. Zbatimi i nenit 1 të ligjit, “Për një shtesë në ligjin nr. 7975, datë 

26.7.1995, “Për barnat narkotike dhe substancat psikotrope 
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Shtojca 4 - Strategjia e Rendit Publik, prioritetet dhe objektivat 2015-

2020 

 

Prioritetet Objektivat 

- Zhvillimi dhe harmonizimi i 

standardeve të organizatës policore 

me ato të BE-së 

- Përforcimi i zbatimit të ligjit për 

ngritjen e nivelit të sigurisë. 

- Lufta kundër krimit të organizuar dhe 

korrupsionit Menaxhimi i integruar i 

kufijve dhe migracionit. 

- Forcimi i bashkëpunimit 

ndërinstitucional dhe ndërkombëtar. 

- Rritja e efektivitetit të luftës kundër krimit të 

organizuar, trafikimit të paligjshëm, 

terrorizmit dhe korrupsionit. 

- Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe 

ndërkombëtar. 

- Përsosja e sistemit dhe shërbimit të kufirit. 

- Rritja e efektivitetit të shërbimit për 

parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë 

kriminale. 

- Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe 

ndërkombëtar. 

- Forcim i bashkëpunimit me institucionet dhe 

agjencitë e tjera. 

 

 

 

  



216 
 

Shtojca 5 – Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Integruar të Kufijve 

2014-2020 

 

Objektivat e politikave Objektivat specifikë 

1. Forcimi i masave për luftën 

kundër krimit ndërkufitar dhe 

trafiqeve të paligjshme me synim 

rritjen e standardeve të sigurisë së 

kufijve në parametrat e vendeve 

të BE. 

2. Rritja e standardeve për 

kontrollin dhe mbikëqyrjen e 

kufijve nëpërmjet aplikimit të 

praktikave më të mira për 

menaxhimin e integruar të tij. 

3. Krijimi i një kuadri ligjor të 

përshtatshëm dhe të 

harmonizuar me standardet e BE 

dhe Rregullores Schengen. 

4. Ngritja e një sistemi masash 

parandaluese për migrimin e 

paligjshëm, bazuar në kuadrin 

ligjor dhe praktikat e mira të 

vendeve të BE. 

5. Të përafrohet plotësisht me 

standardet e BE qarkullimi i 

mallrave, mjeteve dhe 

udhëtarëve në kufi, duke 

garantuar lehtësi për tregtinë e 

ligjshme dhe kufij të sigurt. 

6. Përafrimi i plote i sistemit 

elektronik të lëshimit të vizave, E-

viza me standardet e Rregullores 

Schengen. 

 

 

1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet 

- Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në sajë të 

përdorimit të sistemeve informatike. 

- Rritjen e profesionalizmit dhe kapaciteteve teknike për 

goditjen e fenomenit të përdorimit të dokumenteve të 

falsifikuara për kalimin e kufirit. 

1.2. Reduktimi i trafiqeve të paligjshme nëpërmjet kufirit 

nëpërmjet: 

- Marrjes së masave parandaluese dhe rritjes së forcës 

goditëse kundër aktivitetit të kundërligjshëm që ka të 

bëjë me trafikimin e personave, armëve, drogës, 

mallrave etj. 

2. Standardizimi i PKK sipas standardeve të BE dhe Kodit 

Schengen: 

- Për PKK të kategorisë së parë: nga 85% në vitin 2013, 

në 100 % në vitin 2020. 

- Për PKK të kategorisë së dytë: nga 75% në vitin 2013, 

në 100 % në vitin 2020. 

- Për PKK të kategorisë së tretë: nga 75% në vitin 2013, 

në 100 % në vitin 2020. 

3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar 

me standardet 

BE dhe Kodin Schengen nëpërmjet; 

- Përputhjes së plotë të kuadrit ligjor për kufijtë e 

jashtëm të BE dhe aktet që kanë të bëjnë me 

menaxhimin efektiv dhe efecient të burimeve 

njerëzore, materiale dhe financiare. 

- Përditësimit të akteve ligjore dhe nënligjore me 

ndryshimet që do të kenë rregulloret e BE për kufijtë e 

jashtëm. 

4. Parandalimi dhe ulja e rasteve të imigrimit të paligjshëm, 

shtetas të huaj të 

kapur në territorin e Shqipërisë me dokumente të parregullta 

nëpërmjet; 

- Analizës së saktë të riskut 

- Manovrimit të forcave në drejtimet më problematike 

- Kompletimit me pajisje bashkëkohore për parandalimin 

e migracionit ilegal. 

