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Për denoncime në kuadër të Vettingut në Polici: denonco@shcba.gov.al

Posta zyrtare: Rruga “Asim Vokshi”, Nr. 19/1, Tiranë

Zyra e Ankesave në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA

Zyrat e Drejtorive Rajonale të SHÇBA pranë Drejtorive Vendore të 
Policisë në Qarqe

Faqja zyrtare në Internet e SHÇBA www.shcba.gov.al

Faqet në rrjetet sociale: SHÇBA në Facebook dhe Instagram
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Linja e Gjelbër:

ankesa@shcba.gov.al
Posta elektronike

Denonco paligjshmërinë nga punonjës të:

Policisë së Shtetit 
Gardës së Republikës

Shërbimit Zjarrfikës (PMNZSH)
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Në këtë botim do të gjeni të dhëna statistikore nga puna e sektorëve të veçantë në SHÇBA, lajme 
nga aktivitete të ndryshme të zhvilluara në kuadër të përgjegjësive ligjore, si edhe informacione të 
tjera për mediat dhe publikun.



FJALA PËRSHËNDETËSE E MINISTRIT TË BRENDSHËM,  
BLEDI ÇUÇI

Të nderuar lexues,
Në përmbushje të përgjegjësive të mia për 
garantimin e zbatimit të ligjit dhe respektimin 
e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut nga 
të gjithë institucionet në varësi të Ministrisë së 
Brendshme, si dhe në zbatim të disa prej 
parimeve më të rëndësishme mbi të cilat 
mbështetet puna e Ministrit të Brendshëm, të 
cilat janë llogaridhënia dhe transparenca, jam i 
lumtur të përshëndes numrin e parë të Revistës 
“Mbikëqyrja Policore”, botim zyrtar i 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA).
Siguria publike dhe zbatimi i ligjit me paanshmëri nga institucionet ligjzbatuese, janë kushte të 
domosdoshme për të garantuar zhvillimin e mëtejshëm të shoqërisë. Ndërkaq forcimi i 
strukturave të Policisë së Shtetit përmes mbikëqyrjes dhe llogaridhënies sipas normave e 
standardeve më të mira ndërkombëtare, përbëjnë objektin e veprimtarisë së përditshme të 
Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.
Nisur nga fakti që në qendër të vizionit të qeverisë është vendosur koncepti i bashkëqeverisjes, si 
bazë për një shërbim sa më të arrirë ndaj qytetarëve, përmes këtij botimi do të mund të 
informoheni, jo vetëm për punën e deritanishme të SHÇBA në funksion të ligjit Nr. 70/2014 “Për 
Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, por 
edhe për reformat e ndërmarra deri më sot për realizimin e misionit të shërbimit. Shërbimi 
aktualisht gjendet në një proces transformimi përmes ligjit të ri “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes 
Policore”, i cili pritet të miratohet së afërmi.
Nga ana tjetër në këtë botim do të gjeni materiale të bollshme që trajtojnë vizionin e Ministrisë 
së Brendshme mbi rolin dhe përgjegjësitë që duhet të ketë ky institucion në funksion të 
parandalimit dhe goditjes së paligjshmërisë nga ana e punonjësve të Policisë së Shtetit, me qëllim 
që të ngrihet në nivelin e pritshmërive të publikut.
Kjo qasje është në përputhje me objektivat strategjikë të qeverisë për ndërtimin e shtetit të së 
drejtës; reformat e ndërmarra për ndryshimin e standardeve të administratës publike; gjetjet dhe 
rekomandimet e partnerëve ndërkombëtarë, si dhe sugjerimet e organizmave të shoqërisë civile e 
vetë qytetarët. 
Ne jemi të bindur se reformat që janë kryer tashmë, si edhe ato që do pasojnë kur të miratohet 
ligji i ri, do të ndihmojnë në ndërtimin e një sistemi mbikëqyrës me integritet të lartë, të 
besueshëm nga qytetarët, të pavarur, objektiv, transparent dhe efikas për mbrojtjen e ligjshmërisë 
dhe interesave të shtetit e komunitetit.
Si përfundim, duke shpresuar që numri i parë i Revistës “Mbikëqyrja Policore” të shërbejë, jo 
vetëm si shprehje e parimit të llogaridhënies dhe transparencës, por edhe si një kanal komunikimi 
që do të forcojë më tej marrëdhëniet e mira dhe të sinqerta me publikun në kuadër të 
bashkëpunimit për realizimin e misionit të Shërbimit, ju uroj lexim të këndshëm!
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FJALA PËRSHËNDETËSE E DREJTORIT TË 
PËRGJITHSHËM

Të nderuar lexues, 
Duke uruar që ky botim t'ju gjejë me 
shëndet të plotë ju dhe familjet tuaja, është 
kënaqësia ime që t'ju prezantoj numrin e 
parë të revistës "Mbikëqyrja Policore", 
prodhim i Shërbimit për Çështjet e 
Brendshme dhe Ankesat.
Marrëdhëniet e mira dhe transparente me 
publikun janë mjaft të rëndësishme për ne. 
Jo vetëm si një mënyrë për të garantuar 
parimin e llogaridhënies, por gjithashtu si 
një instrument për të rritur më tej 
besueshmërinë dhe cilësinë e punës sonë, 
në mbështetje të konceptit të barazisë 
përballë ligjit. Ky botim do të shërbejë për 
të prezantuar punën dhe arritjet e 
strukturave të SHÇBA-së në luftën 
konstante për zbatimin e ligjit dhe do të 
paraqesë një panoramë të përgjithshme të 
vlerave tek të cilat ne besojmë, si edhe 
parimeve që na udhëheqin në punën tonë të 
përditshme.
Një hapësirë e veçantë do i dedikohet 
ndryshimeve në SHÇBA, strukt urës, 
risive, reformave, prioriteteve, si edhe 
paraqitjes hartografike të shtrirjes së 

Drejtorive Rajonale, shoqëruar nga një informacion i detajuar mbi mënyrat dhe kanalet e 
ndryshme të komunikimit, të vëna në dispozicion të publikut.
Gjithashtu, në këtë Revistë do të gjeni material të bollshëm mbi projektligjin për Agjencinë e 
Mbikëqyrjes Policore, e cila është një domosdoshmëri bazuar mbi përgjegjësitë e reja që 
Shërbimi ka marrë nga ndryshimet që kanë pësuar ligjet e tjera, përmendim këtu përgjegjësinë 
e realizimit të vetingut ndaj subjekteve, krijimin e institucioneve të reja të akuzës si SPAK apo 
BKH, por gjithashtu, ky ligj është edhe pjesë përbërëse e paketës ligjore të reformës në 
strukturat e sigurisë. 
Falenderoj publikun për mbështetjen që kanë dhënë për përmbushje të misionit tonë përmes 
bashkëveprimit dhe mbikëqyrjes së jashtme qytetare, në funksion të zbatimit të ligjit nga 
strukturat e Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe shërbimit Zjarrfikës.
Duke theksuar faktin që SHÇBA garanton trajtimin në kohë të ankesës dhe konfidencialitetin e 
informacionit të dhënë, uroj që kjo Revistë të shërbejë për të rritur dhe forcuar edhe më tej 
bashkëpunimin me publikun përmes informimit dhe transparencës me qytetarët.
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MIRATOHET LIGJI PËR AGJENCINË E MBIKËQYRJES 
POLICORE 

Kuvendi i Shqipërisë 
miratoi me 76 vota pro, 
projektligjin “Për 
Agjencinë e Mbikëqyrjes 
Policore”, një emërtesë që 
zëvendëson strukturën 
aktuale të SHÇBA 
(Shërbimi për Çështjet e 
Brendshme dhe Ankesat). 
Nisma ligjore mori 
mbështetjen e 
mazhorancës dhe pati një 
konsultim të gjatë në 
grupet e punës me 
Komisionet Parlamentare 
dhe grupet e tjera të 
interesit. 

Ajo është pjesë e paketës ligjore për reformimin e strukturave të sigurisë, për t’i sjellë ato në 
standardet më të mira europiane dhe të njohura botërisht. Ky ligj u bë i domosdoshëm, ndikuar nga 
disa faktorë që janë përgjegjësia e (SHÇBA) për realizimin e vettingut ndaj Policisë e Gardës, 
reforma në drejtësi apo krijimi i institucioneve të reja të akuzës si SPAK e BKH.  

