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Ky Raport nuk është redaktuar zyrtarisht. 
 
Përmbajtja e këtij botimi nuk pasqyron medoemos pikëpamjet apo politikat e UNODC-
së apo të organizatave kontribuese dhe as nuk nënkupton mbështetje për to. Skemat e 
përdorura dhe paraqitja e materialit në këtë botim nuk përbëjnë shprehje të asnjë 
mendimi nga ana e UNODC-së në lidhje me statusin ligjor të asnjë vendi, zone apo 
territori apo në lidhje me autoritetet e tyre, dhe as në lidhje me caktimin e kufijve të 
tyre. 
 
Jeni të mirëpritur t’ia drejtoni vërejtjet dhe sugjerimet tuaja: 
Sektorit të Statistikave dhe Vrojtimeve 
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin 
PO Box 500 
1400 Vienna 
Austria 
Tel: (+43) 1 26060 5475 
Faks: (+43) 1 26060 7 5475 
Postë elektronike: sass.crime@unodc.org 
Hapësira në internet: www.unodc.org 
 

Falënderime 
 
UNODC  dëshiron të falënderojë Komisionin Evropian për mbështetjen financiare që ka 
dhënë për përgatitjen dhe publikimin e këtij raporti, në kuadër të Programi Rajonal 
CARDS 2006. 
 
Ky raport ka dalë nën përgjegjësinë e Sektorit të Statistikave dhe Vrojtimeve (SASS) 
dhe Zyrës së Programit Rajonal për Evropën Juglindore (RPOSEE) të Zyrës së OKB-
së Kundër Drogave dhe Krimit (UNODC) mbështetur në punën kërkimore të realizuar 
gjatë një misioni kërkimor në Shqipëri në muajin shtator 2009, nga UNODC dhe 
Qendra e Përbashkët Kërkimore për Krimin Ndërkombëtar (TRANSCRIME). 
 

Puna kërkimore në vend dhe organizimi i misionit kërkimor: 
Ilir Bicja (pika e kontaktit në vend) 

 
Bashkërendimi i punës kërkimore dhe përgatitja e raportit: 
 
TRANSCRIME:  Barbara Vettori (puna kërkimore dhe përpilimi) 

Ernesto Savona (bashkërendimi i punës kërkimore) 
Irene Pavesi (ndihmë për punën kërkimore) 

 
UNODC:   Michael Jandl (redaktor i raportit) 

Steven Malby (bashkërendimi i punës kërkimore) 
Anna Alvazzi del Frate (bashkërendimi i punës kërkimore) 
Ela Banaj (mbështetje për projektin në vend) 
Carla Ciavarella (drejtimi i projektit) 
Angela Me (drejtimi i projektit) 
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Udhëzues Programi, Shqipëria 
 

1 
 

 
 
 
  

 
 

1. Hyrje dhe informacion për kontekstin 
 
Këto udhëzime për programin janë hartuar në kuadër të Projektit “Përgatitja e 
instrumenteve të monitorimit për institucionet e gjyqësorit dhe forcave të zbatimit të 
ligjit në Ballkanin Perëndimor” të financuar nga Programi Rajonal CARDS i Bashkimit 
Evropian.  Në të jepen rekomandime për përmirësimin e sistemeve statistikore për 
kriminalitetin dhe drejtësinë penale si edhe për migrimin, azilin dhe vizat në Shqipëri. 
 
Udhëzimet që jepen këtu, janë hartuar mbi bazën e Raportit të Asistencës Teknike për 
Shqipërinë  (UNODC, prill 2010) dhe duhet të lexohen së bashku me raportin në fjalë. 
Në Raportin e Asistencës Teknike jepet në një vend informacioni i mbledhur gjatë 
misionit kërkimor i cili ka qenë në Tiranë nga data 28 shtator deri më 2 tetor 2009, dhe i 
cili është zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet dhe palët homologe 
shqiptare të fushës së statistikave të drejtësisë dhe punëve të brendshme (DPB).1 
 
Ashtu si edhe Raporti i Asistencës Teknike, rekomandimet që jepen në këtë dokument 
paraqiten sipas institucioneve dhe duhet të lexohen duke i krahasuar me kontekstin e 
standardeve përkatëse ndërkombëtare apo të BE-së për mbledhjen, analizimin dhe 
përdorimin e statistikave për DPB-në. Futja në përdorim shkallë-shkallë apo me hapa i 
udhëzimeve është një hap jetik në drejtim të harmonizimit të mekanizmave ekzistuese 
kombëtare për statistikat me acquis-në, standardet dhe praktikat më të mira të BE-së 
dhe ato botërore. 
 
Për të ndihmuar  vendet dhe territoret përfituese për arritjen e këtij synimi, Projekti 
“Përgatitja e instrumenteve të monitorimit për institucionet e gjyqësorit dhe forcave të 
zbatimit të ligjit në Ballkanin Perëndimor” parashikon një sërë aktivitetesh. Detyrat që 
janë përmbushur tashmë përfshijnë një studim kërkimor empirik me titull “Studim për 
kontekstin dhe sistemet: Statistikat për drejtësinë dhe punët e brendshme në Ballkanin 
Perëndimor” dhe një studim të dytë me titull “Përgatitja e standardeve për statistikat për 
kriminalitetin dhe drejtësinë penale—Acquis e BE-së dhe ajo ndërkombëtare”, si edhe 
raportet e plota të asistencës teknike të cilët përmenden më lart. Aktivitetet e 
mëtejshme të projektit do të përfshijnë përgatitjen e treguesve rajonalë dhe trajnim 
specifik dhe ngritje të kapaciteteve në fushën e mbledhjes së të dhënave dhe 
statistikave për institucionet e drejtësisë dhe punëve të brendshme. 
 
Udhëzimet e mëposhtme vënë në dukje në mënyrë sistematike fushat ku ekziston 
mundësia për përmirësim, çka përbën, në vetvete, një produkt të konsiderueshëm të 
projektit. Për më tepër, këto udhëzime do të ndihmojnë në vendosjen e prioriteteve për 
nevojat e trajnimit që duhen trajtuar brenda projektit dhe në programimin e asistencës 
teknike të mëtejshme dhe aktiviteteve trajnuese që mund të mbuloheshin nga projekte 
të tjera të asistencës teknike, si edhe në evidentimin e fushave për zhvillimin e 
mëtejshëm të sistemeve statistikore në periudhën afatmesme deri afatgjatë. 

                                                 
1 Misioni kërkimor u realizua nga Zyra e OKB-së kundër Drogave dhe Krimit (UNODC), në partneritet me Qendrën e 
Përbashkët Kërkimore për Krimin Ndërkombëtar (TRANSCRIME) dhe me mbështetjen e personit qendror të kontaktit të 
UNODC-së në Tiranë dhe të zyrës së projektit të UNODC-së në Tiranë. 
 



2. Statistikat për kriminalitetin dhe drejtësinë 
penale 

 
2.1. Statistikat policore 
 

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

2.1.2. Hedhja e të dhënave (regjistrimi i krimeve/veprave) 
 
Vlerësimi ka identifikuar se ka vend për përmirësim në sistemin e regjistrimit të 
statistikave në nivel policie. Shumë vepra të dyshuara që vijnë në vëmendjen e policisë 
ka të ngjarë të mos raportohen në statistikat zyrtare, ose ngaqë nuk ndiqen më tej, ose 
ngaqë prokuroria nuk i pranon çështjet përkatëse. Kartelat ekzistuese për shkelësit dhe 
viktimat e dyshuara janë të pakta dhe përmbajnë shumë pak informacion për profilin e 
shkelësve dhe të viktimave. 
 
