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Falënderime

Ky studim është fryt i një bashkëpunimi midis shoqërisë civile dhe ekspertëve të angazhuar në luftën kundër 
krimit të organizuar. Do të ishte thuajse i pamundur realizmi i këtij punimi pa përfshirjen e të gjithë ekspertëve të 
intervistuar dhe pjesëmarrësve në fokus grupe, të cilët nuk mund t’i përmendim për të ruajtur anonimitetin, nisur 
nga natyra delikate e punës së tyre por edhe e punimit. Pra falënderimi i parë u shkon atyre.

Nga ana tjetër, ky studim nuk do mund të kryhej pa mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë 
OSFA dhe sidomos të Drejtorit Ekzekutiv të këtij Fondacioni, z. Andi Dobrushi, i cili ishte dhe mbetet ndër 
mbështetësit kryesorë të idesë dhe rëndësisë së kryerjes së këtij studimi për shoqërinë shqiptare.

Për ndihmesën në dhënien e kontakteve të të intervistuarve dhe lehtësimin e realizimit të intervistave, një 
falënderim i vençantë u shkon drejtuesve të institucioneve: znj. Elona Gjebrea (Zëvendës Ministre e Punëve të 
Brendshme dhe Koordinatore Kombëtare për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave); z. Artan Didi 
(Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit); z. Sandër Simoni (Kryetar i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të 
Rënda); z. Shkëlqim Hajdari (Kryetar i Shoqatës së Prokurorëve); z. Ervin Metalla (Kryetar i Shoqatës së Unionit të 
Gjyqtarëve), z. Saimir Visha (Kryetar i Shoqatës së Avokatëve Penalistë).

Ky studim do të kishte qenë i paplotë pa ndihmesën e gazetarëve investigativë, të cilët na ndihmuan me detaje që 
nuk mund të gjenden në dokumente zyrtare. Falënderojmë gjithashtu të gjithë stafin e Fondacionit Shoqëria e 
Hapur për Shqipërinë OSFA dhe, në veçanti, koordinatoren e projektit znj. Brunilda Bakshevani për ndihmesën 
dhe orientimet në lidhje me administrimin e projektit. Falënderojmë znj. Orjada Tare për organizimin e fokus 
grupeve në qytetin e Tiranës, Korçës, Shkodrës dhe Vlorës. Ky studim nuk do të kishte arritur cilësinë e duhur pa 
ndihmën e grakfikave të realizuara nga z. Henrik Lezi.

Falënderojmë recensuesit tanë z. Besnik Bakiu dhe znj. Nita Shala për komentet e tyre të vlefshme dhe mjaft 
konstruktive në fazën përfundimtare të draftit. Falënderojmë Institutin Kanadez të Teknologjisë (CIT) për 
ndihmesën teknike në këtë studim dhe, në veçanti, studentët e këtij universiteti për ndihmesën e tyre në mbledhjen 
e disa dokumenteve në arkivat e gjykatave.



4  : :  Vlerësim i riskut të krimit të OrganiZuar në shqipëri  : :  

1. Përmbledhje ekzekutive

“Mafia shqiptare është një ndër aktorët kryesorë ndërkombëtarë. Nuk vepron gjithmonë brenda për brenda Shqipërisë, kryesisht 

vepron jashtë Shqipërisë, edhe pse paraja shpesh herë pastrohet ose investohet në Shqipëri[...] Mafia shqiptare është shumë aktive 

në nivel ndërkombëtar[...] Mafia shqiptare [...]ka aftësi shumë të mira për t’u lidhur me diasporën shqiptare në botë[...]. Nëse 

Shqipëria dëshiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, do të duhet t’i adresojë këto çështje [luftën kundër krimit të organizuar dhe 

korrupsionit], sepse Bashkimi Evropian nuk ka për ta lënë Shqipërinë të bëhet pjesë e tij me kaq shumë probleme”.

(Drew Sullivan 19/05/2014, Kryeredaktor i Organizatës për Raportimin e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OCCRP)1