“Një element tejet i rëndësishëm që u shtohet nevojave për një reformim rrënjësor të SHÇBA, lidhet 
me rekomandimet e partnerëve tanë ndërkombëtarë në fushën e rendit dhe sigurisë, dhe kryesisht 
rëndësia për t’u përputhur me standardet e EPAC-ut – (European Partnership Against Corruption). 
P/ligji për Agjencinë është hartuar në bashkëpunim të ngushtë me ICITAP-in. Ai ka kaluar gjithashtu 
në procesin e konsultimit publik, gjatë të cilin janë përfshirë institucione të ndryshme, subjekte të 
ligjit, por edhe partnerë ndërkombëtarë që asistojnë në fushën e rendit dhe sigurisë publike”, u shpreh 
ministri i Brendshëm Bledi Çuçi në seancën parlamentare.  
Disa nga synimet kryesore të ligjit janë reformimi i Shërbimit, si një Agjenci inteligjente për të luftuar 
korrupsionin; transformimi i drejt një modeli më demokratik e institucional, rritja e kapaciteteve të 
shërbimit për një qasje pro-aktive ndaj fenomeneve korruptive të subjekteve të shërbimit. 

Ndër risitë e ligjit është kalimi i Agjencisë në një strukturë civile, pra "zhveshja" nga gradat, duke 
shmangur konfliktin e interesit me subjektet që mbikëqyr. 

Gjithashtu kryerja e procesit të ekzaminimit poligrafik, që  ka lindur si detyrim, pasi në ligjin "Për 
organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar", 
është parashikuar së një nga fazat e rekrutimi të personelit të BKH-së është edhe ekzaminimi 
poligrafik. Ky ka qenë një projekt i financuar nga ambasada e USA nëpërmjet Program të ICITAP për 
trajnimin e personelit prej 5 ekspertësh, që duhet të atashoheshin pranë SHÇBA-së.

“Kam bindjen se ky është një produkt ligjor cilësor, në funksion të rritjes së sigurisë dhe luftës kundër 
korrupsionit, një produkt ligjor që do ti rezistojë kohës, do të shërbejë për ndërtimin e institucioneve 
më të mira, që kanë besueshmëri më të lartë të publikut dhe për rrjedhojë të një shoqërie më të mirë”, 
theksoi Ministri i Brendshëm.
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VEPRIMTARIA DHE STRATEGJIA E SHÇBA NË 
LUPËN E PUBLIKUT 

Ndërsa lëmë pas një vit të ngarkuar me sfida të diktuara nga një 
situatë e pazakontë pandemie (Covid 19), jemi të lumtur që 
nëpërmjet kësaj Reviste; e para në vazhdën e një tradite që 
shpresojmë të forcojë më tej bashkëpunimin me publikun në 
funksion të llogaridhënies, paraqesim përpara jush një panoramë 
të punës voluminoze që ka ndërmarrë Shërbimi në kuadër të 
reformave të brendshme.
Krahas veprimtarisë së përditshme hetimore, inspektuese, apo me trajtimin e ankesave nga 
qytetarët, nëse do i rendisnim në mënyrë kronologjike dhe sidomos bazuar në Misionin e 
Shërbimit, i cili është: “garantimi i zbatimit të ligjit, mbrojtja e interesave të ligjshme të 
shtetit, si dhe të drejtave të shtetasve, nga veprimet dhe mosveprimet e kundërligjshme të 
punonjësve të strukturave, pavarësisht nga funksioni dhe grada’’, miratimi i “Strategjisë së 
Zhvillimit të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat 2020-2024 dhe Planit të 
Veprimit për periudhën 2020-2022”, dokument i miratuar me VKM nr. 554, datë 15.7.2020, 
do të përbënte padyshim gurin e themelit të të gjithë reformave rrënjësore të ndërmarra në dy 
vitet e fundit në Shërbim.

Strategjia e SHÇBA është një dokument politik i nivelit strategjik afatmesëm, i hartuar mbi 
bazën e legjislacionit të brendshëm, atij europerëndimor dhe dokumentave të tjerë të organeve 
shtetërore me synimin për të modeluar organizimin dhe funksionimin e SHÇBA për të 
zhvilluar e përafruar më tej standardet me ato të vendeve perëndimore dhe ndërtuar një 
shërbim publik përfaqësues e me integritet të lartë; si dhe të përcaktojë vizionin, prioritetet e 
objektivat strategjike me politikat dhe alternativat e zhvillimit për të ardhmen.

Në zbatim të "Strategjisë", ligjit organik të Shërbimit dhe detyrimeve të ngarkuara nga ligji 
për vetingun në polici, SHÇBA i parapriu këtij procesi duke krijuar Drejtorinë e Vlerësimit 
Kalimtar dhe Periodik, ndërkohë që krahas reformave të ndërmarra në këtë kuadër, Shërbimi 
përuroi në Korrik 2021 edhe godinën e re të Drejtorisë së Përgjithshme. 

Objekti mundëson 26 ambjente pune dhe kushte optimale për zhvillimin e punës së 
administratës së SHÇBA, duke siguruar mjedise moderne dhe të përshtatshme për 
mbarëvajtjen e të gjithë aktiviteteve të përditshme të specialistëve. Kushtet infrastrukturore 
dhe teknologjike ndihmojnë jo vetëm në rritjen e mëtejshme të cilësisë së punës, por edhe në 
respektimin e standardeve më të larta të sigurisë së një prej institucioneve më të rëndësishme 
në vend për zbatimin e ligjit.
Ne shpresojmë që ky botim të shërbejë si një kanal komunikimi, jo vetëm me partnerët tanë 
kombëtarë e ndërkombëtarë në aspektin e llogaridhënies, por edhe si një instrument eficient i 
mbikëqyrjes civile ndaj Shërbimit, në funksion të marrëdhënieve të sinqerta me publikun dhe 
forcimit të besimit tek strukturat tona.
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INTERVISTË ME ZV. DREJTORIN E PËRGJITHSHËM TË 
SHÇBA-SË, Z. NURI LOCA

Pse ishte i nevojshëm rishikimi i ligjit për Shërbimin?
Së pari, projektligji është pjesë përbërëse e paketës ligjore të reformës në strukturat e sigurisë, pasi prioritete 
të qeverisë për vitet në vazhdim janë rritja e parametrave të rendit e sigurisë publike, forcimi i luftës kundër 
krimit në përgjithësi e atij të organizuar në veçanti dhe luftës kundër korrupsionit.
Së dyti, disa përgjegjësi të reja që ka marrë Shërbimi nga ndryshimet që kanë pësuar ligjet e tjera e bënë të 
domosdoshëm rishikimin e ligjit nr.70/2014.
Së treti, reforma në drejtësi, përgjegjësia e realizimit të vetingut ndaj subjekteve, krijimi i institucioneve të reja 
të akuzës si SPAK, BKH, e deri tek forcimi i integritetit të shërbimit janë disa nga indikatorët që e bëjnë të 
domosdoshëm rishikimin e ligjit dhe akteve nënligjore ekzistuese.

Me cilët partnerë, apo institucione u konsultuat?
Projektligji ashtu si të gjithë projektet e tjera ka kaluar  fazën e konsultimit me të gjithë aktorë të tjerë, të cilët 
kanë dhënë mendimet  e tyre dhe që janë marrë në konsideratë nga ana jonë, si Policia e shtetit, Garda e  
Republikës, SHMZ, Prokuroria e Përgjithshmë, etj.
Dua të theksoj se në të gjitha fazat e diskutimit dhe draftimit të këtij Ligji kemi patur mbështetjen dhe 
konsulencën e Programit ICITAP. Një ekspert i këtij Programi ka asistuar gjatë draftimit të Projektit, i cili ka 
dhënë një ndihmë të çmuar gjatë këtij procesi.