Në periudhën afatmesme, regjistrimi elektronik i kartelave përmes një programi 
kompjuterik i lidhur me Sistemin e Menaxhimit Total të Informacionit (TIMS), i cili, hë 
për hë, është në fazën e provës, ka potencialin për t’u zhvilluar në një sistem të plotë të 
regjistrimit dhe raportimit të veprave penale për të gjitha stacionet policore në Shqipëri. 
 
Tani për tani, incidenteve penale të regjistruara u vendoset një numër progresiv në 
bazë mujore në Regjistrin e Krimeve, i cili nuk është njësoj me kartelat e prokurorisë 
dhe të gjykatave. 
 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
1. Për ta veçuar në mënyrë të qartë detyrën e regjistrimit të 

kallëzimeve për krimet nga përgjegjësia për hetimin e krimeve, 
mund të shqyrtohet shpërndarja e përgjegjësive për 
regjistrimin e krimeve brendapërbrenda Policisë së Shtetit në 
Shqipëri, dhe duhet menduar ideja e kalimit të kësaj detyre 
Shefit të një Sektori të veçantë që bën regjistrimin e krimeve 
në çdo stacion lokal policie apo pikës parësore të mbledhjes 
së të dhënave. 

Policia 
 

2. Do të parapëlqehej të parashikohet regjistrimi i të gjitha 
veprave penale që vijnë në vëmendjen e policisë qysh në një 
fazë të hershme të procesit dhe pavarësisht identifikimit të një 
personi të dyshuar. Pragu për regjistrimin e një vepre penale 
dhe për çeljen e një kartele personale (“kontakti formal” me 
policinë si person i dyshuar apo si viktimë) është e mira të jetë 
i përcaktuar qartë në norma të shkruara. Është mirë që pragu 
për kartelat e mbështetura në vepra penale të mbështetet te 
përcaktimi i provave të mjaftueshme që tregojnë se ka 
ndodhur një krim. Është mirë që pragu për kartelat e 
mbështetura në personat e dyshuar të mbështetet në 
konceptin e “kontaktit formal” me policinë si person i dyshuar. 

Policia/ Drejtoria 
e Përpunimit dhe 
Mbrojtjes së të 
Dhënave 
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3. Është mirë që kartelat personale për autorët e veprave penale 
të përfshijnë të dhëna për gjininë; kombësinë; shtetësinë; 
marrëdhënien autor-viktimë dhe zonën gjeografike ku është 
banor. 

Policia 

4. Mirë është të mbahen në konsideratë edhe mundësitë për 
regjistrimin sistematik nga policia të të dhënave të viktimave të 
krimit, me idenë për të mbledhur të dhëna për viktimat, të 
zbërthyera për moshën; gjininë; kombësinë; shtetësinë; 
marrëdhënien autor-viktimë dhe zonën gjeografike ku është 
banor. 

Policia/ Drejtoria 
e Përpunimit dhe 
Mbrojtjes së të 
Dhënave 

5. Udhëzuesit ekzistues dhe normat e shkruara për regjistrimin e 
ngjarjeve kriminale dhe të personave të dyshuar për krimet 
është mirë të shqyrtohen dhe përditësohen. Normat e 
përditësuara duhet të ofrojnë udhëzime për një skemë të qartë 
të klasifikimit të krimeve të mbështetur në Kodin Penal të 
Republikës së Shqipërisë, i cili të përdoret në regjistrimin e 
parë të ngjarjes. 

Policia/ Drejtoria 
e Përpunimit dhe 
Mbrojtjes së të 
Dhënave 

6. Mirë është që Drejtoria e Policisë të nxjerrë udhëzime dhe të 
zbatojë kurse trajnimi për të siguruar që normat e shkruara për 
regjistrimin e të dhënave të zbatohen njësoj nga të gjitha 
njësitë e regjistrimit të krimeve në Shqipëri. 

Drejtoria e 
Policisë 

7. Në bashkëpunim me Prokurorinë e Përgjithshme dhe 
Ministrinë e Drejtësisë, policia shqiptare duhet të kryejë një 
studim realizueshmërie (fizibiliteti) për caktimin e një numri 
unik të integruar të dosjeve për secilën kartelë personi që të 
mund të përdoret në të gjitha fazat e sistemit të drejtësisë 
penale në polici, prokurori dhe gjykata. 

Policia 
Prokuroria e 
Përgjithshme 
Ministria e 
Drejtësisë 

 
 

2.1.3. Fluksi i të dhënave 
 
Sistemi i tanishëm i transferimit të të dhënave nga kartela individuale në statistikat e 
agreguara në nivel qendror funksionon relativisht mirë. Mirëpo, formati i regjistrit të 
krimeve kërkon manipulimin e vëllimeve të mëdha në letër dhe shifrat e agreguara të 
incidenteve kriminale kopjohen disa herë në formate të ndryshme në letër. 
 
Megjithëse ekzistojnë disa udhëzime nga niveli qendror për nivelet rajonale dhe 
vendore për regjistrimin e të dhënave dhe transmetimin e të dhënave, duket se 
udhëzime të tilla nuk mund të japin shprehimisht hollësi për rregullat e numërimit lidhur 
me veprat penale dhe autorët e tyre. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
8. Në periudhën afatshkurtër, për ta zvogëluar nevojën për 

kopjim intensiv me dorë të të dhënave mes formateve të 
ndryshme, është mirë të shqyrtohen instrumentet e tanishme 
për regjistrimin e çështjeve, veprave dhe personave të 
dyshuar (formati i regjistrit të krimeve) dhe agregimi i 
mëpasshëm i të dhënave në nivel rajonal dhe qendror. 

Drejtoria e 
Policisë 
 

9. Në periudhën afatmesme, është mirë të bëhet një vlerësim i 
provës pilot të nxjerrjes dhe përdorimit të të dhënave që po 
realizohet tani në Tiranë, e shoqëruar kjo me kryerjen e një 
studimi realizueshmërie për vënien në zbatim të sistemit në 
të gjithë Shqipërinë. 

Policia/ Drejtoria 
e Përpunimit dhe 
Mbrojtjes së të 
Dhënave 



10. Për të përcaktuar procedura të qarta për agregimin e 
kartelave individuale të veprave penale dhe personave të 
dyshuar, krahas udhëzuesve dhe normave të shkruara për 
regjistrimin e veprave dhe të personave të dyshuar, është 
mirë që normat që janë tani në fuqi të shqyrtohen dhe të 
nxirren normat e reja të nevojshme. Këto norma duhet të 
përcaktojnë qartë rregullat e numërimit që duhen zbatuar në 
rastin e veprave dhe personave të dyshuar të shumtë në 
numër. 

Ministria e 
Brendshme 
Policia 
Drejtoria e 
Përpunimit dhe 
Mbrojtjes së të 
Dhënave 

11. Udhëzuesit dhe normat e shkruara për të gjithë personelin që 
merret me agregimin e të dhënave duhet të shpërndahen dhe 
i gjithë personeli përgjegjës duhet të trajnohet për regjistrimin 
e krimeve dhe normat e numërimit. 