Ky studim fokusohet në veprimtaritë e paligjshme të krimit të organizuar në vend, si dhe ato të kryera nga rrjetet 
kriminale shqiptare në rajon dhe më gjerë. Janë marrë në shqyrtim veprimtari kriminale të organizuara si trafikimi 
i drogave, trafikimi i qenieve njerëzore, kontrabandimi i migrantëve, trafikimi i armëve, gjobëvënia, vrasjet me 
pagesë, krimi i organizuar kibernetik dhe pastrimi i parave. Me qëllim nxjerrjen sa më në pah të tyre, në disa raste 
janë bërë krahasime të ndryshme midis veprimtarive dhe grupeve të ndryshme kriminale, megjithë vështirësitë e 
paraqitura nga pikëpamja burimore dhe metodike. Burimet e përdorura për këtë studim janë të shumëllojshme 
(parësore dhe dytësore). Ato përfshijnë raporte zyrtare të agjencive vendase, evropiane dhe ndërkombëtare rreth 
krimit të organizuar. Gjithashtu janë kryer 44 intervista gjysëm të strukturuara në të gjithë vendin me ekspertë që 
kanë lidhje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me luftën kundër krimit të organizuar, si gjyqtarë të krimeve të rënda, 
prokurorë, avokatë, gazetarë investigativë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të krimit të organizuar 
kibernetik. Kohëzgjatja e përgjithshme e rregjistrimeve audio të intervistave është 24 orë dhe 12 minuta.

TaBEla E Të INTERvISTuaRvE

Prokurorë                                                       12 Gjyqtarë                                                                                     9

Avokatë                                                            7 Gazetarë                                                                                    6

Ekspertë të Policisë                                        8 Ekspertë të Krimit Kibernetik                                                    2

Gjithashtu janë organizuar katër fokus grupe me pjesëmarrës nga shoqëria civile, studentë të shkencave sociale, 
gazetarisë dhe drejtësisë në rrethin e Tiranës, Korçës, Vlorës dhe Shkodrës, si dhe është organizuar një workshop 
me ekspertë të njohur në luftën kundër krimit të organizuar në Tiranë. Janë analizuar 84 vendimeve të Gjykatës së 
Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda për veprimtari të krimit të organizuar. Vendimet janë përzgjedhur mbi bazë 
të natyrës së veprimtarive të paligjshme me interes për studimin, shpeshtësisë së episodeve kriminale, numrit 
të të pandehurve dhe rrezikshmërisë së paraqitur. Vendimet gjyqësore janë dhënë në periudhën 2006-2014 për 
veprimtari të paligjshme të trafikimit të drogës (42 %), trafikimit të armëve (18 %), trafikimit të qenieve njerëzore 
(17 %), kontrabandës së migrantëve (9 %), gjobëvënies (8 %) dhe raste të paditura për krijim dhe pjesëmarrje në 
organizatë kriminale (6 %). Gjithsej, vendimet arrijnë një vëllim prej 3793 fletësh. 

1 Marrë nga intervista në Emisionin “Shqip” në Top Channel (19/05/2014) - http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=278271
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SHPËRNDARJA E VENDIMEVE GJYQËSORE
TË SHQYRTUARA SIPAS AKTIVITETEVE (2006-2014)
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Sipas gjetjeve të këtij studimi, faktorët që kanë nxitur krimin e organizuar në vend janë me karakter social, 
ekonomik dhe politik:

●	 Tranzicioni nga një regjim totalitar me politikë të ashpër penale në një sistem të brishtë 
demokratik me institucione të dobëta dhe të pakonsoliduara, me nënpunës pa arsimin dhe 
përvojën e mjaftueshme;

●	 Situata kaotike e krijuar në vitin 1997 nga rënia e firmave piramidale dhe plaçkitja e depove të armatimeve;

●	 Institucione që, si rrjedhojë e ndryshimit të qeverive, i janë nënshtruar vazhdimisht reformave në staf;

●	 Mungesa e pavarësisë institucionale dhe korrupsioni endemik në polici dhe në organet e drejtësisë;

●	 Pozita gjeografike e favorshme midis Lindjes me shtete prodhuese dhe furnizuese të drogës, 
si Afganistani dhe Turqia dhe atyre në Perëndim si vende tregtimi dhe konsumi të lartë të 
këtyre drogave;

●	 Karakteri ndërkombëtar i krimit të organizuar dhe efektet e globalizimit;

●	 Mungesa e stabilitetit politik në vend për mëse dy dekada;

●	 Ekonomia e dobët, me nivele të larta papunësie dhe të ardhura të ulëta për frymë (ndër më të ulëtat në 
Evropë);

●	 Shthurja e strukturave sociale, duke ndikuar negativisht edhe mbi familjen si bërthamë e saj;

●	 Valëteparadhetëvazhdueshmetëmigrimitdheimportimiipërvojave dhelidhjevekriminaletëkrijuara 
jashtëvendit;

●	 Mbështetja nga pjesëtarë të komunitetit shqiptar në diasporë;

●	 Konfliktet në rajon si ‘mundësi të arta’ për të përfituar para nga trafiku i armëve, kontrabanda, etj;