Kush janë risitë e ligjit të AMP?
Ndër risitë kryesore qe sjell ky projektligj mund të përmendim faktin që emërimi dhe lirimi i Drejtorit të 
Përgjithshëm të Shërbimit do të bëhet nga Kryeministri, e cila do të rriste integritetin dhe pavarësinë e 
institucionit dhe do ta vendoste shërbimin në nivel të njejtë administrativ me institucionet që mbikëqyr si dhe 
agjencitë e tjera homologe të vendeve partnere.
Risi tjetër është kalimi i Shërbimit në strukturë tërësisht civile. Sipas standardeve të EPAC-ut dhe 
rekomandimeve të vazhdueshme të ekspertëve të Programit ICITAP, Shërbimi duhet të "zhvishet" nga gradat 
dhe të jetë strukture civile. Kjo do ta bënte atë me të pranueshme në funksionin e mbikëqyrjes, të paanshëm, 
transparent e objektiv në perceptimin e publikut dhe jo vetëm. 
Kalimi i Shërbimit në një strukturë me Program buxhetor me vete brenda sistemit të Ministrisë së Brendshme. 
Kjo do ta bëjë Shërbimin më të përgjegjshëm për t’i kursyer dhe përdorur me efiçencë këto fonde, si dhe 
rialokuar në kohën e duhur dhe për shërbimin e duhur.  
Risi tjetër mjaft e rëndësishme është edhe ndryshimi i emërtimit, nga “Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe 
Ankesat” në “Agjensia e Mbikëqyrjes Policore”. Doktrina e mbikëqyrjes sipas koncepteve dhe standardeve të 
EPAC-ut, kërkon reformimin e shërbimit që në emërtimin e tij, duke i dhënë garanci qytetareve së ka një 
strukturë të specializuar që mbikëqyr me metoda të ligjshme organizatën me të madhe të sigurisë siç është 
Policia e Shtetit. 

Çfarë synohet me këto ndryshime?
Ky projektligj ka për qëllim krijimin e një strukture profesionale, transparente dhe të paanshme për 
mbikëqyrjen e veprimtarisë së subjekteve. Projektligji përcakton misionin, organizimin, funksionimin, detyrat, 
të drejtat dhe statusin e Agjensisë, si dhe rregullon veprimtarinë, marrëdhëniet e punës, garantimin e karrierës 
dhe vazhdimësisë në detyrë të punonjësit të saj. Më konkretisht, pr/ligji synon që t’i japë mundësi reformimit 
dhe transformimit drejt një modeli më demokratik sipas standardeve të EPAC-ut, forcimit të rolit të Shërbimit 
(Agjencisë), rritjes së kapaciteteve inspektuese dhe hetimore, parandalimit, përmirësimit të infrastrukturës dhe 
forcimit të programeve të teknologjisë (IT).
Me propozimet e këtij pr/ligji synohet të zgjerohet dukshëm objekti i veprimtarisë së Agjensisë, duke përfshirë; 
1) vlerësimin kalimtar dhe periodik të subjekteve, e cila kërkon burime njerëzore me aftësi profesionale dhe 
infrastrukturë teknologjike; 2) veprimtarinë për pajisjen me certifikatë të sigurimit të personelit (CSP) të 
punonjësve të strukturave dhe operatorëve ekonomikë privatë me qëllim që ky proces të mbikqyret nga 
Shërbimi (Agjensia); 3) procesin e hetimit disiplinor të subjekteve; 4) kryerjen e ekzaminimit poligrafik.

Çfarë masash janë marrë deri tani në kuadër të ndryshimeve ligjore
Me miratimin e projektligjit “Për Agjensinë e Mbikëqyrjes Policore, janë parashikuar një sërë aktesh të tjera 
ligjore dhe nënligjore në zbatim të tij, të cilat lidhen më së shumti me strukturën organike dhe rregullore 
specifike që normojnë veprimtarinë e përditshme të Shërbimit (Agjensisë)
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SHËRBIMI I PARAPRIN PROCESIT TË VETTINGUT NË 
POLICI ME REFORMA RRËNJËSORE
Në Mars të vitit 2018, Kuvendi miratoi ligjin nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar e periodik të 
punonjësve të Policisë së Shtetit, SHÇBA-së dhe Gardës së Republikës” dhe referuar përgjegjësive të 
reja, Shërbimi u ngarkua me detyrimin e vlerësimit kalimtar e periodik. Ndërsa në zbatim të ligjit nr. 
95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e 
organizuar”, Shërbimi u ngarkua me detyrimin për kryerjen e ekzaminimeve poligrafike për punonjësit 
e Byrosë Kombëtare të Hetimit. 
Në këtë kuadër, për t'i paraprirë të dy proceseve, nga Drejtuesi i Shërbimit janë ndërmarrë një sërë 
iniciativash, si psh. krijimi i Drejtorisë së Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, i përbërë nga Sektori i 
Trupave të Vlerësimit, i cili do të bëjë vlerësimin kalimtar dhe periodik të subjekteve të përcaktuara në 
ligj, si edhe Sektori i Poligrafit, i cili kryen ekzaminimin poligrafik.
Gjithashtu, bazuar mbi ligjin 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së 
Shtetit, Gardës së Republikës dhe SH.Ç.B.A-së”, në Mars 2020 u hartua dhe miratua programi i punës 
për procesin e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, përfshirë përcaktimin e objektivave, prioriteteve dhe 
masat për realizimin me sukses të procesit.
Me qëllim vënien në zbatim të ligjit për vetingun në polici, u ngrit një grup pune për përgatitjen e akteve 
në lidhje me përshkrimin e punës dhe standardizimin e kushteve që duhet të plotësojnë kandidatët për 
anëtar të trupës vlerësuese, punë e cila u kurorëzua me rekrutimin e 12 punonjësve, përmes një procesi 
konkurimi të hapur dhe transparent.
Me qëllim forcimin e kapaciteteve profesionale u hartua dhe miratua programi i trajnimit për Trupën 
Vlerësuese. Për realizimin e këtij trajnimi u identifikuan institucione vendase dhe të huaja (ICITAP, 
Pameca, OSBE, SHISH, Policia e Shtetit, Garda e Republikës, DSIK, ILDKPKI dhe Prokuroria e 
Përgjithshme), të cilëve ju adresuan kërkesa specifike. 
Ky trajnim u zhvillua në ambjentet e Akademisë së Sigurisë, nga data 19.10.2020 - 30.10.2020 me 
pjesëmarrjen e 42 anëtarëve të trupës së vlerësimit kalimtar dhe periodik, të organizuara në dy grupe.
Nisur nga gama e gjerë e problematikave që mund të dalin gjatë vlerësimit të 3 komponentëve u 
identifikuan dhe krijua nje korpus ligjor me 26 ligje bazë si të domosdoshëm për mbarëvajtjen e punës 
gjatë procesit të Vlerësimit Klaimtar dhe Periodik. Rreth këtij korpusi ligjor janë realizuar testime 
periodike për trupën e vlerësimit si një metodikë e suksesshme për përvetësimin e njohurive ligjore që 
do të jenë elemente kyçe në zinxhirin e procedurave të vlerësimit.
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CEREMONIA E ÇERTIFIKIMIT TË NJËSISË SË 
EKSPERTËVE TË POLIGRAFIT

Më 4 Shkurt 2020, në Ministrinë e Brendshme u zhvillua Ceremonia e Çertifikimit të Njësisë së 
Ekspertëve të Poligrafit me pjesëmarrjen e ish Ministrit të Brendshëm, Z. Sandër Lleshaj, 
Ambasadores së SHBA në Tiranë, Znj. Yuri Kim, Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA, Z. Muhamet 
Rrumbullaku dhe personalitete të tjerë të rëndësishëm nga institucione të tjera ligjzbatuese në vend.

Ky ishte kulmimi i një projekti që kishte nisur prej kohësh dhe në zbatim të ligjit nr. 95/2016 “Për 
organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, 
përmes të cilit Shërbimi u ngarkua me detyrimin për kryerjen e ekzaminimeve poligrafike, u ngrit 
struktura që bën të mundur ekzaminimin poligrafik, si një mjet mjaft efektiv për të luftuar 
korrupsionin në vend.