Drejtoria e 
Policisë 

 
 

2.1.4. Produkti (nxjerrja e statistikave) 
 
Raportimi i rregullt i statistikave kriminale të regjistruara nga Policia e Shtetit e 
Shqipërisë është një zhvillim pozitiv i cili e rrit transparencën në fushën e sigurisë 
publike dhe e përmirëson më tej kapacitetin për hartimin e strategjive policore të 
orientuara nga provat. Për rrjedhojë, është mirë që të nxitet dhe të zhvillohet më tej 
raportimi i statistikave policore përmes përdorimit të formave të raportimit sistematik 
dhe kanaleve të shpërndarjes. Duhet theksuar se në këtë fazë të zhvillimit statistikor, 
analiza e të dhënave dhe prirjeve si edhe e treguesve të ecurisë duhet të ushtrohen me 
kujdesin më të madh. Prirjet e tanishme të të dhënave kriminale duket se ndikohen 
ndjeshëm nga një përmirësim në nivelin e mbulimit të statistikave kriminale. Disa 
tregues të caktuar (siç është përqindja e krimeve “të zbuluara”) duket se e kufizon 
raportimin e krimeve pa një person të dyshuar të identifikuar qartë dhe se ofron një 
pamje më optimiste nga sa është lidhur me kundërpërgjigjen ndaj krimit. Për rrjedhojë, 
lipset të shqyrtohet përdorimi i të dhënave të tilla si treguesit të ecurisë. 
 
Tani për tani, të dhënat mblidhen në nivel qendror dhe kontrollohen në Sektorin e 
Statistikave të Drejtorisë së Përpunimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave pranë Ministrisë 
së Brendshme, në Tiranë. Mirëpo, me një numër të kufizuar punonjësish në Sektorin e 
Statistikës, verifikimi i saktësisë statistikore është i kufizuar, duke lënë kështu vend për 
përmirësim. 
 
Analizimi dhe prezantimi i të dhënave për krimet është aktualisht i kufizuar dhe mund të 
përmirësohej përmes përdorimit të instrumenteve të thjeshta statistikore përshkrimore. 
Shpërndarja mund të lehtësohej shumë përmes një përdorimi më të madh të internetit 
dhe përmes bashkëpunimit me Institutin e Statistikave (INSTAT). 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
12. Mund të shqyrtohet organika e Drejtorisë së Përpunimit dhe 

Mbrojtjes së të Dhënave për të siguruar numrin e 
mjaftueshëm të burimeve dhe punonjësve të kualifikuar për 
marrjen, përpunimin dhe kontrollin e të dhënave nga drejtoritë 
rajonale të policisë çdo muaj dhe çdo tremujor. 

Ministria e 
Brendshme 
Policia 
 

13. Është mirë që stafi i Drejtorisë së Përpunimit dhe Mbrojtjes 
së të Dhënave të trajnohet në mënyrë veçantë për kontrollin 
e statistikave kriminale dhe për metodat e prezantimit dhe 
analizimit të statistikave kriminale, përfshirë edhe përmes 
përdorimit të tabelave dhe grafikëve në programin Excel. 

Policia/ 
Drejtoria e 
Përpunimit dhe 
Mbrojtjes së të 
Dhënave 

6 6 6 
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14. Është mirë të vendoset raportimi sistematik i statistikave për 
veprat penale të regjistruara nga policia, personat e dyshuar 
të identifikuar dhe (në periudhën afatgjatë) viktimat e 
identifikuara nga policia në formën e tabelave standard në një 
publikim vjetor statistikor, edhe duke mbajtur parasysh 
raportimin ndërkombëtar (Vrojtimi i Eurostatit dhe OKB-së për 
Trendet e Krimit dhe Operacionet e Sistemeve të Drejtësisë 
Penale). 

Policia 

15. Është mirë që statistikat e publikuara të shoqërohen me 
interpretime të detajuara të modeleve dhe prirjeve statistikore 
si edhe me metadata (analiza statistikore) të hollësishme. 

Policia/ Drejtoria 
e Përpunimit dhe 
Mbrojtjes së të 
Dhënave 

16. Mirë është të mendohet ideja e një përdorimi më të gjerë të 
internetit për përhapjen e statistikave kriminale. 

Policia 

17. Është mirë të arrihet një bashkërendim më i mirë me 
INSTAT-in, sidomos me idenë për të përfshirë edhe statistikat 
kriminale në Vjetarin Statistikor. 

Policia 
INSTAT 

 
 
2.2. Statistikat e Prokurorisë 
 

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

2.2.2. Hedhja e të dhënave (regjistrimi i krimeve) 
 
Prokuroritë i regjistrojnë të dhënat sipas çështjeve. Secila çështje në fillim regjistrohet 
me dorë në një regjistër. Informacioni i regjistruar për çdo çështje të regjistruar përfshin 
informacion për disponimin e çështjes, të dhëna për të pandehurin, të dhëna për 
viktimat dhe të dhëna për dëmet. Kartela të veçanta mbahen vetëm për çështjet e 
trajtuara nga prokurori dhe nuk ka kartela të veçanta për persona të cilat të shprehin 
qartë akuzën dhe disponimin e çështjes për personin. 
 
Mbi nivelin e prokurorive të rretheve dhe të apelit, statistikat për personat e ndjekur 
ligjërisht gjenden vetëm në formë të agreguar, megjithëse mund të filtrohen sipas 
neneve të Kodit Penal. 
 
Pragu për çeljen e një kartele të ndjekjes penale (“çështje”) nuk duket se është i 
përcaktuar qartë. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
18. Për ta përcaktuar qartë pragun për çeljen e dosjes së 

prokurorisë, është mirë të rishikohen sipas nevojës aktet 
nënligjore të zbatueshme për mbledhjen e të dhënave. 

Prokuroria/ 
Prokuroria e 
Përgjithshme 

19. Mund të shikohet ideja e kryerjes së një studimi 
realizueshmërie për të kaluar nga një sistem regjistrimi i 
mbështetur te çështjet te një sistem i mbështetur te personat 
(një kartelë për çdo person të ndjekur penalisht). Studimi 
mund të shikonte mundësinë e vendosjes së një numri unik 
të integruar dosjeje kartelave personale që të jetë i 
përbashkët midis policisë, prokurorisë dhe gjykatave, në 
sistemin e drejtësisë penale. 

Prokuroria/ 
Prokuroria e 
Përgjithshme 
Policia 
Ministria e 
Drejtësisë 
 



20. Futja e mundshme e kartelave personale duhet të sigurojë që 
për çdo person të ndjekur penalisht të regjistrohen akuzat 
dhe hollësitë e çështjes. Kartelat personale duhet të 
përfshijnë edhe informacion për gjininë, moshën, shtetësinë 
dhe zonën gjeografike ku banojnë personat e ndjekur 
penalisht, krahas kombësisë dhe marrëdhënies autor-viktimë. 