●	 Përdorimi i teknologjisë dhe i mjeteve të zhvilluara të komunikimit.
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“Ne si shoqëri kemi humbur aftësinë denoncuese. Vetëcensura është më e rëndë se kërcënimi dhe 
presioni. Sot nuk ka nevojë të të bëjë presion ndonjë bandë apo kriminel... ti i di vetë pasojat dhe 
nuk e merr guximin. Thonë po e dimë, këtu dihet çdo gjë dhe asnjë nuk flet. Përkundrazi ne jemi 
në fazën që e quajmë zotësi... po, “ai është i zoti” dhe ky është qëndrimi.” (Gazetar Investigativ)

Ekspertët e intervistuar shpjegojnë se ekzistojnë dobësi në luftën kundër krimit të organizuar nga agjensitë 
ligjzbatuese, së bashku me nje ngurrim të shoqërisë shqiptare për ta denocuar atë. Arsyet janë :

●	 Ngurrimi i shoqërisë për të denoncuar

●	 Mungesa e besimit tek institucionet;

●	 Frika nga hakmarrja (arsyeja më e përmendur nga të gjithë të intervistuarit, por e klasifikuar më 
së shumti si arsye dytësore);

●	 Korrupsioni;

●	 “Shitja e sekretit”;

●	 Mungesa e mbrojtjes efektive të dëshmitarëve;

●	 Mungesa e kulturës së denoncimit;

●	 Lidhja indirekte mes personave të përfshirë në krim të organizuar (dmth lidhje familjare, 
farefisnore apo shoqërore). Kjo ishte arsyeja më pak e përmendur.

 “Ajo çka unë konstatoj që nga viti 2011, 2012, 2013, por sidomos fundi i 2012-ës dhe gjatë vitit të kaluar 
është që te ne hetohet pak për të gjetur grupin, për të gjetur bashkëpunëtorët. Mjaftohen me kapjen e 
personave që gjenden në kufi, të cilët për mua janë thjesht korrierë...  janë thjesht viktima të trafikimit 
dhe nuk goditet zemra e tij, nuk goditet Krimi i Organizuar. (Gjyqtar i Krimeve të Rënda)

dObëSitë Në luFtëN kuNdër krimit të OrGANizuAr:

●	 Institucione të pakonsoliduara dhe mungesë pavarësie institucionale;

●	 Reforma të vazhdueshme në stafin e kualifikuar me ndryshimin e qeverive;

●	 Bashkëpunim i dobët dhe mungesë koordinimi midis agjencive të ndryshme;

●	 Probleme të nivelit profesional;

●	 Probleme financiare të shprehura në paga të ulëta dhe logjistikë të dobët;

●	 Mungesë vullneti, kompromentim dhe korrupsion i disa zyrtarëve të niveleve të ndryshme (më së 
shumti përmendet policia e shtetit, e kufirit dhe ajo gjyqësore e cila ndodhet në varësi të dyfishtë: prej 
asaj administrative të policisë dhe proceduriale të prokurorisë).

rekOmANdime Për Një luFtë më FrYtdhëNëSe NdAj krimit të OrGANizuAr

●	 Të kryhet një reformë gjithëpërfshirëse dhe jo e copëzuar e institucioneve që kanë lidhje të 
drejtpërdrejtë me luftën kundër krimit të organizuar, përfshirë Shërbimin e Policisë Gjyqësore;
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●	 Të rritet bashkëpunimi efikas midis Policisë së Shtetit, Shërbimit Informativ Shtetëror, Prokurorisë, dhe 
Drejtorisë së Përgjithshme për Parandalimin dhe Pastrimin e Parave, Drejtorisë së Doganave dhe Tatimeve;

●	 Të zhvillohen kapacitetet profesionale përmes trajnimeve të ndryshme, garantimit të qëndrueshmërisë 
në punë të specialistëve, përzgjedhjes së individëve mbi bazë merite, integriteti moral dhe shoqëror, 
dhe jashtë konfliktit të interesit.

●	 Të luftohet korrupsioni në të gjitha segmentet e sistemit të drejtësisë (prokurori dhe gjykata) dhe policisë. 

●	 Të mbështeten strukturat kundër krimit të organizuar në aspektin financiar dhe dhënien e 
një statusi preferencial social me ligj.

●	 Të rritet numri i konfiskimeve të të ardhurave të paligjshme të sekuestruara.

●	 Të ngrihet Drejtoria e Hetimit që do të ishte përgjegjëse për cilësinë, thellësinë dhe anën 
proceduriale të hetimeve, të cilat nga ekspertët vlerësohen si mjaft të dobëta.

●	 Të kufizohet pranimi i gjykimit të shkurtuar për disa vepra të rënda penale.