Gjatë fjalës së saj, Ambasadorja 
e SHBA në Tiranë, Znj.Yuri Kim 
e ka quajtur "një armë e fortë 
kundër gënjeshtrave dhe 
korrupsionit", certifikimin e 5 
ekspertëve shqiptarë që do të 
përdorin testin e poligrafit për 
personat që do të futen si fillim 
në radhët e institucioneve të reja 
të Drejtësisë dhe në polici.
Nga ana e tij, Drejtori i 
Përgjithshëm i AMP, Z. 
Muhamet Rrumbullaku tha se 
“Drafti i ligjit të ri mundëson gjithashtu edhe ndryshimin e strukturave. Në të gjithë këtë veprimtari 
të përbashkët, kemi kujdesin e SHBA dhe partnerëve europianë. Kështu, krahas të gjithë 
instrumentave të tjerë që ligji ngarkon, i shtohet dhe një instrument për të ekzaminuar dhe mbajtur 
pastër nga krimi".
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Çfarë është ekzaminimi poligrafik?

Instrumenti i poligrafit vlerëson ndryshimet fiziologjike të njeriut gjatë kryerjes së pyetjeve të caktuara. 
Ndryshimet e rrahjeve të zemrës, lëvizshmëria e pjesës së sipërme dhe të poshtme të trupit, djersitja dhe 
ndryshimi i vëllimit të gjakut janë parametrat që maten për të bërë të mundur vlerësimin nëse i 
ekzaminuari po thotë apo jo të vërtetën. Ekzaminimi është kompleks dhe ekzaminuesi, ose eksperti i 
poligrafit, duhet të ketë njohuri të thelluara në psikologji, fiziologji dhe pjesës teknike të përdorimit të 
këtij instrumenti. Besueshmëria e përfundimeve të nxjerra nga një ekzaminim poligrafik, sipas kërkimeve 
shkencore të publikuara nga Shoqata Ndërkombëtare e Poligrafit, shkon nga 88-97% saktësi.

Kush janë rezultatet e punës së deritanishme të Sektorit të Poligrafit në AMP?

Në një hark kohor prej 2 vitesh (2020-2021), ky Sektor ka kryer 8 ekzaminime poligrafike për kandidatët 
për Drejtues të Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe 39 ekzaminime poligrafike për kandidatët për Hetues të 
Byrosë Kombëtare të Hetimit në fazën e parë të rekrutimeve. 

Si pjesë e fazës së dytë të rekrutimit, në zbatim të kërkesës së ardhur nga Struktura e Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar është bërë kryerja e 75 ekzaminimeve poligrafike për kandidatët 
për Hetues të Byrosë Kombëtare të Hetimit.

Në koordinim me programin ICITAP në 
Ambasadën e SHBA-së në Tiranë, në Gusht 2021, 
Drejtori i Përgjithshëm i SHÇBA, Z. Muhamet 
Rrumbullaku zhvilloi një takim me Drejtorin e 
Çështjeve Ndërkombëtare të Drogës dhe Zbatimit 
të Ligjit, Z. Ben Rockwell dhe Atasheun e 
Asistencës për Zbatimin e Ligjit, Z. Ron Hendren, 
përfaqësues të Ambasadës amerikane në Tiranë. 
Gjatë këtij takimi mjaft të frytshëm, u diskutua mbi 
reformat e rëndësishme legjislative në vazhdim, si 
dhe u nënshkrua një marrëveshje dhurimi në 
mbështetje të njësisë poligrafike të SHÇBA-së.
Përfaqësuesit e ambasadës amerikane në Tiranë 
garantuan mbështetjen e SHBA ndaj misionit dhe 
zbatimit të detyrimeve ligjore që SHÇBA ka, si 
institucioni që do të zhvillojë testet e poligrafit, jo vetëm për strukturat e posaçme të antikorrupsionit si 
SPAK e BKH, por edhe ndaj subjekteve të Shërbimit në proceset e rekrutimit dhe të ecurisë në karrierë; 
si edhe ndaj kujtdo që shfaq dëshirën e vullnetin e tij për të përforcuar bindjen mbi pastërtinë e integritet 
të lartë në procesin e vetingut apo dhe në ushtrimin normal të funksioneve publike. 
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Sa e besueshme është?
Sipas Shoqatës Ndërkombëtare të Poligrafit,
besueshmëria e përfundimeve të nxjerra nga një
ekzaminim poligrafik shkon nga 88-97% saktësi 

Të dhënat e presionit të gjakut nga pulsi dhe
tensionin e gjakut

Tuba gome vendosen mbi gjoks dhe në
bark, të cilat regjistrojnë frymëmarrjet

Dy sensorë u bashkëngjiten gishtave
për të matur djersitjen e aktivitetin
kardiovaskular



INSPEKTIMI, NJË MËNYRË EFEKTIVE E MBIKËQYRJES 
SË POLICIMIT NË KOMUNITET

Një nga detyrat kryesore të 
Shërbimit për Çështjet e 
Brendshme dhe Ankesat, bazuar 
mbi misionin e saj të përcaktuar 
në ligjin nr. 70/2014 është 
mbikëqyrja dhe kontrolli i 
strukturave që janë objekt i 
veprimtarisë së saj, nëpërmjet 
kryerjes së inspektimeve të 
planifikuara, apo të 
paplanifikuara për 
performancën e Strukturave në 
përputhje me ligjin dhe 
standardet e kërkuara. Në këtë 
kontekst, Shërbimi i ka kushtuar një rëndësi të veçantë veprimtarisë inspektuese, si një mënyrë 
efektive e mbikëqyrjes së policimit në komunitet. Inspektimi zhvillohet duke u përqëndruar në;

      a) Synime e objektiva konkrete për drejtime e shërbime që rezultojnë problematike nga analiza e 
informacionit, ankesave të qytetarëve dhe subjekteve të ndryshme,
      b) Drejtime e forma të ndryshme të krimeve me tendencë rritje, ku forca zbuluese është e ulët dhe 
konkludohet se strukturat janë familjarizuar me gjendjen.
      c) Çështje e ngjarje konkrete me pasoja të rënda që implikojnë shërbimet dhe punonjësit e 
zbatimit të ligjit, duke tërhequr vëmendjen e opinionit publik. 
      d) Bashkëpunimin me autoritetet drejtuese sipas niveleve, duke u përfshirë edhe gjatë ushtrimit 
të kontrollit hierarkik që bëjnë vetë organet e strukturat e ndryshme.

Për përcaktimin e strukturave dhe fushave të inspektimit, Shërbimi merr në konsideratë një sërë 
faktorësh, si: shtrirja gjeografike, problematika të dala gjatë veprimtarisë hetimore dhe inspektuese, 
problematika të dala gjatë trajtimit të ankesave, sugjerime të vetë strukturave subjekt i veprimtarisë 
së Shërbimit, etj. Nga ana tjetër, inspektimet e paplanifikuara kryhen zakonisht si rezultat i ngjarjeve 
me peshë në opinionin publik, publikime në media, rekomandimeve të ardhura nga institucione 
ndërkombëtare apo kombëtare, organizata të shoqërisë civile, por edhe problematika të raportuara 
nga qytetarë të ndryshëm. Për periudhën Janar-Shtator 2021, nga SHÇBA janë zhvilluar 70 
inspektime në 56 struktura subjekte të Shërbimit, e konkretisht:

       - 31 inspektime të planifikuara në Planin Vjetor për vitin 2021
       - 39 inspektime të paplanifikuara, të cilat janë iniciuar nga ngjarjet e ndodhura, publikimet në 
media dhe problematika të raportuara nga qytetarë ose institucione të ndryshme.

Në përfundim të hetimeve nga inspektimet, ka rezultuar se për 1 rast janë referuar materialet 
procedurale në prokurori, ndërsa në funksion të përmirësimit të problematikave të evidentuara janë 
dhënë 315 rekomandime. Gjithashtu, për 247 punonjës të Policisë është sugjeruar fillimi i hetimit 
disiplinor, nga të cilët; 102 punonjës policie të nivelit të parë drejtues, 144 punonjës policie të nivelit 
zbatues dhe 1 punonjës civil.
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SI TRAJTOHEN ANKESAT PRANË SHÇBA?