Prokuroria/ 
Drejtoria e 
Studimeve, 
Kërkimeve 
Juridike dhe 
Integrimit 
 

 
 

2.2.3. Fluksi i të dhënave 
 
Në fund të çdo muaji, informacioni për të gjitha çështjet i regjistruar nga prokurorët 
agregohet në nivel rrethi në një tabelë në Excel, duke përdorur formularë të ndryshëm 
standard. Formulari kryesor agregon informacionin sipas neneve të Kodit Penal për: 
çështjet, personat e dyshuar (të pandehurit), viktimat, dëmet dhe shpenzimet 
procedurale. Ka edhe statistika më vete për personat madhor dhe të miturit (personat 
me moshë 14-18 vjeç). 
 
Sistemi i tanishëm i kalimit të të dhënave nga kartela individuale në statistikat e 
agreguara kërkon manipulimin e vëllimeve të mëdha informacioni në letër dhe shifrat e 
agreguara të çështjeve, personave të pandehur dhe viktimave kopjohen disa herë 
midis formateve të ndryshme në letër. 
 
Prokurori i Përgjithshëm ka nxjerrë udhëzime të hollësishme për regjistrimin e të 
dhënave. Por, vlerësimi ka treguar se këto rregulla nuk kuptohen gjithmonë mirë dhe 
nuk vihen në zbatim gjithmonë në mënyrë të njëtrajtshme nga të gjitha zyrat në rrethe. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
21. Për të identifikuar mundësitë për përmirësimin e eficiencës, 

është mirë të shqyrtohet sistemi i fluksit të të dhënave. Në 
veçanti, mund të jetë e rëndësishme të shikohet se si të 
thjeshtohen procedurat e hedhjes së të dhënave dhe të 
eliminohen hedhjet e përsëritura. 

Prokuroria/ 
Drejtoria e 
Studimeve, 
Kërkimeve 
Juridike dhe 
Integrimit 

22. Në periudhën afatmesme, kompjuterizimi i sistemit të 
raportimit mund të sillte fitime të ndjeshme sa i takon 
eficiencës dhe gjetjes në kohë të të dhënave. Mund të 
shikohej mundësia e kryerjes së një studimi realizueshmërie 
për kostot dhe kërkesat ligjore për futjen e një sistemi të tillë 
në të gjitha prokuroritë. 

Prokuroria/ 
Prokuroria e 
Përgjithshme 
 

23. Për ta rritur konsekuencën, është mirë të shqyrtohen dhe 
ndryshohen sipas nevojës rregullat ekzistuese të numërimit 
dhe të shpërndahen në formën e udhëzimeve të qarta apo 
urdhrave administrativ tek të gjitha njësitë regjistruese. 

Prokuroria/ 
Prokuroria e 
Përgjithshme 

24. Është mirë të nxitet zbatimi i njëtrajtshëm i rregullave të 
shkruara për numërimin në të gjitha prokuroritë në të gjithë 
Shqipërinë përmes realizimit të kurseve të trajnimit dhe 
dhënies së materialeve mësimore. 

Prokuroria/ 
Prokuroria e 
Përgjithshme 

 
2.2.4. Produkti (nxjerrja e statistikave) 

 
Të dhënat centralizohen në Drejtorinë e Studimeve, Kërkimeve Ligjore dhe Integrimit 
pranë Prokurorisë së Përgjithshme. Këtu, të dhënat merren, kontrollohen për të parë 

8 8 8 



 99 

 

S
hq

ip
ër

ia
 

nëse ka mospërputhje dhe agregohen në nivel vendi. Për shkak të nivelit të kufizuar të 
punonjësve që merren me statistikat, verifikimi i saktësisë statistikore, nxjerrja e 
treguesve statistikorë dhe analizimi i mëtejshëm i statistikave janë të kufizuara. 
 
Disa statistika të kufizuara për punën e prokurorisë publikohen në faqen e internetit 
dhe raportin vjetor që Prokuroria e Përgjithshme i paraqet Kuvendit, dhe i cili mund të 
gjendet edhe në internet. Këto statistika nuk jepen të zbërthyera sipas llojit të krimit. 
Disa statistika (p.sh. për numrin gjithsej të çështjeve të ndjekura penalisht, të pushuara, 
etj.) i jepen edhe Ministrisë së Drejtësisë dhe INSTAT-it Nuk publikohet asnjë statistikë 
për personat e ndjekur penalisht, sipas llojit të krimit. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
25. Është mirë të shqyrtohen kërkesat ligjore ekzistuese për 

organikën me idenë për të siguruar burime të mjaftueshme 
dhe punonjës të kualifikuar për marrjen, përpunimin dhe 
kontrollimin e të dhënave nga prokuroritë e rretheve, çdo 
tremujor. 

Prokuroria/ 
Prokuroria e 
Përgjithshme 

26. Është mirë të rritet më tej raportimi sistematik i statistikave të 
prokurorisë në formën e tabelave në faqen e internetit të 
Prokurorisë së Përgjithshme. 

Prokuroria/ 
Prokuroria e 
Përgjithshme 

27. Krahas të dhënave për ngarkesën dhe çështjet e ndjekura 
penalisht, statistikat e raportuara për prokurorinë është mirë 
të përfshijnë edhe të dhëna personale për personat e ndjekur 
penalisht, sipas llojit të krimit dhe të dhënave të disponimit të 
çështjes. 

Prokuroria/ 
Drejtoria e 
Studimeve, 
Kërkimeve 
Juridike dhe 
Integrimit 

28. Krahas raportimit të vet, mirë është që Drejtoria e Studimeve, 
Kërkimeve Ligjore dhe Integrimit të bashkërendojë punën me 
INSTAT-in për publikimin e të dhënave të standardizuara dhe 
metadatave në Vjetarin Statistikor. 

Prokuroria/ 
Prokuroria e 
Përgjithshme 

 
 

2.3. Statistikat e gjykatave 
 

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

2.3.2. Hedhja e të dhënave (regjistrimi i krimeve) 
 
Secila gjykatë rrethi dhe apeli regjistron të dhëna si për çështjet penale ashtu edhe për 
personat e akuzuar përpara gjykatës, përfshirë edhe disa të dhëna për akuzat dhe të 
pandehurit. Në të gjitha gjykatat, të dhënat regjistrohen në fillim me dorë, në një 
regjistër fizik. Paralelisht, shumica e gjykatave kanë edhe një sistem elektronik të 
regjistrimit të çështjeve, i cili përfshinë më shumë informacion për akuzat dhe të 
pandehurit. 
 
Prej vitit 2002, rreth një e treta e gjykatave të rretheve përdorin një Sistem të 
Menaxhimit të Çështjeve (SMÇ), për hedhjen e të dhënave për të gjitha çështjet 
gjyqësore. Në gjykatat e tjera të rretheve ka sisteme të tjera të automatizuara. Këto 
sisteme i caktojnë çdo çështjeje numra të ndryshëm dosjeje, të cilët nuk janë të 
harmonizuar mes gjykatave dhe nuk lidhen me numrat e çështjeve që përdorin 
prokuroria dhe policia. 



 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
29. Për t’i harmonizuar praktikat ekzistuese të regjistrimit të të 

dhënave me kërkesat ligjore dhe standardet ndërkombëtare 
për të dhënat, është mirë që kartelat personale të përmbajnë 
të dhëna për moshën; gjininë; kombësinë; marrëdhënien 
autor-viktimë; shtetësinë dhe vendbanimin. 

Ministria e 
Drejtësisë 

30. Është mirë të ngrihet një grup pune për përcaktimin e një liste 
minimale të të dhënave që duhen mbledhur në sistemet 
manuale dhe elektronike të regjistrimit të çështjeve në 
gjykata, me idenë për ta zvogëluar diversitetin e tanishëm të 
praktikave të mbledhjes së të dhënave në gjykata. 