●	 Të rishikohen dhe zhvillohen kurrikulat mësimore. Studimi i krimit të organizuar të mos mbetet 
prerogativë vetëm e fakultetit të drejtësisë, por të përfshihet edhe në fakultetin e shkencave sociale, 
fakultetin ekonomik dhe në fakultetin e shkencave të natyrës (departamenti i informatikës).

●	 Të përmirësohen kurrikulat që lidhen me studimet e krimit të organizuar në Shkollën e 
Magjistraturës, Akademinë e Policisë dhe Akademinë Ushtarake.

●	 Në organet e zbatimit të ligjit të rekrutohen ekspertët më të mirë nga fusha të ndryshme si financë,  
kriminologji, drejtësi, psikologji, statistikë, teknologji e informacionit, mjekësi ligjore etj;

●	 Të rritet ndërgjegjësimi publik mbi rrezikshmërinë e krimit të organizuar, si dhe rolin e 
përgjegjësinë e gjithsecilit në luftën kundër tij;

2. tiPOlOGjiA e krimit të OrGANizuAr ShQiPtAr

Në periudhën 1990-1997 u shfaqën struktura kriminale hierarkike në formën e bandave të armatosura, organizatave 
kriminale dhe grupeve të strukturuara kriminale. Fillimisht, në rrethe të ndryshme të Shqipërisë u shfaqën banda 
të armatosura të përfshira në trafikim qeniesh njerëzore, kontrabandë migrantësh (të favorizuara këto nga 
izolimi i deriatëhershëm i vendit), rrëmbime personi, gjobëvënie dhe rivalitet i vazhdueshëm për kontroll territori.

Në periudhën 1998-2004, njëherësh me mënyrën e organizimit të tyre, u zhvillua dhe u zgjerua sfera e veprimtarive 
ku ata u përfshinë. Me kalimin e kohës, trafikimi i femrave shqiptare për qëllim shfrytëzimi seksual pësoi rënie 
dhe Shqipëria nga vend origjine po shndërrohej më tepër në vend tranziti për femra të rekrutuara nga vendet 
e Evropës lindore. Nga ana tjetër, trafikimi i drogës dhe i armëve lulëzuan dhe u shndërruan në veprimtari 
parësore fitimprurëse për këto organizime kriminale.

Rreth fundit të viteve 2004-2005, kohë që përkon me fundin e periudhës së dytë të evoluimit dhe përshtatjes së 
strukturave kriminale, fillojnë dhe shfaqen forma të reja organizimesh kriminale. Grupe të caktuara kriminale 
brenda dhe jashtë Shqipërisë, filluan të ndërveprojnë në mënyrë aktive dhe të vazhdueshme në formën 
e rrjeteve kriminale por duke ruajtur autonominë e grupit. Prej vitit 2005 e në vazhdim rrjeti kriminal paraqitet si forma 
më e përshtatshme dhe e përhapur në realizimin e sipërmarrjeve të ndryshme kriminale. Këtu përfshihen trafikimi 
i llojeve të ndryshme të drogës, armëve dhe municioneve, rrjetet e kontrabandimit të migrantëve dhe krimi i organizuar 
kibernetik. Megjithatë, veprimtari të paligjshme, si trafiku i qenieve njerëzore apo gjobëvëniet nuk rezulton të kryhen 
aktualisht në formën e rrjetit kriminal.
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Shpërndarja gjeografike

●	 Ekspertët pranojnë se krimi i organizuar 
është i shtrirë në të gjithë territorin e 
vendit duke ndikuar drejtpërdrejtë ose 
tërthorazi mbi shoqërinë shqiptare.

●	 Dallohen  tipare  rajonale  përsa  i  përket  
veprimtarive kriminale, me përqendrim 
të theksuar në zonat kufitare.

●	 Zonat më të zhvilluara urbane si 
Tirana, Durrësi dhe Fieri paraqesin 
një veprimtari të shtuar kriminale dhe 
përqendrim të autorëve të tyre për shkak 
të përqendrimit të kapitalit dhe lëvizjeve 
demografike (drogë, armë të lehta dhe 
eksplozivë, shfrytëzim prostitucioni dhe 
trafikim i brendshëm, gjobëvënie etj). 

Shpërndarja rajonale sipas veprimtarive: 

●	 Trafik armësh në Shkodër, Kukës dhe 
Burrel (Fushë Kruja për eksplozivë) kjo 
për shkak të afërsisë me kufirin e Malit 
të Zi dhe Kosovës.

●	 Trafik droge në zonat Tiranë, Durrës, 
Elbasan, Vlorë, Korçë, Fier (si dhe 
evazion fiskal, vjedhje të organizuara të 
naftës bruto). Kontrabandë migrantësh 
në Gjirokastër dhe zonat jugore në afërsi 
me Greqinë ,  si Korçë, Pogradec dhe 
Konispol.