Mbikëqyrja dhe kontrolli ndaj 
strukturave realizohet përmes marrjes 
dhe shqyrtimit të ankesave të publikut 
për punonjës të strukturave, duke nisur 
nga sjelljet jo etike e deri tek shkeljet e 
ligjit. Strukturat e SHÇBA-së në nivel 
qendror dhe vendor kanë përgjegjësinë 
që të pranojnë, regjistrojnë dhe 
verifikojnë çdo ankesë që bëhet për 
punonjësit e Policisë së Shtetit, Gardës 
së Republikës, apo shërbimit Zjarrfikës.
Forma e ankesës mund të jetë formale, e 
cila nënkupton aspektin shkresor të 
administ rimit; ose jo formale, e cila 
nënkupton ankimin në mënyrë verbale përpara punonjësit të Shërbimit, apo nëpërmjet telefonit. Në të 
gjitha rastet ankuesi duhet të jetë i identifikueshëm dhe ankesa anonime nuk trajtohet. Administrimi i 
ankesave bëhet pranë strukturave qendrore ose vendore të Shërbimit në rrugë shkresore dhe 
elektronike. 
Administrimi në rrugë shkresore ka të bëjë me ankesat e ardhura nëpërmjet adresës zyrtare email 
ankesa@shcba.gov.al, postës zyrtare ose në çdo formë tjetër të shkruar. Të gjitha ankesat që 
administrohen dhe merren në trajtim nga AMP regjistrohen në Sistemin e Menaxhimit të Ankesave 
me një Numër Unik, i cili shërben për ndjekjen në vazhdimësi të rastit, nga administrimi i ankesës 
deri në përfundimin e verifikimit dhe kthimin e përgjigjes ankuesit mbi hetimin administrativ apo 
penal sipas rastit.
Ankesa e ardhur nëpërmjet adresës së email-it ankesa@shcba.gov.al, postës zyrtare ose në çdo formë 
tjetër të shkruar, protokollohet pranë sekretarisë së strukturës së Shërbimit ku është adresuar ankesa. 
Kur ankesa është administruar pranë strukturave qendrore të Shërbimit, në varësi të problematikës, 
ajo i kalon për trajtim punonjësit të strukturës ku është adresuar ankesa, ose u delegohet për trajtim 
strukturave vendore të Shërbimit.

Administrimi në rrugë elektronike ka të bëjë me ankesat e ardhura nëpërmjet linjës së gjelbër 
08009090, paraqitjes së shtetasve pranë strukturave qendrore dhe vendore të Shërbimit, publikimit në 
median vizive/elektronike, apo forma të tjera. Këto ankesa evidentohen në Sistemin e Menaxhimit të 
Ankesave.
Në rastet kur pretendimet e ngritura në ankesë nuk janë objekt shqyrtimi i AMP-së, rasti i kalon për 
trajtim dhe kompetencë institucionit përkatës dhe shtetasi informohet në lidhje me këtë fakt. 

Hetimi Administrativ i Ankesës

Punonjësi i Agjencisë kryen hetimin administrativ nëpërmjet; identifikimit dhe intervistimit të 
punonjësve që pretendohet se kanë kryer shkelje, identifikimit dhe intervistimit të personave që kanë 
qenë prezent në ngjarje, intervistimit të ankuesit më lidhje me prova që sqarojnë rrethanat e ngjarjes, 
kqyrjes së dokumentacionit, kërkimit të informacionit nga strukturat që kanë për detyrë trajtimin e 
problematikës në fjalë, komunikimit shkresor me struktura të tjera të cilat kanë dijeni apo disponojnë 
të dhëna në lidhje me verifikimin e ankesës dhe administrimit kundrejt procesverbalit përkatës të çdo 
prove që shërben për verifikimin e ankesës.
Kur gjatë hetimit administrativ të ankesës konstatohen elementë të veprës penale, punonjësi kryen 
njëkohësisht hetimin penal, deri në referimin e veprës penale në prokurori. Trajtimi dhe verifikimi i 
ankesës bëhet brenda 30 ditësh nga momenti i administrimit të saj.
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STATISTIKAT MBI TRAJTIMIN E ANKESAVE (JANAR – SHTATOR 2021)

Për periudhën Janar-Shtator 2021, në nivel qendror dhe vendor Shërbimi ka administruar 1250 
ankesa, ku konkretisht; 

Ankesa të ardhura pranë Shërbimit, drejtpërdrejt nga qytetarët:

21 ankesa zbardhur pas 
publikimit në rrjetet 
sociale

385 ankesa nëpërmjet 
adresës së e-mail-it 
ankesa@shcba.gov.al

240 ankesa nëpërmjet 
paraqitjes së qytetarëve pranë 

Zyrës së Ankesave të 
SHÇBA-së në MB

232 ankesa nëpërmjet 
“Komisariati Digital”

140 ankesa nëpërmjet 
postës zyrtare

91 ankesa nëpërmjet paraqitjes 
së qytetarëve pranë Zyrave të 
Ankesave në Drejtoritë 
Rajonale të SHÇBA-së

70  ankesa nëpërmjet 
telefonatave në linjën e 
gjelbër 08009090

15 ankesa nga 
publikimi në media

Ankesa të ardhura pranë Shërbimit, nëpërmjet palëve të tjera:

Në përfundim të hetimit administrativ të ankesave, ka rezultuar se në 3 raste, për 11 punonjës 
policie janë gjetur shkelje ku janë konstatuar elementë të veprës penale, duke bërë referimin e 
materialeve pranë organit të Prokurorisë, për punonjësin objekt të ankimimit.

Ndërsa në 60 raste, për 114 punonjës policie janë gjetur shkelje të karakterit administrativ, duke 
sugjeruar fillimin e hetimit disiplinor nga Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit, 
për punonjësin objekt ankimimi;

26 ankesa nga 
institucioneve të 

ndryshme

20 ankesa nga
 Portali 

Bashkëqeverisja

8 Ankesa nga 
Avokati i Popullit

2 ankesa nga 
Ambasada 
Amerikane
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HETIMI, NJË INSTRUMENT LIGJOR KUNDËR 
SHKELJEVE TË LIGJIT

Duke u bazuar tek analiza e informacioneve të administruara nga shumë burime, të thithura nga vet 
Shërbimi, nga agjencitë e tjera ligjzbatuese, por dhe të ardhura nga shtetas fizik, subjekte private e 
publike, janë çelur shumë hetime penale, administrative ndaj ankesave dhe kryerje e inspektimeve. 
Tehu kryesor kanë qënë hetimet proaktive informativo - gjurmuese në përdorim të Metodave Speciale 
të Hetimit dhe ato të referuara e të deleguara për përfundim të tyre nga strukturat tona. Referime të 
reja Janar – Shtator 2021, pranë Prokurorive të shkallës së parë dhe SPAK:

Janë zbatuar vendime të gjykatave për masat “Arrest në flagrancë/ndalime/masa të tjera”, ndaj 45 
subjekteve dhe 44 shtetasve, nga të cilët:

Me masa të tjera të sigurimit personal, si; “pezullimi i ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik” 
janë 8 persona.

170 referime penale për 238 punonjës të strukturave dhe 45 shtetas

Arrestuar/ndaluar 89 persona

14

Punonjës policie të
nivelit të parë

dejtues, 4

Punonjës policie të
nivelit zbatues, 1

Shtetas masë
“detyrim paraqitje

tek OPGJ”, 3

Shtetas,
44

Punonjës policie të
nivelit të parë

dejtues, 5

Punonjës policie të
nivelit zbatues,

 36

Efektivë të
PMNZSH-së,2

Efektivë të
Gardës, 2

PMNZSH, 2 Efektivë të
Gardës, 3

Punonjës policie 
të nivelit 

zbatues, 162
Punonjës policie të

nivelit të parë
dejtues, 67

Shtetas, 45

Punonjës civil
(administrativ), 4



Të grupuara sipas veprave penale, 170 referimet penale (Janar – Shtator 2021) 
për 238 subjekte, i klasifikojmë në:

50 referime ndaj 87 punonjës të 
strukturave “shpërdorim detyre”, “korrupsion pasiv”

7 referime ndaj 10 punonjës të 
strukturave dhe 4 shtetas “shpërdorim detyre”, favorizim të “ndërtimeve pa leje”

13 referime ndaj 22 punonjësve të 
strukturave dhe 24 shtetas "shpërdorim detyre”, “kultivim i bimëve narkotike”

11 referime ndaj 13 punonjësve të 
strukturave dhe 1 shtetas

“falsifikim i dokumenteve”, “mashtrim”, “vjedhje 
duke shpërdoruar detyrën”