7. Përmirësimi i sistemit elektronik të lëshimit të vizave e-viza 

me standardet e Kodit Schengen. 

- Do të synohet përafrimi i plotë i sistemit të lëshimit të 

vizave me praktikat e mira të vendeve të BE dhe 

rregulloren Schengen. 
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Shtojca 6 - Plani Kombëtar i Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të 

Personave 2018–2020 

 

A. HETIMI DHE NDJEKJA PENALE 

Synimi Strategjik 1: Rritja e numrit të çështjeve penale të suksesshme të Trafikimit të 

Personave dhe rikthimi i të drejtave të viktimave 

Objektivat Specifik: 

(a) Garantimi i përputhjes së legjislacionit kombëtar penal dhe procedural penal mbi trafikimin 

e personave me standardet evropiane dhe ndërkombëtare.  

(b) Rritja e aftësive dhe kapaciteteve profesionale të aktorëve të zinxhirit të drejtësisë penale 

për të hetuar dhe dokumentuar të gjitha format e trafikimit, në përputhje me legjislacionin 

në fuqi. 

(c) Përmirësimi i bashkëpunimit, bashkërendimit dhe shkëmbimit të informacionit 

institucional dhe ndërsektorial në drejtësinë penal 

(d) Forcimi i mekanizmave për mbrojtjen e viktimave në të gjithë zinxhirin e drejtësisë penale 

(qasja, aksesi në drejtësi) Përmirësimi i bashkëpunimit dypalësh, rajonal dhe ndërkombëtar 

i strukturave ligjzbatuese në luftën kundër trafikimit të personave. 

Synimi Strategjik 2: Forcimi i integritetit të punonjësve të zbatimit të ligjit në veprat 

penale të trafikimit të personave dhe lufta kundër korrupsionit në radhët e tyre.  

Objektivat Specifik: 

(a) Monitorimi i përfshirjes së punonjësve të strukturave ligjzbatuese në veprat e trafikimit të 

personave. 

 

B. MBROJTJA DHE ASISTENCA E VIKTIMAVE 

Synimi Strategjik 1: Sigurimi i identifikimit fillestar dhe referimeve për mbrojtje të 

fëmijëve dhe të rriturve si viktima/viktima të mundshme trafikimi për qëllime 

shfrytëzimi, dhe referimi i menjëhershëm i tyre pranë shërbimeve të duhura të 

asistencës, bazuar në nevojat individuale në përputhje me Procedurat Standarde të 

Veprimit (PSV-të)  

Objektivat Specifik: 

(a) Garantimi në vazhdimësi i funksionimit efikas të Mekanizmit Kombëtar të Referimit dhe shtrirja 

e tij në nivel qarku, bashkie (nëpërmjet grupeve vendore të koordinimit për marrjen e masave 

parandaluese dhe identifikimin e personave të trafikuar) në përputhje me standardet dhe PSV-

të 

(b) Forcimi i kapaciteteve të të gjitha strukturave/aktorëve të përfshirë në parandalimin, 

identifikimin, referimin dhe asistencën ndaj VMT/VT, në përputhje me PSV-të 

(c) Rritja e numrit të identifikimeve fillestare dhe referimeve të viktimave/viktimave të mundshme 

të trafikimit për të gjitha format e shfrytëzimit brenda vendit, në kufi, jashtë vendit, 

bashkëpunimi me NJMF për referimin e ndërsjellë për rastet e fëmijëve në situatë rruge të 

identifikuar ose dyshuar si VTM, si dhe rritja e vetidentifikimit të viktimave 

(d) Garantimi dhe qëndrueshmëria e ofrimit të shërbimeve gjithëpërfshirëse dhe të përshtatshme 

për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit (fëmijë dhe të rritur në qendra ose jashtë, 

përfshirë asistencë sociale, mjekësore, psikologjike dhe ligjore, si dhe garantimi i respektimit 

të standardeve kombëtare të përcaktuara dhe PSV-ve. 

(e) Garantimi i sigurisë fizike për të gjithë personat e trafikuar (VMT dhe VT) 
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Synimi Strategjik 2. Nxitja e kthimit dhe riintegrimit dhe përfshirjes sociale të të miturve 

dhe të rriturve si persona të trafikuar (VMT dhe VT) dhe ulja e rrezikut për personat e 

trafikuar për t’u riviktimizuar dhe ritrafikuar, ose që të kthehen në trafikues. 