Ministria e 
Drejtësisë 
Gjykatat 

31. Mirë është që grupi i punës të shikojë edhe mundësinë e 
mbajtjes së kartelave personale të harmonizuara në të gjithë 
sistemet elektronike të menaxhimit të çështjeve të vendosur 
tani nëpër gjykata. 

Ministria e 
Drejtësisë 
Gjykatat 

32. Me futjen e kartelave personale, mirë është që këtyre 
kartelave t’u vihen numra unik dosjeje të cilët të mbeten të 
njëjtë për çdo person në çdo nivel sistemi gjyqësor (gjykata 
rrethi, gjykata apeli, Gjykatë e Lartë). 

Ministria e 
Drejtësisë 
Gjykatat 

33. Është mirë të ngrihet një grup trepalësh pune me specialistë 
nga policia, prokuroria dhe gjykatat, me mandatin për të parë 
nëse dhe si mund të futet një numër i integruar dosjeje për t’i 
gjurmuar personat dhe çështjet në të gjithë sistemin e 
drejtësisë penale, i cili të përfshijë të gjithë institucionet e 
drejtësisë penale. 

Ministria e 
Drejtësisë, 
Gjykatat 
Prokuroria e 
Përgjithshme 
Policia 

 
2.3.3. Fluksi i të dhënave 

 
Të gjitha gjykatat e rretheve mbajnë kartela të kompjuterizuara (që përdorin sisteme të 
ndryshme të menaxhimit të çështjeve) si edhe kartela manuale, por ato janë të 
agreguara qysh në nivelin e parë të regjistrimit të të dhënave (në gjykatat e rretheve) 
dhe i dërgohen nivelin qendror në formën e tri tabelave të ndryshme statistikore. 
 
Formulari i parë ka të bëjë me çështjet penale, formulari i dytë ka të bëjë me personat 
e gjykuar dhe formulari i tretë paraqet apelimet e çështjeve penale. Të dhënat 
agregohen më tej në nivel vendi nga Sektori i Statistikës i Ministrisë së Drejtësisë. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
34. Mund të shikohej mundësia e ngritjes së një grupi pune për të 

parë mundësinë e mbajtjes së kartelave personale të 
harmonizuara në të gjithë sistemet elektronike të menaxhimit 
të çështjeve të vendosur tani nëpër gjykata. 

Ministria e 
Drejtësisë 
Gjykatat 

35. Pas futjes së kartelave personale, është mirë që të dhënat t’i 
përcillen drejtpërdrejt nga gjykatat Sektorit të Statistikës 
pranë Ministrisë së Drejtësisë në formën e kartelave njësi. 

Ministria e 
Drejtësisë 
Gjykatat 

 
2.3.4. Produkti (nxjerrja e statistikave) 

 
Në nivelet aktuale të personelit pranë Sektorit të Statistikës së Ministrisë së Drejtësisë, 
mundësitë për vlerësimin dhe sqarimin e raporteve me mospërputhje janë të kufizuara. 
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Analiza statistikore kufizohet kryesisht me treguesit bazë të ecurisë, siç është ngarkesa 
për gjykatës. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
36. Për ta përmirësuar cilësinë dhe dobinë e statistikave 

gjyqësore, është mirë të sigurohen burime të mjaftueshme 
për Sektorin e Statistikës, si punonjës, pajisje dhe program 
kompjuterik statistikor dhe analitik. 

Ministria e 
Drejtësisë 
Gjykatat 

37. Mirë është që stafi i Sektorit të Statistikës të trajnohet në 
mënyrë specifike për metodat e paraqitjes dhe analizimit të 
statistikave të gjykatave, përfshirë edhe përdorimin e 
tabelave dhe grafikëve në Excel. 

Ministria e 
Drejtësisë 
Gjykatat 

38. Krahas Raportit Vjetor të Sektorit të Statistikës pranë 
Ministrisë së Drejtësisë, është mirë që të përdoren të dhënat 
ekzistuese të administrimit të drejtësisë për nxjerrjen e 
raporteve tematike për tema të caktuara me interes (p.sh. për 
drejtësinë e të miturve apo për krimet e lidhura me drogën). 

Ministria e 
Drejtësisë/ 
Sektori i 
Statistikës 
 

 



2.4. Statistikat për pastrimin e parave 
 
Subjekteve që u nënshtrohen detyrimeve të raportimit sipas ligjit kundër pastrimit të 
parave u kërkohet t’i raportojnë Drejtorisë së Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit 
të Parave (DPPPP) tre lloje veprimesh, duke përdorur formularë standard: çdo veprim 
të dyshimtë, si edhe veprime në para dhe jo në para mbi një vlerë minimale të caktuar. 
Këto raporte analizohen dhe veprimet e dyshimta u raportohen më tej autoriteteve 
përgjegjëse. Sektori nxjerr një raport vjetor për raportet e marra dhe të përcjella, por 
nuk ka asnjë mënyrë për të gjurmuar rezultatet e aktiviteteve të veta përmes 
statistikave të hollësishme për proceset penale. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
39. Mirë është që DPPPP, Prokuroria e Përgjithshme dhe 

Ministria e Drejtësisë ta rrisin bashkëpunimin për shkëmbimin 
e rregullt të informacionit, mundësisht përmes vendosjes së 
normave me shkrim që rregullojnë një shkëmbim të tillë. 
Duhen bërë edhe marrëveshjet përkatëse me agjencitë 
përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave të drejtësisë jo 
penale për pastrimin e parave, për t’u raportuar në të 
ardhmen në nivel të BE-së. 

DPPPP 
Ministria e 
Drejtësisë 
Prokuroria 

40. Të dhënat përkatëse që i transmetohen rregullisht DPPPP-së 
përfshijnë të dhëna personale për numrin e kërkesave për 
hetim, numrin e aktakuzave dhe numrin e dënimeve dhe të 
dhëna të tjera që kanë lidhje me proceset gjyqësore për 
pastrimin e parave. 

DPPPP 
Ministria e 
Drejtësisë 
Prokuroria 

41. Është mirë që statistikat për proceset gjyqësore që kanë 
lidhje me aktivitetet kundër pastrimit të parave të përbëjnë 
pjesë integrale të Raportit Vjetor të DPPPP-së. 

DPPPP 
Ministria e 
Drejtësisë 
Prokuroria 

 
 
2.5. Statistikat për trafikimin e qenieve njerëzore 
 
Prej vitit 2008 Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Luftën Kundër Trafikimit të Qenieve 
Njerëzore (ZKK-LKTQNJ) është përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave për trafikimin 
e qenieve njerëzore nga një shumëllojshmëri institucionesh dhe për administrimin e një 
baze kombëtare të të dhënave për viktimat e trafikimit. Për çdo rast të një viktime të 
dyshuar apo një viktime të mundshme të trafikimit, autoriteti përgjegjës mbledh 
informacion lidhur me kompetencën e vet dhe e hedh këtë informacion në bazën e të 
dhënave për viktimat si një kartelë. 
 