3. vlerëSimi i riSkut të krimit të OrGANizuAr Në veNd

Grupet kriminale shqiptare aktive në territorin e Republikës së Shqipërisë janë të përbëra prej të paktën 
3-4 anëtarësh dhe janë të përfshira më së shumti në trafikun e narkotikëve, kryesisht kanabis. Ato gjithashtu 
trafikojnë drogë, si heroina dhe kokaina, drejt vendeve fqinje me destinacion shtetet e Bashkimit Evropian. 
Grupe sporadike janë të përfshira në trafikimin e armëve me Malin e Zi dhe Kosovën. Shqetësuese konsiderohen 
gjobëvëniet e padenoncuara dhe përdorimi i eksplozivëve, vrasjeve me pagesë apo ‘pa autor’ për asgjësim të 
kundërshtarëve, ‘ribalancim të tregut’, apo qëllime terrori. Ka një rritje konflikti midis bizneseve, gjë 
që ka sjellë shtimin e vrasjeve me pagesë të mbetura pa autorë. Vërehet gjithashtu se ka një rritje të 
përdorimit të minave me telekomandë dhe tritol. Këto vrasje mendohet që, në shumicën e rasteve, kryhen 
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për vendosje kontrolli dhe çështje që lidhen me konkurrencën në biznes. Gjobëvëniet ndaj bizneseve 
konsiderohen mjaft shqetësuese. Burimet pohojnë se gjobat ndaj bizneseve të mëdha nuk ka l lëzohen 
në prokurori. Kjo shpjegohet me mungesën e besimit në organet e drejtësisë nga biznesmenët dhe frikën 
e tyre ndaj hakmarrjes. Nga ana tjetër mendohet se krimi i organizuar investon për të korruptuar policinë 
dhe prokurorinë. Vihet re se shumë nga çështjet e paraqitura në gjykatë për krimin e organizuar, këto 
vitet e fundit, shfaqen si bashkëpunim i thjeshtë, apo edhe të kryera nga individë të veçuar. Ky shërben si 
tregues i qartë i nivelit të ulët të hetimeve. Shtimi i pagesave kryesisht nga bizneset, por dhe nga organizatat 
e fuqishme kriminale, për vrasjet me pagesë ka sjellë sofistikimin e tyre. Ekspertët paralajmërojnë se midis 
këtyre grupeve mund të rikthehen përplasjet e ashpra për kontroll territori dhe kapje biznesesh. Në raste 
të veçanta, kjo është dëshmuar nga përplasje të dhunshme publike nga organizime kriminale, sidomos 
në rrethin e Tiranës. Në këtë kontekst shihet një ribalancim i tregjeve dhe i  rivalitetit në botën 
kriminale. Bashkëpunimi me grupet e vendeve fqinje, por sidomos me grupet shqiptare në BE, i ka fuqizuar 
ato ekonomikisht dhe i ka bërë më të rrezikshme. Puna e organeve të zbatimit të ligjit vështirësohet 
shpesh nga aplikimi prej tyre i të ashtuquajturit ‘kodi i heshtjes’ dhe përdorimi i dhunës psikologjike në 
vend të asaj fizike apo formave të ‘partneritetit me viktimën’. Krimi i organizuar shqiptar i investon të 
ardhurat e paligjshme në fusha të larmishme të ekonomisë së ligjshme, si industri ndërtimi, turizëm, 
fabrika të ndryshme përpunimi dhe koncensione. Rritja dhe përhapja e shpejtë e ndërtimeve shërben si 
tregues i injektimit të shumave të konsiderueshme të ‘parave të pista’ në ekonomi. Shqipëria përbën një 
terren të favorshëm për transplantimin e rrjeteve kriminale shqipfolëse nga jashtë për në Shqipëri. Nga 
ana tjetër, ekziston rreziku i hakmarrjes ndaj prokurorëve, gjyqtarëve dhe policëve prej anëtarëve të 
grupeve kriminale të dënuar në periudhën 1997-2005 fillimisht me 25 vjet heqje lirie, por që kanë përfituar 
reduktim në 1/3 e masës nga gjykimi i shkurtuar, të cilët priten të fitojnë lirinë rreth vitit 2017.
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3.1 vlerësimi i riskut për çdo veprimtari të organizuar kriminale