Objektivat Specifik: 

(a) Nxitja e kthimit vullnetar të asistuar dhe riintegrimit të VMT dhe VT shqiptarë nga jashtë; dhe 

kthimi I personave të huaj të trafikuar. 

(b) Forcimi i programit për dhënien e asistencës afatgjatë me qëllim riintegrimin dhe përfshirjen 

shoqërore të të rriturve dhe të miturve që janë VMT dhe VT, në përputhje me nevojat 

individuale dhe PSV-të.  

 

C. PARANDALIMI 

Synimi Strategjik 1. Rritja e ndërgjegjësimit publik mbi të gjitha format e trafikimit të 

personave (trafikimi i brendshëm, shfrytëzimi për punë të detyruar të fëmijëve dhe të 

rriturve, lypja nga fëmijët etj.) si dhe pasojat e tij.  

Objektivat Specifik: 

(a) Rritja e ndërgjegjësimit mbi trafikimin e personave dhe pasojat e tij në përgjithësi, si dhe 

rritja e rolit të medias në parandalimin e trafikimit nëpërmjet ndërgjegjësimit publik; 

(b) Rritja e ndërgjegjësimit të fëmijëve dhe të rinjve për trafikimin, shkaqet, rrethanat, rreziqet 

e pasojat e tij, si dhe trajtimi i temave mbi antitrafikimin të bëhet në kurrikulat bazë të 

institucioneve arsimore parauniversitare 

(c) Rritja e ndërgjegjësimit të punonjësve të sistemit shëndetësor mbi kontributin e 

specialistëve të shëndetit në lidhje me identifikimin fillestar, asistencën shëndetësore dhe 

referimin e VT/VMT. 

Synimi Strategjik 2: Ulja e cenueshmërisë nga trafikimi dhe shfrytëzimi i personave 

Objektivat Specifik: 

(a) Rritja e mundësive ekonomike dhe mundësive të tjera fitimprurëse për grupet e viktimave 

të mundshme 

(b) Përmirësimi i përfshirjes sociale të viktimave të mundshme të trafikimit. (Duke 

harmonizuar veprimet me “Planin e Riintegrimit të Romëve dhe Egjiptianëve 2017-2020, 

Strategjinë Kombëtare për Barazi Gjinore dhe Planin e Veprimit 2016-2020, si dhe 

Strategjinë e Përfshirjes Sociale) 

 

Synimi Strategjik 3: Garantimi i mekanizmave parandalues dhe mbrojtës si dhe dhënia e 

ndihmës në nivel bashkie, duke iu shërbyer grupeve/personave viktima të 

mundshme/viktimave të trafikimit 

Objektivi Specifik: 

(a) Garantimi i shërbimeve psiko-sociale, ligjore, shëndetësore dhe mbështetjes së 

përshtatshme për viktimat e mundshme dhe grupet/personat e trafikuar, për riintegrimin 

e tyre në shoqëri, duke përfshirë shërbime për parandalimin e krizave, si lehtësimi i 

përdorimit të shërbimeve sociale, ndihma sociale, strehimi, aftësimi për jetën, shpërndarja 

e informacionit tek grupet dhe personat në nevojë. 

 

Synimi Strategjik 4: Parandalimi i trafikimit të mundshëm të personave dhe eliminimi i 

situatave aktuale të trafikimit nëpërmjet masave administrative 

Objektivat Specifik: 

(b) Sigurimi i normimit dhe monitorimit të të gjithë sektorëve të shoqërisë që mund të 

ndikohen nga trafikimi, si dhe parandalimi/identifikimi nëpërmjet masave në kufi. 
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(c) Detyrimi i zbatimit të kërkesave për regjistrim në Gjendjen Civile (dokumentacioni i 

ligjshëm për lindjet, shtetësinë dhe martesën) në mënyrë që të lehtësohet përfshirja sociale 

dhe përdorimi i sistemit të arsimit dhe shërbimeve të tjera sociale 

D. KOORDINIMI 

Synimi Strategjik 1: Bashkërendimi i të gjitha masave antitrafik dhe bashkëpunimi i 

frytshëm mes të gjithë aktorëve të përfshirë në luftën kundër trafikimit në Shqipëri dhe 

veçanërisht me Mekanizmin e Dhunës në familje dhe Sistemit të Integruar të Mbrojtjes 

së Fëmijëve në nivel qendror dhe lokal.  