Duke pasur parasysh sasinë e madhe të informacioneve të mbledhura, bëhet një 
analizë e kufizuar e statistikave ekzistuese. Shumë pak tregues të drejtësisë penale (si 
për shembull numri i viktimave të identifikuara dhe përqindja e grave dhe fëmijëve) 
nxirren dhe publikohen në Raportin Vjetor të ZKK-LKTQNJ-së. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
42. Është mirë që Zyra Koordinatorit Kombëtar për Luftën Kundër 

Trafikimit të Qenieve Njerëzore të shqyrtojë idenë e 
përfshirjes së të dhënave të tjera shtesë për profilin e 
viktimave dhe trafikantëve në Raportin Vjetor të saj (autorët e 

Zyra e 
Koordinatorit 
Kombëtar për 
Luftën Kundër 
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arrestuar, akuzuar dhe dënuar sipas gjinisë, moshës, 
shtetësisë dhe llojit të shfrytëzimit). 

Trafikimit të 
Qenieve 
Njerëzore 

  
 
2.6. Statistikat për krimet e racizmit dhe ksenofobisë 
Krimet e racizmit dhe ksenofobisë mbulohen pjesërisht nga Kodi Penal (Neni 265 për 
nxitjen e urrejtjes dhe Neni 266 për thirrjen për urrejtje kombëtare) dhe citohen si vepra 
penale në bazë të këtyre neneve. Krimet e tjera me bazën urrejtjen bien nën krimet e 
kryera në rrethana rënduese (pika “j” e Nenit 50). Por nuk ka statistika të rregullta të 
mbledhura për krimet me motive raciste, ksenofobike dhe apo motive të tjera të 
urrejtjes. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
43. Duke pasur parasysh detyrimet e ardhshme të raportimit 

përpara Agjencisë së BE-së për të Drejtat Themeltare për 
krimet e racizmit dhe ksenofobisë dhe krime të tjera me motiv 
urrejtjen, do të ishte mirë që një institucion i përshtatshëm 
(siç është Zyra e të Drejtave të Njeriut apo Ministria e 
Drejtësisë) të caktohej si pikë qendrore për mbledhjen e 
statistikave për krimet me motiv racist, ksenofobik apo motive 
të tjera me bazë urrejtjen. 

Qeveria e 
Shqipërisë 
Ministria e 
Drejtësisë 
Zyra për të 
Drejtat e Njeriut 

44. Për të vendosur të dhënat e periudhës bazë, është mirë që 
pika e caktuar qendrore të identifikojë nevojat për informacion 
dhe mundësisht të bëjë një mbledhje pilot të të dhënave për 
krimet me bazë urrejtjen të regjistruara në të dhënat e 
policisë, prokurorisë dhe gjykatave. 

Policia 
Prokuroria 
Gjykatat 

45. Duke pasur parasysh përkufizimin e vendosur të “krimeve të 
urrejtjes” si çdo krim i kryer me një “motiv urrejtjeje” në 
drejtim të një grupi personash, është mirë të shikohet 
mundësia e kryerjes së një studimi realizueshmërie për futjen 
e motivit të kryerjes së krimit në kartelat policore dhe 
gjyqësore. 

Qeveria e 
Shqipërisë 
Ministria e 
Drejtësisë 
Zyra për të 
Drejtat e Njeriut 

 

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

 
Edhe pse Shqipëria nuk bën pjesë në punën e Eurostat-it për mbledhjen e të dhënave 
për krimet dhe drejtësinë penale deri në vitin 2009, një detyrim i tillë për të raportuar 
mund të lindë në të ardhmen e afërt. 
 
Lidhur me Vrojtimin e OKB-së për Trendet e Krimit dhe Operacionet e Sistemeve të 
Drejtësisë Penale (UN-CTS), Shqipëria ka dhënë të dhëna për raundet e 8-të, 9-të dhe 
11-të, të cilët mbulojnë vitet 2003 deri në 2008.  Edhe pse këto përpjekje janë të 
lëvdueshme, raportimi i të dhënave, ndonjëherë, ka qenë i pjesshëm dhe është 
penguar nga mungesa e bashkërendimit të brendshëm. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
46. Është mirë që Pika Qendrore pranë INSTA-it e caktuar për INSTAT 



Eurostat-in, lidhur me të dhënat për krimet, të punojë nga afër 
me Drejtorinë e Përpunimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 
pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë dhe me 
Eurostat-in, për të përgatitur një protokoll për mbledhjen dhe 
raportimin e rregullt të të dhënave për krimin dhe drejtësinë 
penale Eurostat-it. Është mirë që protokolli të përcaktojë 
natyrën dhe përmbajtjen e të dhënave që do të raportohen. 

Policia/ Drejtoria 
e Përpunimit dhe 
Mbrojtjes së të 
Dhënave 
Eurostat 

47. Është mirë të mendohet caktimi i një pike qendrore të vetme 
për raportimin e të gjitha të dhënave për krimin dhe drejtësinë 
penale në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar. Kjo pikë 
kontakti mund të ishte e njëjtë me pikën qendrore për 
mbledhjen e të dhënave të Eurostat-it. 

Qeveria e 
Shqipërisë 
Policia 
Ministria e 
Drejtësisë 
Prokuroria 
INSTAT 

 
 

4. Statistikat për migrimin 
 

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

4.1.1.2. Të dhënat për shifrat dhe lëvizjet e imigrantëve dhe emigrantëve 
 
Në përgjithësi, gjendja e mbledhjes së të dhënave për migrimin në Shqipëri mbetet më 
pak e zhvilluar. Nuk ka të dhëna të besueshme as për shifrat e as për lëvizjet e 
imigrantëve në Shqipëri dhe vetëm baza e të dhënave për lejet e qëndrimit mund të 
ofrojë disa statistika për të huajt në Shqipëri. 
 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
48. Në rrjedhën e reformës që po zhvillohet lidhur me sistemin e 

regjistrit të gjendjes civile, është mirë të mendohet nëse 
regjistri civil duhet të përmbajë edhe të dhëna për të huajt që 
banojnë në vend më pak se pesë vjet. 

Qeveria e 
Shqipërisë 
Ministria e 
Brendshme 
INSTAT 

49. Si hap i parë drejt një regjistri kombëtar të personave të huaj, 
dhe për të krijuar një situatë bazë të kartelave me 
informacion të hollësishëm shoqëroro-demografik për të 
huajt, është mirë që një grup pune i përbërë nga përfaqësues 
të Ministrisë së Brendshme dhe INSTAT-i të vlerësonte nëse 
regjistrimi i popullsisë dhe i banesave në vitin 2011 do të 
mund të përdorej për të regjistruar edhe personat e huaj dhe 
personat e lindur jashtë vendit të cilët kanë qëndruar në 
Shqipëri më shumë se 12 muaj. 

Ministria e 
Brendshme 
INSTAT 

50. Në varësi të rekomandimeve të grupit të punës, mirë është 
që regjistrimi i popullsisë të përfshijë një modul të veçantë me 
pyetje për regjistrimin e personave të huaj, me informacion 
për gjininë; grup-moshën; shtetësinë; vendlindjen; dhe 
vendbanimin e mëparshëm. 