25 referime ndaj 35 punonjësve të 
strukturave dhe 10 shtetas 

“shpërdorim detyre” duke favorizuar “kontrabandën”, 
"kalimin e paligjshëm të  kufirit” e “trafikut të drogës”

18 referime ndaj 22 punonjësve të 
strukturave “kryerje e veprimeve arbitrare”

25 referime ndaj 30 punonjësve të 
strukturave dhe 3 shtetas

“dëmtime të tjera me dashje”, “dhunë në familje”, 
“goditje për shkak të detyrës”, etj,

21 referime ndaj 19 punonjësve të 
strukturave dhe 3 shtetas

“shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor”, “drejtimi 
i mjetit në mënyrë të parregullt"

Për veprat penale që lidhen me ndërtimet pa leje dhe korrupsionin, në totalin e referimeve penale, 
rastet për përfshirje apo favorizimit të “ndërtimeve pa leje” zënë 4.7 %, ndërsa ato për përfshirje në 
“korrupsion e shpërdorim detyre” në favorizimin e paligjshmërisë, zënë 29.4% të totalit. Për veprën 
penale të “shpërdorimit të detyrës” duke favorizuar “kultivimin e bimëve narkotike” zënë rreth 7.6% 
të totalit të referimeve penale. Kurse rastet e implikimit të punonjësve që favorizojnë apo janë të 
përfshirë në veprimtari të kundërligjshme si; “ndihma për kalim të paligjshëm të kufirit”, 
“kontrabanda”, “trafiku i drogës” apo “grupi i strukturuar kriminal” zënë rreth 14.7 % totalit të 
referimeve penale. 
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Për t’u evidentuar në % relativisht të lartë rreth 12.5 % të totalit, janë rastet e shkeljeve të rregullave 
të qarkullimit rrugor nga vetë punonjësit e policisë, me pasoja si materiale ashtu dhe në njerëz, në 
kushtet kur pjesa dërmuese e punonjësve ka qenë nën efektin e pijeve alkolike shumë herë mbi kufirin 
e lejuar. 

Ndërsa përsa i përket numrit të punonjësve të policisë të proceduar për këto lloj veprash penale dhe 
të klasifikuara sipas nivelit të gradave e të krahasuara me të njejtën periudhë të vitit të kaluar, si më 
poshtë vijon:

Periudha Tregues krahasimor për rastet e korrupsionit & shpërdorim detyre 
Nr. 
procedimesh 

Nr. i 
punonjësve të 
proceduar 

Nr. punonjësish sipas nivelit Nr. punonjësish të 
arrestuar/ ndaluar/ 
masë sigurimi 

Niveli i 
mesëm 
drejtues 

Niveli i 
parë 
drejtues 

Niveli 
zbatues 

Janar – Shtator 
2020 

85 147 1 50 96 45 

Janar – Shtator 
2021 

50 87 - 29 58 50 

 

 

nr. referimesh nr. punonjesish te
referuar

nr. punonjesish
arrestuar/ndaluar/mase

sigurimi
Janar - Shtator 2020 85 147 45
Janar - Shtator 2021 50 87 50
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GODINA E RE E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË SHÇBA

Me qëllim përmirësimin e kushteve të punës së 
Shërbimit në kuadër edhe të zbatimit të ligjit 12/2018 
"Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të Punonjësve 
të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës 
dhe SHÇBA-së në Ministrinë e Brendshme", i 
ndryshuar, me dakordësinë edhe të Ministrisë së 
Brendshme, në fillim të vitit 2020, Shërbimit për 
Çështjet e Brendshme dhe Ankesat i kaloi në 
administrim Godina e Arkivit të kësaj ministrie. 
Menjëherë pas këtij vendimi kanë nisur procedurat e 
nevojshme për fillimin e rikonstruksionit të godinës.
Pas marrjes së Çertifikatës së Pronësisë dhe hartimit 
të Projektit të Rikonstruksionit të Godinës, SHÇBA 
ka filluar procedurat e hapjes së tenderit të 
rikonstruksionit të godinës. Kjo procedurë është 
finalizuar në Korrik 2020 me shpalljen e kompanisë 
fiituese që paraqiti ofertën më të ulët prej 32.551.491 
lekë (pa TVSH), ose 9.934.886 lekë (pa TVSH) më 

pak se vlera e projektit 
Rikonstruksioni i shtëpisë së re të SHÇBA ka nisur punën në Shtator 
2020 dhe në Qershor 2021 godina ka qenë gati për zhvendosjen 
graduale të të gjithë personelit të Drejtorisë së Përgjithshme, proces i 
cili ka përfunduar plotësisht më datë 20.07.2021.
Bazuar mbi një projekt rikonstruksioni të zhvilluar më herët për 
respektimin e standardeve të përcaktuara, punimet e rikonstruksionit u 
kryen në të treja katet, jashtë dhe brenda godinës. Këto punime u kryen 
duke respektuar kushtet e sigurisë teknike, bazuar mbi studime të 
kryera më herët në aspektin gjeologjik, arkitektonik, elektrik e 
hidroteknik. 
Godina e re mundëson jo vetëm përmirësimin e ndjeshëm të kushteve 
të punës për punonjësit e saj, por dhe respektimin e kritereve të 
nevojshëm për administrimin dhe ruajtjen e informacionit të 
klasifikuar. Për më tepër janë marrë të gjitha masat e nevojshme për 
mbrojtjen kundra zjarrit ndërsa krahas zyrave, godina e re ofron edhe 
ambjente pritje për qytetarët që dëshirojnë të depozitojnë ankesat e 
tyre.

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat përfiton nga rasti për 
të falenderuar Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike 
(OSHEE) dhe Shoqërinë e Sigurimeve “ALBSIG”, të cilët kanë ofruar 
edhe donacione në mbështetje të Agjencisë për implementimin e 
strukturave të Vetingut, duke i dhuruar institucionit 5 pajisje 
kompjuterike të fjalës së fundit në një vlerë monetare të 
konsiderueshme.

Objekti mundëson kushte optimale për zhvillimin e punës së 
administratës së SHÇBA, në parametrat e një godine qëndrore, 
duke siguruar mjedise moderne dhe të përshtatshme për 
mbarëvajtjen e të gjithë aktiviteteve të përditshme të punonjësve. Kushtet infrastrukturore dhe 
teknologjike ndihmojnë jo vetëm në rritjen e mëtejshme të cilësisë së punës, por edhe në respektimin 
e standardeve më të larta të sigurisë së një prej institucioneve më të rëndësishme në vend për zbatimin 
e ligjit.
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TRAJNIMET PERIODIKE RRISIN KAPACITETET PROFESIONALE 
TË PUNONJËSVE

Gjatë muajit Tetor 2021, një 
grup punonjësish në nivel 
drejtuesish dhe specialistësh 
nga Drejtoria e Përgjithshme 
e SHÇBA, mori pjesë në një 
trajnim 2 javor nga ekspertë 
sllovenë, përfaqësues të 
kompanisë lider në fushën e 
teknologjisë së informacionit 
"IBM", mbi një platformë 
analitike që përdoret 
aktualisht nga Shërbimi për 
analizimin e të dhënave dhe 
informacionit kriminal. 
Kjo platformë është e përbërë 
nga tre programe të 
ndryshme, të cilat 
ndërveprojnë me njëra tjetrën 