3.1.1 Drogat e forta (heroinë dhe kokainë)

Format e trafikimit të heroinës dhe kokainës (droga të forta) janë shumë të ngjashme me njëra-tjetrën. Ato 
bëhen nëpërmjet detit, tokës dhe ajrit kryesisht nëpërmjet mjeteve konvencionale të transportit. Ka të paktën 
tre tipologji grupesh kriminale të përfshira në trafikun e drogave të forta. Grupet e para janë ato që fillimisht 
janë marrë me trafikun e qenieve njerëzore dhe që kanë krijuar lidhjet me tregun kriminal në Bashkimin Evro-
pian (BE). Në grupin e dytë bëjnë pjesë ato grupe kriminale që përbëhen nga shqiptarë të rekrutuar nga grupet 
kriminale aktive në Evropën Qendrore (sidomos nëpërmjet njohjeve në burgje), që më pas kanë vendosur 
kontaktet lokale me rrjetet kriminale ndërkombëtare nëpërmjet ‘Rrugës Ballkanike”.  Në grupin e tretë bëjnë 
pjesë grupet lokale që drejtohen kryesisht nga shqiptarë me precedentë penalë në BE, por dhe në Shqipëri, që 
janë kthyer dhe kanë rivendosur lidhjet e mëparshme këtu.

3.1.2 Kanabisi dhe drogat sintetike 

Kanabisi trafikohet kryesisht drejt Greqisë, përmes kufirit të gjelbër apo fshehjes në kamionë që kalojnë për-
mes pikave kufitare të Kapshticës dhe Kakavijës. Sasi kanabisi të fshehura në automjete personale apo kamionë 
të transportit ndërkombëtar trafikohen drejt Italisë, duke përdorur tragete apo rrugë tokësore nëpërmjet Malit 
të Zi. Në rritje duket trendi i trafikimit të kanabisit përmes Malit të Zi dhe Kosovës drejt vendeve të Evropës 
Qendrore dhe Perëndimore. Prodhohen dhe trafikohen lloje të ndryshme si marijuana, vaji i hashashit, ‘çokol-
lata’ dhe ‘skunk’: një shartim i Cannabis Indica me Cannabis Sativa. Këto përdoren për shitje, por edhe si mall 
shkëmbimi me drogën e fortë. Megjithëse në Shqipëri mungojnë statistikat zyrtare mbi numrin e përdoruesve 
të kanabisit, mendohet që numri i tyre të jetë i lartë. Përdorimi i kësaj droge konsiderohet si hapi i parë drejt 
përdorimit të drogës më të fortë. Shqipëria e ka raportuar praninë e drogës sintetike, edhe pse jo në shifra të 
konsiderueshme. Pavërësisht mungesës së tregut të brendshëm, sasi të Amfetaminës dhe Ekstazisë janë futur 
në vend nga Serbia dhe Bullgaria. Raportohet se të rinj të moshës 15-18 vjeç kanë eksperimentuar ekstazi të 
siguruar në Tiranë. (Shiko hartën nr. 1)
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3.1.3 Trafikimi i qenieve njerëzore 

Në fund të viteve 1990 Shqipëria cilësohej ‘pikë e 
nxehtë’ e trafikimit të qenieve njerëzore. Megjithëse 
nuk ka një shifër të saktë të viktimave shqiptare të tra-
fikuara jashtë vendit, raportohej se shumë femra dhe 
fëmijë trafikoheshin drejt Italisë, Greqisë dhe shtete-
ve të tjera të BE. Gjithashtu, vendi përdorej si tranzit 
për femra të nënshtetësive të tjera, të cilat shiteshin, 
shkëmbeheshin dhe trafikoheshin në rrugë detare 
drejt Italisë. Situata aktuale e trafikimit të njerëzve 
paraqitet ndryshe. Shqipëria nuk është më vend tran-
ziti, por mbetet vend origjine edhe pse jo në nivelet e 
dikurshme. Në raport me numrin e përgjithshëm të 
popullsisë, numri i viktimave të shfrytëzuara brenda 
vendit konsiderohet shqetësues. Femra nga rajone të 
ndryshme të vendit shfrytëzohen seksualisht në mje-
dise të ndryshme si vila, apartamente, hotele, motele, 
lokale, etj.

Raportohen gjithashtu forma të shfrytëzimit për pro-
stitucion të vajzave të reja të quajtura rëndom ‘pro-
stituta të luksit’. Shfrytëzimi seksual dhe për punë të 
detyruar i femrave dhe të miturve shënon rritje gjatë 
periudhës së verës në qytetet bregdetare. Shqetësuese 
paraqitet situata e fëmijëve në gjendje rruge, të cilët 
shfrytëzohen për lypje dhe konsiderohen si viktima të 
mundshme të trafikimit.