Objektivat Specifik: 

(a) Garantim i mbikëqyrjes së vazhdueshme të të gjithë aktorëve të përfshirë në luftën 

kundër trafikimit të personave dhe I projekteve/masave të marra në vend, si dhe nxitja 

e shkëmbimit të informacionit mes të gjitha organizatave partnere, shtetërore dhe 

joshtetërore. 

(b) Funksionimi efikas i kuadrit bashkërendues dhe bashkëpunues për të mundësuar 

përcaktimin e politikave dhe standardeve, monitorimin dhe shqyrtimin, si dhe 

mekanizma efikas menaxhimi çështjesh për identifikimin, referimin, mbrojtjen, 
ndihmën, integrimin dhe riintegrimin e personave të trafikuar (viktima dhe viktima të 

mundshme të trafikimit) nëpërmjet Mekanizmit Kombëtar të Referimit (MKR), duke 

qartësuar rolet dhe përgjegjësitë përkatëse, si dhe ndarjen e detyrave dhe mekanizmat 

e bashkëpunimit dhe bashkëveprimit mes të gjithë aktorëve në nivel kombëtar, rajonal 

dhe vendor, si dhe duke forcuar kapacitetet e organeve bashkërenduese. 

(c) Forcimi i luftës antitrafik në nivel rajonal dhe në nivel bashkie. 

(d) Njohja dhe informimi i të gjitha struktura dhe agjencive përgjegjëse mbi Planin 

Kombëtar të Veprimit, si dhe garantimi që rolet dhe përgjegjësitë përkatëse të jenë 

kuptuar qartë dhe të nxisin zbatimin e planit kombëtar të veprimit. 

Synimi Strategjik 2: Garantimi që i gjithë informacioni dhe të dhënat e nevojshme për 

vlerësimin e trafikimit të personave dhe për luftën dhe parandalimin e suksesshëm të tij 

ekziston, është i përdorshëm nga të gjithë aktorët e përfshirë dhe shkëmbehet rregullisht 

si në nivel kombëtar ashtu dhe në atë ndërkombëtar. 

Objektivat Specifik: 

(a) Krijimi i mekanizmit për shpërndarjen e informacionit dhe të dhënave, në përputhje me 

mbrojtjen e të dhënave personale, në përputhje me përkufizimet e rëna dakord dhe për 

të dhënat kryesore të përcaktuara. 

(b) Rritja e kërkimeve mbi të gjitha format e trafikimit të qenieve njerëzore si dhe mbi të 

gjitha fushat e luftës antitrafik 

Synimi Strategjik 3: Përmirësimi i vazhdueshëm i luftës antitrafik në nivelet strategjike 

dhe operacionale, dhe përshtatja e tyre me kërkesat e reja dhe rrethanat e ndryshuara, 

duke krijuar/forcuar një sistem për shqyrtimin, monitorimin dhe vlerësimin e rregullt të 

PKV 

Objektivat Specifik: 

(a) Garantimi i mbledhjes dhe analizës sistematike dhe të vazhdueshme të të gjitha 

informacioneve dhe të dhënave me interes në nivelet operacionale dhe strategjike në 

përputhje me ligjin “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, për krijimin/forcimin e një 

mekanizmi funksional në nivel vendor për parandalimin (identifikimin e personave viktima 

të mundshme, si dhe ndërhyrjet parandaluese dhe mbështetëse), si dhe identifikimin, 

referimin dhe dhënien e ndihmës ndaj personave të trafikuar. 

(b) Vlerësimi rregullisht i të gjitha veprimtarive të parashikuara në PKV 
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Shtojca 7 - Strategjia Kombëtare e Integrimit dhe Zhvillimit 2015-

2020 

 

 

Objektivat strategjikë Treguesit/Rezultatet 

1. Krijimi i një mjedisi të sigurt për 

shoqërinë përmes uljes së ofertës dhe 

mundësive për përdorim të paligjshëm 

të narkotikëve:  

 

1.1 Parandalimi dhe ulje e konsiderueshme e prodhimit të 

lëndëve narkotike në Shqipëri me një ulje të synuar prej 67% 

deri në vitin 2020;  

1.2 Moslejimi i mundësive për përdorim të paligjshëm të 

lëndëve narkotike, duke intensifikuar luftën kundër individëve, 

grupeve dhe organizatave kriminale të përfshirë në shitjen, 

shpërndarjen dhe trafikimin ndërkombëtar të drogës;  

1.3 Duke i mbajtur në nivele të ulëta drogat e forta të kapura 

nga vendet fqinje, me origjinë ose të tranzituara përmes 

Shqipërisë.  