Ministria e 
Brendshme 
INSTAT 
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4.1.1.3. Të dhënat për lejet e qëndrimit 
 

Në Shqipëri, të gjithë të huajt duhet të regjistrojnë pranë policisë vendbanimin pas 30 
ditësh qëndrimi në vend. Të huajt që qëndrojnë në vend për më shumë se 90 ditë 
duhet të kenë leje qëndrimi. Drejtoria e Migrimit dhe Ripranimit pranë Drejtorisë së 
Kufirit dhe Migrimit në Drejtorinë e Përgjitshme të Policisë mban të dhëna dhe statistika 
të regjistruara me dorë për lejet e banimit për të cilat është bërë kërkesë, janë miratuar 
apo refuzuar personave të huaj në Shqipëri. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
51. Duke pasur parasysh informacionin e kufizuar statistikor që 

ekziston për migrimin në Shqipëri, është mirë që të dhënat 
për lejet e qëndrimit të publikohen në hapësirën në internet të 
Ministrisë së Brendshme apo INSTAT-it me informacion të 
zbërthyer statistikor. Në veçanti, është mirë të mendohet të 
publikohet një paketë minimale të dhënash për lejet e 
banimit, si më poshtë: numri i lejeve të vlefshme të 
përkohshme dhe të përhershme të qëndrimit në fund të çdo 
viti (me informacion për shtetësinë; llojin; dhe kohëzgjatjen); 
numri i lejeve të dhëna për herë të parë (me informacion për 
llojin; kohëzgjatjen; dhe shtetësinë); numri i ndryshime në 
lejet e qëndrimit (me informacion për llojin; kohëzgjatjen; dhe 
shtetësinë). 

Ministria e 
Brendshme 
INSTAT 

 
 

4.1.1.4.  Përditësimi i kartelave dhe regjistrave 
 
Të dhënat për lejet e qëndrimit mbahen me dorë në një tabelë të thjeshtë në Excel nga 
Drejtoria e Migrimit dhe Riatdhesimit (DMR). Kjo bazë të dhënash tani për tani nuk 
është e lidhur me Sistemin e Menaxhimit Total të Informacionit që përmban të dhënat 
për hyrjet dhe daljet. Për rrjedhojë, baza e të dhënave nuk përditësohet në mënyrë 
sistematike në kohë reale kur dikush largohet nga vendi apo ndryshon statusin. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
52. Është mirë që të dhënat për lejet e qëndrimit në Shqipëri të 

përditësohen rregullisht, duke përdorur të gjithë informacionin 
e disponueshëm për statusin e qëndrimit dhe largimin e 
mundshëm të personave të huaj të çregjistruar. 

Ministria e 
Brendshme/DKM 

53. Integrimi i ardhshëm i bazës së të dhënave për lejet e 
qëndrimit në Regjistrin Kombëtar të të Huajve duhet të 
zbatohen me kujdes dhe të lidhet me të dhënat ekzistuese 
për hyrje-daljet në TIMS. 

Ministria e 
Brendshme/DKM 

 
 

4.1.1.5.  Të dhënat për parandalimin e migrimit të paligjshëm 
 
Sistemi i Menaxhimit Total të Informacionit (TIMS) regjistron disa elemente të 
ndryshme të të dhënave për parandalimin e migrimit të paligjshëm përfshirë të dhënat 
për refuzimin e hyrjes në kufi, të dhëna për hyrjen e paligjshme dhe qëndrimin e 
paligjshëm dhe të dhëna për largimin e të huajve. Por, niveli i zbërthimit të të dhënave 
të raportuara është në përgjithësi i ulët. 
 



 Rekomandime: Institucioni 
përgjegjës 

54. Për të përmbushur kërkesat e BE-së për të dhënat për 
parandalimin e migrimit të paligjshëm, është mirë që të 
dhënat për refuzimin e hyrjes në kufi të raportohen edhe të 
zbërthyera sipas moshës dhe gjinisë. 

Ministria e 
Brendshme/DKM 

55. Mirë është që të dhënat për hyrjen e paligjshme dhe banimin 
e paligjshëm të raportohen të zbërthyera për moshën; gjininë; 
shtetësinë; arsyet për ndalimin; dhe vendin e ndalimit. 

Ministria e 
Brendshme/DKM 

56. Mirë është që të dhënat për largimin e të huajve të 
raportohen të zbërthyera për moshën; gjininë; shtetësinë; dhe 
arsyen për urdhrin e largimit. 

Ministria e 
Brendshme/DKM 

57. Është mirë që të dhënat për numrin e ndihmuesve të ndaluar 
(kontrabandistët) të mblidhen dhe përpilohen në lidhje me 
shtetësinë. Të dhënat për numrin e të huajve të ndihmuar të 
ndaluar (migruesit e kaluar kontrabandë) në lidhje me 
shtetësinë dhe llojin e kufirit të hyrjes (tokë, det ose ajër). 

Ministria e 
Brendshme/DKM 

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

tjerëve 
 
Drejtoria e Kufirit dhe Migrimit (DKM) mbledh dhe regjistron të dhëna për personat e 
dyshuar për migrim të paligjshëm dhe për kalimin kontrabandë të personave dhe këto 
të dhëna futen online në TIMS. Statistikat raportohen në raporte të brendshme vjetore, 
por këto të dhëna nuk publikohen rregullisht nga DKM-ja. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
58. Është mirë që të dhënat për numrin e ndihmuesve të ndaluar 

(kontrabandistët) të regjistrohen dhe raportohen në lidhje me 
shtetësinë. Të dhënat për numrin e të huajve të ndaluar 
(migruesit e kaluar kontrabandë) është mirë të regjistrohen 
dhe raportohen në lidhje me shtetësinë dhe llojin e kufirit të 
hyrjes (tokë, det ose ajër). 

Ministria e 
Brendshme/DKM 

 

5. Statistikat për azilin 
 

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

5.1.1.2.  Futja e të dhënave 
 
Drejtoria për Shtetësinë dhe Refugjatët (DSHR) është përgjegjëse për trajtimin e azilit 
në shkallën e parë dhe mban një regjistër të azilkërkuesve. Një person futet në këtë 
regjistër kur bën kërkesë zyrtarisht për azil. Njësia e numërimit është personi. Ka 
formularë të ndryshëm për regjistrimin e të dhënave (formulari i intervistës, formulari i 
kërkesës, etj.) por duket se nuk ka ndonjë sistem të standardizuar për regjistrimin dhe 
transmetimin e të dhënave. Informacioni mblidhet edhe në dokumente të tjera të 
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shkruara. Në të ardhmen, planifikohet që i gjithë informacioni të futet në Regjistrin 
Kombëtar të të Huajve. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
59. Rekomandohet vendosja e një procedure të njëtrajtshme për 

regjistrimin dhe raportimin, me të cilën të mblidhet i gjithë 
informacioni për disponimin e dosjeve dhe vendimin 
përfundimtar për çdo kërkues në kartela, çka mundëson 
edhe lidhjen e vendimeve në shkallën e parë dhe në shkallët 
e mëtejshme. 

Ministria e 
Brendshme/DKM/
DSHR 

60. Për të ngritur një sistem të njëtrajtshëm regjistrimi dhe 
raportimi për azilin, mirë është të ngrihet një grup pune i cili 
të përbëhet nga sektorët përkatës të Drejtorive Rajonale të 
Kufirit dhe Migrimit, Drejtoria për Shtetësinë dhe Refugjatët 
(DSHR) dhe Komisioni Kombëtar për Refugjatët. 