3.1.4 Kontrabandimi i migrantëve 
Aktualisht, si destinacione të preferuara për migrantët klandestinë nga Shqipëria shfaqen Mbretëria e Bashkuar 
dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vitin e fundit, fatkeqësisht, janë shënuar humbje në jetë njerëzish gjatë 
përpjekjeve për të mbërritur në Angli. Vendi ynë po shfrytëzohet nga rrjetet ndërkombëtare të kontrabandës 
për kalimin tranzit të shtetasve sirianë, sudanezë, kongolezë dhe të nënshtetësive të tjera. Hyrja në territorin 
shqiptar bëhet kryesisht përmes kufirit jugor të vendit, por edhe aeroportit ndërkombëtar të Rinasit. Në disa 
raste, veprimtaria e paligjshme lehtësohet nga zyrtarë të korruptuar në pikat e kontrollit kufitar.

3.1.5 Trafikimi i Armëve  
Aktualisht, trafikimi i armëve nga, përmes dhe drejt vendit tonë kryhet nga grupe kriminale me 4 deri në 6 
anëtarë. Shqipëria shërben si vend origjine për kallashnikovë, municione dhe lëndë eksplozive. Automatikë kal-
lashnikovë, pjesë përbërëse dhe municione shkojnë drejt Malit të Zi, Kosovës dhe Italisë. Përmes linjave të au-
tobusëve nga Kosova dhe Mali i Zi armët shkojnë edhe në Austri, Gjermani, vendet nordike, etj. Armë dhe pjesë 
të tyre fshihen në automjete private të ngarkuara në traget me destinacion Italinë. Kallashnikovë dhe pistoleta 
që kalojnë tranzit nëpër Shqipëri trafikohen në Greqi përmes kufirit të gjelbër dhe pikave të kontrollit kufitar. 
Trafikantët e armëve shfrytëzojnë për qëllimet e tyre kamionët e kompanive të transportit ndërkombëtar, për-
mes dhënies së ryshfetit apo kërcënimit të shoferëve. Drejt Shqipërisë trafikohen pistoleta dhe armë gjysmë au-

TaBEla E TRafIKIMIT Të QENIEvE NjERëzORE 

Viti
Nr i 

viktimave 
(VeT)

Nr i 
ndjekjeve 

penale

Nr i 
dënimeve

2005 274 51 54

2006 227 62 57

2007 20 49 7

2008 108 22 26

2009 94 31 11

2010 97 29 11

2011 84 27 5

2012 92 11 2

2013 95 24 2

2014 60 7 10

Totali 1151 313 185

   Burimi i informacionit: Traf f icking in Persons
Report (2005-2014), US. Department of State
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tomatike të markave të ndryshme 
nga Mali i Zi dhe Kosova. Për tra-
fikimin e armëve dhe pjesëve të 
tyre nga vende më të largëta është 
përdorur koli posta. Rajonet më të 
prekura në Shqipëri nga trafiku 
dhe tregtia e paligjshme e armëve 
janë zonat kufitare si Shkodra dhe 
Kukësi, qyteti portual i Durrësit 
dhe kryeqyteti. Fushë-Kruja pa-
raqitet problematike në drejtim të 
tregtimit të paligjshëm të lëndëve 
eksplozive.

3.1.6 Gjobëvënia
Gjobëvënia nuk është një dukuri 
e përhapur gjerësisht, por e zh-
villuar nga pikëpamja cilësore. 
Format e përdorura sa vijnë dhe 
sofistikohen. Në vendin tonë vihet 
re se ka dy kategori grupesh krimi-
nale që vendosin gjoba (grupe të 
vogla të paorganizuara dhe grupe 
të mirëorganizuara). Forma më e 
përhapur është forma “Grabitqa-
re”, (shih skemën nr.  3) por men-
dohet që sot ka grupe kriminale që 
përdorin formën më të sofistikuar 
të gjobëvënies ‘Simbiotike’ (shih 
skemën nr. 4) në qytetet kryesore 
të vendit, sidomos në Tiranë. Ka 
një prirje në rritje të vendosjes së 
gjobave nga grupet kriminale ndaj 
biznesit, por këto nuk janë fort të 
dukshme pasi nuk denoncohen. 
Vihet re se janë krijuar lidhje mi-
dis bizneseve të fuqishme dhe 
grupeve kriminale që përdorin 
njëri-tjetrin për qëllime përfitimi 
të paligjshëm. Bizneset ushtrojnë 
shantazh ndaj konkurrentëve të 
tyre në këmbim të pagesave ose 
përfshirjes së organizatave kriminale në bizneset e tyre. Ka një rritje të gjobëv-
ënies nga grupe të miturish, të cilët imitojnë skema dhe mekanizma të ngjashme me ato të grupeve kriminale 
të të rriturve. Vihet re një përshkallëzim i “gjobëvënies” online, sidomos në moshat e reja.
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3.1.7 Vrasësit me pagesë
Mbas vitit 2011 vihet re një sofisti-
kim i vrasësve me pagesë. Katego-
ria më problematike janë “vrasësit 
profesionistë” (shih skemën nr. 5). 
Vihet re se kjo kategori vrasësish 
po merr dora-dorës trajta organi-
zative në formën e një rrjeti krimi-
nal, ku struktura e “ndërmjetësve” 
duket se është struktura më e or-
ganizuar.
Ka një rritje apo bashkëpunim 
midis bizneseve dhe vrasësve 
me pagesë, të cilët përdoren për 
çështje sigurie nga bizneset apo për të eliminuar konkurrentët e tyre. Në kategorinë e “vrasësve profesionistë” 
përfshihen dy grupe: vrasës profesionistë “lëvizës”, ata që janë rezidentë në një nga shtetet e BE-së dhe “rezi-
dentë”, ata që janë kthyer në Shqipëri.