 

2. Ulja e trafikimit të paligjshëm dhe, në 

veçanti, e trafikimit të qenieve 

njerëzore nga/përmes Shqipërisë deri 

në 2020 nëpërmjet:  

 

2.1 rritjes së shkallës së zbulimit të krimeve për individë dhe 

rrjete kriminale të përfshirë në trafikun e paligjshëm;  

2.2 rritjes së numrit të operacioneve të përbashkëta 

ndërkombëtare kundër trafikut të paligjshëm;  

2.3 rritjes së numrit të operacioneve kundër trafikut të 

paligjshëm, duke përdorur teknika të posaçme hetimore.  

 

3. Përmirësimi i efiçencës në luftën 

kundër krimit ekonomik dhe financiar, 

pastrimit të parave, korrupsionit dhe të 

ardhurave nga krimi, nëpërmjet:  

 

3.1 rritjes të numrit të hetimeve të pasurive kriminale dhe të 

rasteve parandaluese të korrupsionit;  

3.2 rritjes së numrit të proceseve penale për “pastrimin e të 

ardhurave nga krimi”;  

3.3 rriitjes së numrit të rasteve të hetuara në vepra të tjera 

penale të krimit ekonomik.  

 

4. Rritja e efikasitetit të njësisë së 

krimeve kibernetike, nëpërmjet:  

 

4.1 rritjes së numrit të hetimeve të veprave penale të lidhura 
me krimet kibernetike;  

4.2 rritjes së numrit të hetimeve të rasteve të abuzimit të të 
miturve përmes internetit; dhe  

4.3 rritjes së numrit të hetimeve parandaluese të krimeve 

kibernetike.  

 

5. Parandalimi dhe ulja e kërcënimeve 

terroriste nëpërmjet:  

 

5.1 rritjes së rezultateve në luftën kundër terrorizmit përmes 

vendosjes dhe përdorimit të një sistemi efikas të vlerësimit të 

riskut, shoqëruar me forcimin institucional të njësive të 

angazhuara në këtë fushë. Rezultatet e pritshme, përfshijnë: (i) 

rritje në numrin e operacioneve që përdorin metoda të 

hetimeve speciale; (ii) rritje në numrin e operacioneve 

ndërkombëtare të përbashkëta; dhe (ii) rritje në shkallën e 
zbulimit dhe eliminimit të veprave penale terroriste;  

5.2 hartimit të një ligji organik në përputhje me standardet e 
BE-së për luftën kundër terrorizmit;  

5.3 ngritjes dhe funksionimi i Komitetit ndërinstitucional për 
bashkërendimin e veprimeve në luftën kundër terrorizmit”; dhe  
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5.4 ngritjes së një rrjeti të sigurt komunikimi për shkëmbimin 

e informacionit mes agjencive të angazhuara në luftën kundër 

terrorizmit.  

 

6. Krijimi i një shërbimi hetimor 

bashkëkohor bazuar në:  

 

6.1 rritjen e kapaciteteve hetimore drejt hetimeve të bazuara 
në informacionin e zbulimit (inteligjencë);  

6.2 përmirësimin e instrumenteve dhe teknologjisë moderne, 

përmes përfundimit të Sistemit të Menaxhimit të Informacionit 

të Plotë (TIMS), krijimit të Sistemit të Menaxhimit të 

Informacionit dhe zbatimit të rrjetit të komunikimit për 
Policinë e Shtetit;  

6.3 rritjen e aftësive të Policisë Shkencore, me anë të futjes së 

teknologjive të reja të cilat do të bëjnë të mundur rriitjen e 

numrit të ekzaminimeve mjeko-ligjore në procesin e zbulimit 
dhe identifikimit të provave në vendin e krimit; dhe  

6.4 ngritjen dhe funksionimin e Byrosë Kombëtare të Hetimit.  

 

7. Forcimi i bashkëpunimit ndër-

kombëtar dhe rajonal nëpërmjet:  

 

7.1 zbatimit të marrëveshjeve ekzistuese dhe formave të reja 

të bashkëpunimit të policisë me vendet e rajonit dhe të BE-së; 

konkretisht përmes rritjes së shkëmbimit të informacionit me 
EUROPOL-in dhe INTERPOL-in;  

7.2 rritjes së numrit të operacioneve të përbashkëta me 
EUROPOL-in; dhe  

7.3 një rritjeje në numrin e personave të kërkuar të ndaluar.  

 

 

 

 


