
SHËRBIMI PËR ÇËSHTJET E BRENDSHME DHE ANKESAT 
 
 
 
 

Arritjet e Shërbimit gjatë vitit  
 

2015  
 
 

 



 Viti 2015 faza e parë e implementimit ligjor, organizativ, strukturor dhe 
institucional të ligjit 70/2014. 

 

 Përfundimi i implementimit ligjor, me: 
◦ 5 Vendime të Këshillit të Ministrave. 
◦ 17 Urdhra dhe Udhëzime të Ministrit të Punëve të Brendshëm. 
◦ 2 Memorandume Bashkëpunimi. 
◦ 2 Urdhra të Drejtorit të Shërbimit. 

 

 

 Ndryshimet funksionale, organizative dhe institucionale, me; 
◦ Zgjerimin e fushës së zbatimit të ligjit. 
◦ Zgjerimin e objektit të veprimtarisë. 
◦ Kontroll dhe mbikqyrje të strukturave nëpërmjet hetimit administrativ dhe penal të 

shkeljeve. 
◦ Ruajtje të pastërtisë së figurës dhe integritetit policor. 
◦ Hetimin, kopetencë e strukturës së inspektimit. 
◦ Reformimin e strukturave ekzistuese dhe ngritjen e strukturave të reja. 
◦ Diversiteti gjinor, nga 2% në 20 % personel femra nga totali i personelit 
◦ Reformim në  mentalitet dhe kapacitete të burimeve njerëzore . 
◦ Rritje dhe forcim të bashkëpunimit me të gjitha agjencitë ligjzbatuese në vend dhe 

shërbimet inteligjente.  
◦ Integrimi i Shërbimit si partnerë dhe faktor në rrjetin e vendeve të EPAC-ut dhe më 

gjerë.   
 
 

 
 



HETIMI ADMINISTRATIV 
 

 Ankesat e publikut – 910 
 Linja e gjelbër – 4516 telefonata 
 Inspektime të planifikuara – 11 
 Inspektime të paplanifikuara – 10 
 Inspektime për trajtim ankesash – 30 
 

Rezultatet: 
153 konkluzione 

133 rekomandime 

 Për 10 punonjës është referuar materiali kallëzues  

 Për 172 punonjës është sugjeruar fillimi i ecurisë disiplinore 

 



 

HETIMI PENAL  
 

189 kallëzime penale për 

243 punonjës të Strukturave, ku 

2 punonjës policie të nivelit të mesëm drejtues 

57 punonjës policie të nivelit të parë drejtues 

174 punonjës policie të nivelit zbatues 

6 punonjës policie civil 

3 punonjës të Gardës së Republikës 

1 punonjës i PMNZSH 

36 shtetas 



HETIMI PENAL  
 

Arrestuar në flagrancë ose ndaluar 75 persona, nga të 
cilët 1 punonjës policie i nivelit të mesëm drejtues, 13 
punonjës policie të nivelit të parë drejtues, 37 punonjës 
policie niveli zbatues, 4 punonjës policie civil dhe 17 
shtetas e 3 p.p. në kërkim. 
 



 

Viti 2015, me kontribut të vlefshëm në bashkëpunimin me 
strukturat e Policisë së Shtetit në luftën kundër kultivimit të 
bimëve narkotike, trafikut të drogës dhe krimit të organizuar. 

 

 Grumbullimi dhe shkëmbimi i informacionit  
◦ 60 informacione të verifikuara me forma të punës dhe 

mjete teknike speciale operacionale.  
◦ rezultate konkrete  
 zbulimin dhe asgjesimin e 60982 bimëve narkotike,  
 zbulimin e 280 kg lëndë të dyshuar canabis sattiva. 
 arrestuar dhe ndjekur penalisht 12 shtetas 
  

 



Identifikuar, ndjekur, hetuar dhe proceduar: 
 

 42 punonjës policie, nga të cilët  
 3 punonjës policie të arrestuar,  
 8 punonjës policie të proceduar penalisht në gjendje 

të lirë,  
 31 punonjës policie janë në fazën e hetimit të 

brendshëm  
 



Viti 2015, korrupsioni, parandalimi dhe lufta ndaj tij ka 
qenë prioritet i veprimtarisë së strukturave vendore 
dhe qëndrore të Shërbimit. 
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28 
42 

veprime korruptive veprime arbitrare vepra te tjera

Trendi i veprave penale gjate viti 2015 



FORMAT E SHFAQJES SË KORRUPSIONIT NË 
POLICI 
 
 Gjatë vitit 2015, 119 raste për veprimtari korruptive: 
 

◦ Shpërdorimi i detyres me tendencën për marrje ryshfeti. 
 

◦ Neglizhencë në kryerjen e detyrës funksionale për të arritur në marrjen 
e ryshfetit. 

 

◦ Pasivitet negativ në përmbushjen e detyrës me synim marrjen e një 
përftimi moral dhe material. 

 

◦ Favorizimi apo implikimi në veprimtari të kundraligjshme si: kultivimi i 
bimëve narkotike; trafiku i drogës, trafiku i qënieve njerëzore, 
kontrabandës, konkurenca e pandershme etj, me synim marrjen e një 
ryshfeti. 
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HETIMI PENAL  
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 Përfundimi i fazës së dytë implementuese të ligjit nr. 70/2014. 
 
 Korrupsioni, parandalimi dhe lufta ndaj tij prioritet i veprimtarisë së 

Shërbimit. 
 
 Integriteti policor dhe ruajtja e pastërtisë së figurës së personelit të 

Strukturave. 
 

 Përmirësimi dhe rritja e cilësisë së veprimtarisë inteligjente, hetimit 
administrativ e atij penal.  

 
 Rritja kapaciteteve në sasi dhe cilësi të hetimeve proaktive, bazuar tek 

analizat e riskut dhe të situatave kriminale. 
 
 Modernizimi dhe përafrimi i niveleve dhe kapaciteteve të Shërbimit me 

standardet e Shërbimeve homologe të vendeve më të përparuara të 
EPAC-ut dhe BE-së.  
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