Ministria e 
Brendshme/DKM/ 
DSHR 
Komisioni 
Kombëtar për 
Refugjatët 

61. Është mirë që grupi trepalësh i punës të përcaktojë modelet 
dhe formularët përkatës dhe të vendosë kanalet standarde të 
raportimit për fluksin e informacionit për të dhënat e azilit. 

Ministria e 
Brendshme/DKM 

 
5.1.1.3.  Të dhënat për shifrat dhe lëvizjet 

 
Deri tani, nuk mund të gjendet asnjë e dhënë e botuar zyrtarisht për kërkesat dhe 
vendimet për azil. Të dhënat ekzistuese janë vetëm shifrat gjithsej dhe vijnë nga 
organizatat ndërkombëtare, të cilat i marrin të dhënat nga Ministria e Brendshme e 
Shqipërisë. 
 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
62. Për ta përmirësuar raportimin statistikor, është mirë të 

hartohen tabela standarde për kërkesat dhe vendimet për 
azil, të cilat të përdoren për raportimin e kërkesave dhe 
vendimeve për azil, të zbërthyera për gjininë, moshën, 
shtetësinë dhe llojin e vendimit. 

Ministria e 
Brendshme/DKM/
DSHR 

63. Është mirë që të dhënat e raportuara të përfshijnë numrin e 
personave me kërkesa jo të finalizuara për azil në fund të 
vitit (të zbërthyera për gjininë; moshën; dhe shtetësinë). 

Ministria e 
Brendshme/DKM 
Komisioni 
Kombëtar për 
Refugjatët 

64. Mirë është që shpërndarja e të dhënave për kërkesat për azil 
të jetë mujore, në shqip dhe anglisht, në faqen e internetit të 
Ministrisë së Brendshme. 

Ministria e 
Brendshme 

 

6. Statistikat për vizat 
 

6.1.1.1. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen dhe administrimin e të 
dhënave 

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



6.1.1.2.  Futja dhe nxjerrja e të dhënave 
 
Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve Juridike dhe Politikave Konsullore (DPÇJPK) 
pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme (MPJ) mban kartelat për të gjitha kërkesat 
sipas rendit kohor të bërjes së tyre. Krahas kësaj, Drejtoria për Kufirin dhe Migrimin 
(DKM) pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë mban statistikat e veta për vizat që 
ka dhënë në kufi. Edhe pse kartelat që mbajnë këto institucione përmbajnë një nivel të 
lartë hollësish, të dhënat për vizat nuk përpilohen dhe botohen rregullisht. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
65. Niveli i tanishëm i hollësive në regjistrimin e kërkesave dhe 

vendimeve për vizat dhe i vizave të lëshuara në kartelat 
personale të MPJ-së dhe MB-së është i lëvdueshëm, dhe 
është mirë që të ruhet ky nivel edhe kur nxjerrja e statistikave 
të automatizohet përmes sistemit të ri elektronik të vizave. 

Ministria e 
Brendshme 
Ministria e 
Punëve të 
Jashtme 

66. Është mirë që treguesit e mëposhtëm për vizat të mendohen 
për përpilim dhe publikim të rregullt në hapësirën në internet 
të Ministrisë së Punëve të Jashtme: 

• numri i personave me vizë të vlefshme (sipas 
shtetësisë dhe llojit e kohëzgjatjes së vizave) 

• numri i kërkesave për viza (sipas shtetësisë dhe 
vendit ku është bërë kërkesa) në vit 

• numri i vizave të dhëna (sipas shtetësisë, vendit ku 
është bërë kërkesa, llojit dhe kohëzgjatjes së vizave) 
në vit 

• numri i vizave të refuzuara (sipas shtetësisë, vendit të 
bërjes së kërkesës, llojit dhe kohëzgjatjes së vizave 
dhe arsyeve të refuzimit). 

Ministria e 
Punëve të 
Jashtme 

 

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

7.1.1.1. Roli i vrojtimeve të viktimizimit nga krimet 
 
Instituti i Statistikave (INSTAT) i Shqipërisë nuk ka kryer ende asnjë vrojtim për 
viktimizimin në Shqipëri. 
 
 Rekomandime: Institucioni 

përgjegjës 
67. Është mirë të bëhen diskutime për realizueshmërinë e 

kryerjes së një vrojtimi përfaqësues të viktimizimit nga krimet 
në Shqipëri. Mirë është të shikohen mundësitë e ndryshme të 
financimit dhe zbatimit të një vrojtimi të tillë. 

Ministria e 
Brendshme 
INSTAT 
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8. Nevojat për trajnim për të cilat duhen vendosur 
prioritetet 

 
 
Udhëzimet dhe rekomandimet e mëposhtme konsiderohen prioritet nga 
 
…………………………………………………… (këtu shënoni se cilit institucion i përkisni) 
 
për zhvillimin e mëtejshëm të statistikave të drejtësisë dhe punëve të brendshme në 
Shqipëri dhe, për rrjedhojë, rekomandohet të bëjnë pjesë në aktivitetet e trajnimit në 
kuadër të Projektit “Përgatitja e instrumenteve të monitorimit për institucionet gjyqësore 
dhe të forcave të ligjit në Ballkanin Perëndimor”. 
 
(ju lutemi, shënoni kutitë dhe fusni rekomandime konkrete në rubrikën “Shënime”, më 
poshtë) 
 
 Prioriteti që i duhet 

dhënë: 
Mund të vihet në zbatim në: 

Rekomandimet që jepen në këto 
rubrika: 

I lartë I mesëm I ulët Periudhën 
afat-
shkurtër 

Periudhën 
afatmesme 

Periudhën 
afatgjatë 

Statistikat policore 
2.1.2. Futja e të dhënave       
2.1.3. Fluksi i të dhënave       
2.1.4. Nxjerrja e të dhënave       

Statistikat e Prokurorisë 
2.2.2. Futja e të dhënave       
2.2.3. Fluksi i të dhënave       
2.2.4. Nxjerrja e të dhënave       

Statistikat e gjykatave 
2.2.2. Futja e të dhënave       
2.2.3. Fluksi i të dhënave       
2.2.4. Nxjerrja e të dhënave       

Statistikat e posaçme 
2.4. Statistikat për pastrimin e 
parave 

      

2.5. Statistikat për trafikimin e 
qenieve njerëzore 

      

2.6. Statistikat për krimet e racizmit 
dhe ksenofobisë 

      

Raportimi në nivel ndërkombëtar 
3.1.1.1. Raportimi i të dhënave në 
nivel evropian 

      

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

      

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

      

Shënime: 
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 Prioriteti që i duhet 

dhënë: 
Mund të vihet në zbatim në: 

Rekomandimet që jepen në këto 
rubrika: 

I lartë I mesëm I ulët Periudhën 
afat-
shkurtër 

Periudhën 
afatmesme 

Periudhën 
afatgjatë 

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

      

4.1.1.3. Të dhënat për lejet e 
qëndrimit 

      

4.1.1.4. Përditësimi i kartelave dhe 
regjistrave 

      

4.1.1.5. Të dhënat për parandalimin 
e migrimit të paligjshëm 

      

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

      

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

      

Statistikat për vizat 
6.1.1.2. Futja dhe nxjerrja e të 
dhënave 

      

Vrojtimet për viktimizimin 
7.1.1.1. Roli i vrojtimeve të 
viktimizimit nga krimet 

      

Shënime: 
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