dhe bëjnë regjistrimin, analizimin dhe identifikimin e të dhënave të rëndësishme, të cilat janë të 
nevojshme në punën e përditshme të specialistëve tanë gjatë hetimeve proaktive. Risia e këtij 
inovacioni është se kjo platformë do të ndihmojë për të vlerësuar dhe identifikuar të dhënat, si edhe 
risqet që i kanosen sektorëve të ndryshëm të strukturave që janë objekt i veprimtarisë së SHÇBA, 
duke krijuar kushtet për të konsoliduar më tej masat parandaluese kundër paligjshmërisë dhe 
shkeljeve të ligjit.
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Mbledhja e informacionit është një 
nga pikat kyçe të punës së Oficerit të 
Policisë Gjyqësore dhe për këtë arsye, 
SHÇBA i ka kushtuar një rëndësi të 
veçantë forcimit të kapaciteteve 
profesionale të specialistëve në 
Sektorin e Veprimeve Operacionale 
në Drejtorinë e Hetimit, të cilët janë 
pjesë thelbësore e punës së Shërbimit 
gjatë një hetimi proaktiv.
Kështu, 35 punonjës të SHÇBA kanë 
marrë pjesë në një trajnim 2 javor në 
Turqi në bashkëpunim me Ministrinë 
e Brendshme turke, ku në fokus ishte 
përdorimi i teknologjisë nga 
strukturat inteligjente, në funksion të 
mbledhjes së informacionit të nevojshëm gjatë hetimeve pro aktive.
Gjithashtu, në bashkëpunim me Pameca, specialistët e Sektorit të Veprimeve Operacionale morën 
pjesë në një trajnim 3-ditor mbi forcimin e kapaciteteve profesionale gjatë hetimeve proaktive, me 
ekspertë nga Policia Kombëtare e Spanjës.
Në muajin Nëntor 2021, 30 punonjës nga Drejtoria e Përgjithshme e SHÇBA morën pjesë në dy 
Seminare të organizuar nga Qendra për Integritet në Sektorin e Mbrojtjes (CIDS) në kuadër të 
projektit rajonal “Promovimi i Integritetit dhe Qeverisjes së Mirë në Vendet e Ballkanit Perëndimor”, 
me tematikë “Transparenca dhe Etika në Administratën Publike, Praktikat më të mira” dhe 
“Përmirësimi i metodave të inspektimit nga SHÇBA, bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare”. 
Gjatë këtyre seminareve u theksua rëndësia e transparencës dhe standardeve ndërkombëtare të lirisë 

së informacionit, si edhe njohja e 
pjesëmarrësve me praktikat e 
inspektimit të kryera nga organizata 
të ngjashme në demokracitë 
perëndimore.
Punonjës të Shërbimit kanë marrë 
pjesë në seminaret online të 
organizuara nga vende anëtare të 
EPAC, si; trajnimi me temë“Sfidat e 
hetimit të çështjeve të korrupsionit në 
periudhën e pandemisë COVID-19”, 
organizuar nga Lituania dhe “Mjetet 
për menaxhimin e rreziqeve të 
integritetit gjatë pandemisë” – 
organizuar nga Zyra kundër 
Mashtrimit e Katalonjas”. 
Në cilësinë e pikave të kontaktit 
anti-korrupsion, 2 Punonjës të 

Shërbimit kanë marrë pjesë në trajnimet e organizuara nga Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me 
projektin e BE-së, për temat“Raporti i Vlerësimit të Nevojave dhe përshkrimi i punës për pikat e 
kontaktit antikorrupsion”;“Planifikimi dhe monitorimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit 
Antikorrupsion”; “Hartimi i Planeve të Integritetit”. 
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RRITJA E BASHKËPUNIMIT ME PUBLIKUN PËRMES 
SENSIBILIZIMIT
Bashkëpunimi me publikun është vendimtar për një marrëdhënie që ka një objektiv të përbashkët, 
zbatimi i Ligjit. Pavarësisht përpjekjeve dhe përkushtimit tonë për zbatim të drejtë të ligjit, 
bashkëpunimi me publikun është tejet i rëndësishëm. Në këtë kontekst, përpara pandemisë, Shërbimi 
kreu një sërë fushatash sensibilizuese me qëllim informimin e publikut, jo vetëm mbi punën e kryer 

për periudha të caktuara kohore, por gjithashtu 
edhe mbi kanalet e ndryshme të komunikimit të 
vëna në dispozicion të publikut për të dërguar 
ankesat e tyre, në rastet kur punonjës të strukturave 
abuzojnë, apo shkelin ligjin.
  
Kështu, në kohë të ndryshme janë zhvilluar fushata 
promovuese në qarqe si Vlorë, Korçë, Elbasan, 
Shkodër dhe Lezhë. Gjatë këtyre fushatave, 
specialistët e marrëdhënieve me publikun kanë 
zhvilluar takime me nxënës të shkollave të mesme, 

studentë të Universiteteve dhe qytetarë të 
ndryshëm, të cilëve ju shpjegua misioni, objekti i 
veprimtarisë, organizimi dhe mjetet e 
komunikimit, përmes të cilave ata mund të 
dërgojnë ankesat e tyre.
Takime janë zhvilluar edhe me punonjës policie 
në Drejtori Vendore të Policisë, Komisariate dhe 
disa institucione të qeverisjes vendore, me 
pjesëmarrjen e drejtuesve më të lartë. Gjatë këtyre 
takimeve u diskutua rritja e bashkëpunimit 
institucional, problemet e ndryshme të evidentuara nga Shërbimi, prioritetet, si edhe përgjegjësitë e 
SHÇBA-së në kuadër të procesit të vetingut ne Policinë e Shtetit.
 

 
Në bashkëpunim me OJF të ndryshme, SHÇBA 
ka marrë pjesë gjithashtu në disa takime 
sensibilizuese, ku specialistët tanë shpjeguan 
për të pranishmit rolin e SHÇBA sa i përket 
çështjes së sigurisë publike dhe parandalimit të 
krimit, në kontekstin e bashkëpunimit me 
qytetarët. Gjatë këtyre aktiviteteve është vënë 
theksi tek rritja e bashkëpunimit 
Shërbim-publik si një element kyç në funksion 
të llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë, së pari 
duke nisur nga vetë SHÇBA dhe duke vijuar më 
pas tek subjektet që janë objekt i veprimtarisë 
sonë. 
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MARRËDHËNIET ME AGJENCI HOMOLOGE DHE 
PARTNERË

Më datë 23.11.2021, Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit për 
Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, Z. Muhamet Rrumbullaku 
priti në një takim pune Kryeshefin Ekzekutiv të Inspektorati 
Policor i Kosovës, Z. Kushtrim Hodaj dhe drejtues të tjerë të 
IPK.
Gjatë këtij takimi të zhvilluar në kuadër të shkëmbimit të 
përvojës dhe informacionit të përbashkët, si edhe në funksion 
të konkretizimit të bashkëpunimit gjatë hetimit të çështjeve të 
përbashkëta, drejtuesit e SHÇBA-së e informuan Z. Hodaj 
gjithashtu edhe për reformat e kryera gjatë këtij viti në 
SHÇBA në kuadër të organizimit dhe rritjes së kapaciteteve 
profesionale. 

Gjatë bisedës u nënvizua fakti se bashkëpunimi shumë korrekt 
i deritanishëm ndërmjet të dy institucioneve homologe të 
mbikëqyrjes policore, i ndërtuar mbi profesionalizëm dhe gadishmëri për goditjen e fenomeneve negative që 
cënojnë besimin e publikut tek organizatat e Policisë, ka sjellë rezultate të shkëlqyera sa i përket shkëmbimit të 
informacioneve dhe hetimeve të përbashkëta.
Pas takimeve të zhvilluara në ambjentet e Drejtorisë së Përgjithshme të SHÇBA, drejtuesit e institucioneve partnere 
SHÇBA-IPK zhvilluan gjithashtu takim me Ministrin e Brendshëm, Z. Bledar Çuçi dhe Kreun e Prokurorisë së 
Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Z. Arben Kraja, me të cilët u diskutua thellimi i mëtejshëm 
i bashkëpunimit në fushën e hetimeve të përbashkëta, si edhe mundësia e rritjes së kapaciteteve profesionale përmes 
shkëmbimit të përvojave.

Në koordinim me programin ICITAP në Ambasadën e SHBA-së në Tiranë, në Gusht 2021, Drejtori i Përgjithshëm 
i SHÇBA, Z. Muhamet Rrumbullaku zhvilloi një takim me Drejtorin e Çështjeve Ndërkombëtare të Drogës dhe 
Zbatimit të Ligjit, Z. Ben Rockwell dhe Atasheun e Asistencës për Zbatimin e Ligjit, Z. Ron Hendren, përfaqësues 
të Ambasadës amerikane në Tiranë. Gjatë këtij takimi mjaft të frytshëm, u diskutua mbi reformat e rëndësishme 
legjislative në vazhdim, si dhe u nënshkrua një marrëveshje dhurimi në mbështetje të njësisë poligrafike të 
SHÇBA-së.
Përfaqësuesit e ambasadës amerikane në Tiranë garantuan mbështetjen e SHBA ndaj misionit dhe zbatimit të 
detyrimeve ligjore që SHÇBA ka, si institucioni që do të zhvillojë testet e poligrafit, jo vetëm për strukturat e 
posaçme të antikorrupsionit si SPAK e BKH, por edhe ndaj subjekteve të Shërbimit në proceset e rekrutimit dhe të 
ecurisë në karrierë; si edhe ndaj kujtdo që shfaq dëshirën e vullnetin e tij për të përforcuar bindjen mbi pastërtinë e 
integritet të lartë në procesin e vetingut apo dhe në ushtrimin normal të funksioneve publike. 