Vihet re që strukturat kriminale po rekrutojnë adoleshentë, të cilët po i përgatisin për të kryer vrasje dhe kjo 
duket të jetë një qasje e re. Të rinjtë e rekrutuar vijnë nga familje me një histori kriminale ose nga të rinj që 
vuajnë dënime për vepra si vjedhje apo grabitje. Këta të fundit krijojnë lidhje me eksponentë të njohur të 
krimit në burgje, duke i përdorur më pas për kërcënime.

3.1.8 Krimi i Organizuar 
Kibernetik
Krimi i organizuar kibernetik sa 
vjen dhe sofistikohet, megjithatë 
mbetet ende në forma jo të struk-
turuara. Rrjetet kriminale shq-
iptare janë fluide, dhe mund të 
lëvizin nga një tipologji në tjetrën 
në varësi të veprimtarisë krimina-
le. (shih skemat 6 dhe 7) Ka një prir-
je drejt grupimeve të vogla të lid-
hura në bazë të njohjeve kryesisht 
online por dhe shoqërore. Përbërja 
e anëtarëve të grupeve kriminale 
nuk vjen vetëm nga qytetet e mëdha, por dhe ato të vogla. Ka një përzierje të veprimtarive kriminale online me 
ato offline (shiko skemën 8). Mosha e anëtarëve të grupit është në kufijtë 18-35 vjeç. Veçori e grupeve shqiptare 
është se ato krijojnë një lidhje të ngushtë me hackers nga rajoni, kryesisht kosovarë. 
Hacker-s shqiptarë janë anëtarësuar në forume/blogje të cilat mund të administrohen nga rrje te kriminale 
ndërkombëtare, që mund t’i nënkontraktojnë për veprime kriminale ndaj sistemit bankar dhe institucioneve 
publike. Ekziston rreziku që rrjetet kriminale ndërkombëtare, të cilat merren me administrimin e materialeve 
pornografike për të mitur në internet, të kontraktojnë pedofilë rezidentë në Shqipëri për të prodhuar materiale 
pornografike me të mitur shqiptarë.
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3.1.9 Pastrimi parave
Pastrimi i parave është ngushtë-
sisht i lidhur me krimin e organi-
zuar, veçanërisht nisur nga depër-
timi dhe ndikimi i rritur në jetën 
ekonomike, politike dhe shoqëro-
re të vendit. Fushat kryesore ku 
investohen paratë me origjinë kri-
minale janë industria e ndërtimit, 
fabrikat moderne përpunuese, 
bizneset e lojërave të fatit, minie-
ra, karburante, prodhim energjie, 
agjenci turistike, si dhe përftimi 
i licensave dhe koncensioneve të 
ndryshme nga shteti. Mënyrat më 
tipike të paraqitjes së të ardhurave 
kriminale në ekonominë e ligjsh-
me janë transakionet e shumta 
në bankat e nivelit të dytë, kreditë 
e marra nga këto institucione, 
transfertat përmes agjencive të 
transfertave të parave dhe përdori-
mi i identitetit të familjarëve dhe 
të afërmve.  Vitin e fundit, vlera e 
aseteve me origjinë kriminale të 
sekuestruara nga individë dhe or-
ganizata kriminale është mbi 10 
milionë euro. Shqetësimi kryesor 
lidhet me numrin e ulët të konfis-
kimeve dhe revokimin e vendime-
ve për konfisikim nga gjykatat e sh-
kallëve më të larta, si dhe numrin 
e ulët të dënimeve për këtë vepër 
penale. Rritja e fuqisë së krimit të 
organizuar përmes pastrimit të pa-
rave gjeneron më shumë krim, të 
ardhura të paligjshme, korrupsion 
dhe pandëshkueshmëri.
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