21



22

PRIORITETET NË FUNKSION TË MBIKËQYRJES 
POLICORE

Ndërsa sfida e SHÇBA është rritja e eficiencës për të mbikqyrur ushtrimin e autoritetit Policor dhe 
parandaluar shkeljet e ligjshmërisë e korrupsionin, ajo që duhet theksuar është që lufta kundër 
paligjshmërisë dhe korrupsionit në veprimtarinë e organeve nuk mund të fokusohet vetëm tek 
ndryshimet ligjore, apo punonjësit e veçantë që abuzojnë me ligjin, por tek zhvillimi i standardeve të 
organizatës dhe policimit. Kjo arrihet duke forcuar integritetin dhe kombinuar masat parandaluese me 
ato shtrënguese, si edhe duke bashkërenduar veprimet me institucionet e tjera shtetërore, ato të 
drejtësisë dhe komunitetin. 
Bazuar në argumentimin e mësipërm, gjetjet, rekomandimet dhe reformat që e presin zhvillimin 
institucional të Shërbimit, parashikohen dhe përcaktohen si synime prioritare.
Prioritet i SHÇBA është zhvillimi i standardeve, për të krijuar një shërbim publik që funksionon mbi 
bazën e ligjit dhe parimeve demokratike; të hapur, dinamik, të besueshëm, efikas dhe eficient, 
transparent e kontrollueshëm, me objektiv. Për realizimin e këtij prioriteti nevojitet përmirësimi i 
infrastrukturës ligjore e organizative dhe përafrimi me ato të vendeve perëndimore, me qëllim rritjen 
e eficiencës së Shërbimit dhe përmbushjen e misionit. 
Përmirësimi i drejtimit dhe bashkëpunimit me organet që janë objekt i veprimtarisë; opinionin publik 
dhe aktorë të tjerë shtetërorë, shoqërorë dhe sipërmarrjes së lirë, është një tjetër prioritet që imponon 
përmirësim të menaxhimit të Shërbimit në të gjitha nivelet. Forcimi i bashkëpunimit me organet që 
janë objekt i veprimtarisë së Shërbimit, organet/ agjencitë e tjera publike dhe ato homologe në rajon 
e më gjerë është një objektiv kyç në funksion të këtij qëllimi, ndërsa nga ana tjetër, forcimi i 
bashkëpunimit me publikun, median, organizma të shoqërisë civile, sipërmarrjen e lirë dhe qytetarët, 
ndihmojnë në rritjen e besimit dhe mbështetjen në kryerjen e detyrave.
Së fundmi, rritja e performancës së shërbimit për parandalimin, zbulimin dhe hetimin e shkeljeve të 
ligjit, korrupsionit e veprave të tjera penale në radhët e punonjësve të organeve, për të mbrojtur 
integritetin e veprimtarinë e rregullt shtetërore dhe të drejtat e liritë themelore të shtetasve, do të 
arrihet përmes sigurimit të informacionit përmes të gjitha burimeve dhe mjeteve të mundshme ligjore 
dhe administrimi i tij për njohjen e gjendjes, parandalimin dhe zbulimin e veprave korruptive. 
Ndërkohë, trajtimi i ankesave të qytetarëve dhe subjekteve të ndryshme me objektivitet e 
transparencë dhe inspektimi i strukturave ligjzbatuese, për të parandaluar shkeljet ligjore në ushtrimin 
e autoritetit janë objektiva konstantë. 
Forcimi i mëtejshëm i integritetit të strukturave ligjzbatuese, nga ana tjetër do të realizohet përmes një 
qasje moderne për të përmirësuar integritetin e policisë. Kjo qasje bazohet tek bashkëpunimi aktiv 
dhe konstant me strukturat në fushën e pastërtisë së figurës dhe zbatimit të ligjit. Nga ana tjetër, 
zhvillimi i procesit të Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik të punonjësve, do të mbrojë e pasurojë më tej 
vlerat dhe integritetin e organeve dhe punonjësve, proces ky i cili do të bazohet mbi kriteret e 
procedurat e përcaktuara në legjislacion.
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HARTA E DREJTORIVE RAJONALE TË SHÇBA

Drejtoria Rajonale SHÇBA Shkodër - Lezhë
Zyrat e Drejtorisë Rajonale të SHÇBA Shkodër 
ndodhen në ambjentet e DVP Shkodër.
Adresa: Rr. Lëvizja e Postribës, Shkodër
Për ankesat kontaktoni 0800 90 90
Zyrat e SHÇBA në Lezhë
Zyrat e SHÇBA Lezhë ndodhen në ambjentet e 
DVP Lezhë.
Adresa: Rr. Luigj Gurakuqi, Lezhë 4501
Për ankesat kontaktoni 0800 90 90

Drejtoria Rajonale SHÇBA Kukës - Dibër
Zyrat e Drejtorisë Rajonale të SHÇBA Kukës 
ndodhen në ambjentet e DVP Kukës.
Adresa: Lagjia Nr.6, Rr. "Sul Elezi", Kukës
Për ankesat kontaktoni 0800 90 90
Zyrat e SHÇBA në Dibër
Zyrat e SHÇBA Dibër ndodhen në ambjentet e 
DVP Dibër.
Adresa: Lagjia "Gjokë Doçi", Rr. Iljaz Pashë 
Dibra, Peshkopi
Për ankesat kontaktoni 0800 90 90

Drejtoria Rajonale SHÇBA Fier - Berat
Zyrat e Drejtorisë Rajonale të SHÇBA Fier 
ndodhen në ambjentet e DVP Fier.
Adresa: Rr. Koco Plaku, Fier
Për ankesat kontaktoni 0800 90 90
Zyrat e SHÇBA në Berat
Zyrat e SHÇBA Berat ndodhen në ambjentet e 
DVP Berat.
Adresa: Blv. “Republika”, Berat
Për ankesat kontaktoni 0800 90 90

Drejtoria Rajonale SHÇBA Elbasan - Korçë
Zyrat e Drejtorisë Rajonale të SHÇBA Elbasan 
ndodhen në ambjentet e DVP Elbasan.
Adresa: Rr. Koço Brisku, Elbasan
Për ankesat kontaktoni 0800 90 90
Zyrat e SHÇBA në Korçë
Zyrat e SHÇBA Korçë ndodhen në ambjentet e 
DVP Korçë.
Adresa: Lagjia Nr.1, Blv. “Republika”, Korçë
Për ankesat kontaktoni 0800 90 90

Drejtoria Rajonale SHÇBA 
Vlorë - Gjirokastër
Zyrat e Drejtorisë Rajonale të SHÇBA Vlorë 
ndodhen në ambjentet e DVP Vlorë.
Adresa: Lagjia “Kushtrimi”, Rr. Janaq Kilica
Për ankesat kontaktoni 0800 90 90
Zyrat e SHÇBA në Gjirokastër
Zyrat e SHÇBA Gjirokastër ndodhen në 
ambjentet e DVP Gjirokastër.
Adresa: Lagjia “18 Shtatori”
Për ankesat kontaktoni 0800 90 90.

Drejtoria Rajonale Tiranë
Zyrat e Drejtorisë Rajonale të SHÇBA Tiranë 
ndodhen në ambjentet e Drejtorisë Vendore të 
Policisë Tiranë.
Adresa: Rr. Sami Frashëri Nr.5, Tiranë
Për ankesat kontaktoni 0800 90 90

Drejtoria Rajonale SHÇBA Durrës
Zyrat e Drejtorisë Rajonale të SHÇBA Durrës 
ndodhen në ambjentet e DVP Durrës.
Adresa: Rr. Aleksandër Goga, Durrës
Për ankesat kontaktoni 0800 90 90


