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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 të mund 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 veçantë 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 paraqitjen në 
cilësinë e duhur pa ndihmën e grafikëve të realizuar nga z. Henrik Lezi.
Falënderojmë recensuesit z. Besnik Bakiu dhe znj. Nita Shala për komentet e vlefshme dhe mjaft konstruktive 
në fazën përfundimtare të draftit. Falënderojmë gjithashtu Institutin Kanadez të Teknologjisë (CIT) për ndih-
mesën teknike në këtë studim dhe në veçanti studentët e këtij universiteti për ndihmesën në mbledhjen e disa 
dokumenteve në arkivat e gjykatave.
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lista e sHkurtimeve

BE Bashkimi Evropian
DPP Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 (Zyra Evropiane për Monitorimin e Drogave dhe Varësisë ndaj tyre)
EUROPOL                        European Police Office (Zyra Evropiane e Policisë)
GjKR Gjykata e Krimeve të Rënda (e shkallës së parë)
ICITAP International Criminal Investigative Training Assistance Program
 (Programi Ndërkombëtar i Ndihmës së Trajnimit të Hetimit Kriminal)
IShP Instituti i Shëndetit Publik 
KLD Këshilli i Lartë i Drejtësisë

MDMA 3.4-methylenedioxy-methamphetamine
 (Lloj Droge Psikoaktive si psh, Ekstazi)
Moneyval Komiteti i Ekspertëve për Vlerësimin e Masave Kundër Pastrimit 
 të Parave dhe Financimit të Terrorizmit
 OSBE Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë  
 SCU Sacra Corona Unita (Organizatë mafioze pulieze)
 SOCTA/OCTA The EU Serious and Organised Crime Threat Assessment
 (Vlerësimi i Krimit të Organizuar dhe Krimeve Serioze nga Bashkimi Evropian)
THC Tetrahydrocannabinol (Elementi kryesor psikoaktiv i Kanabisit)
UNDP United Nations Development Program (Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara)
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime
 (Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin)
VeT Viktimat e Trafikimit
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PërmBledHJe ekzekutive 

Ky studim përqendrohet 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 të organizuara kriminale si trafikimi i 
drogës, 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 midis veprimtarive dhe grupeve të ndryshme kriminale, me gjithë vështirësitë e paraqitura nga pikëpamja 
burimore dhe metodike. Burimet e përdorura për këtë studim janë të shumëllojshme (parësore dhe dytësore). Janë 
konsultuar raporte zyrtare të agjencive vendase, evropiane dhe ndërkombëtare rreth krimit të organizuar. Gjithashtu, 
janë kryer 44 intervista në mbarë vendin me ekspertë të lidhur drejtpërdrejt ose tërthorazi me luftën kundër krimit 
të organizuar, si gjyqtarë dhe prokurorë të krimeve të rënda dhe rretheve gjyqësore, avokatë, ekspertë të policisë, ek-
spertë të krimit të organizuar kibernetik, gazetarë investigativë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas gjetjeve të 
këtij studimi:

• Faktorët që nxisin krimin e organizuar janë faktorë të karakterit politik, social dhe ekonomik. Këta faktorë dhe rre-
thana të ndryshme kanë ndikuar në shfaqjen e formave të hershme të veprimtarive të organizuara të paligjshme, 
si dhe evoluimin dhe sofistikimin e vazhdueshëm deri në ditët e sotme. Konkretisht, ekspertët e intervistuar 
renditin faktorët e mëposhtëm: 

• Tranzicioni nga një regjim totalitar me politikë të ashpër penale drejt një sistemi të brishtë demokratik me insti-
tucione të dobëta, me nëpunës pa edukimin dhe përvojën e mjaftueshme;

• Situata kaotike e krijuar në vitin 1997 nga rënia e firmave piramidale dhe plaçkitja e depove të armatimit;
• Institucione të prekura vazhdimisht nga shkarkimet e stafit të kualifikuar me ndryshimin e qeverive;
• Mungesë pavarësie institucionale dhe korrupsion endemik në polici dhe organet e drejtësisë;
• Pozita gjeografike e favorshme midis Lindjes me shtete prodhuese dhe furnizuese të drogave, 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 globalizmit;
• 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);
• Shpërbërja e strukturave sociale, që ka ndikuar negativisht edhe mbi familjen si bërthamë e shoqërisë;
• Valët e para dhe të vazhdueshme të migrimit dhe importimi i përvojave dhe lidhjeve kriminale të krijuara jashtë vendit;
• Mbështetja nga kontingjente kriminale pjesëtarë të komunitetit shqiptar në diasporë;
• Konfliktet në rajon si ‘mundësi të arta’ për të përfituar të ardhura nga trafiku i armëve, kontrabanda, etj;
•  Përdorimi i teknologjisë dhe mjeteve të zhvilluara të komunikimit nga rrjetet kriminale.

Arsyet përse dështojnë agjencitë ligjzbatuese në goditjen e suksesshme të krimit të organizuar lidhen me bashkëpun-
imin e dobët dhe mungesën e koordinimit midis agjencive të ndryshme ligjzbatuese, konsolidimin e mangët të insti-
tucioneve që shpesh i nënshtrohen spastrimeve me karakter politik të ekspertëve sa herë ndryshojnë qeveritë, prob-
leme të nivelit profesional, probleme financiare të shprehura në paga të ulëta dhe logjistikë të dobët, mungesë vullneti, 
si dhe korrupsion apo kompromentim të disa zyrtarëve (më së shumti përmendet policia e shtetit, e kufirit dhe ajo 
gjyqësore, e cila ndodhet në varësi të dyfishtë: administrative prej policisë dhe proceduriale prej prokurorisë).
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Arsyet përse shoqëria shqiptare shfaqet ngurruese në denoncimin e krimit të organizuar gjykohen të lidhura ngushtë 
me mungesën e besimit tek institucionet, frikën ndaj hakmarrjes (argumenti i përmendur më shpesh nga të gjithë të 
intervistuarit, por i klasifikuar më së shumti si arsye dytësore). Arsye të rëndësishme konsiderohen gjithashtu korrup-
sioni, “shitja e sekretit hetimor”, mungesa e mbrojtjes efektive të dëshmitarëve, dhe mungesa e kulturës së denoncim-
it. Arsyeja më pak e përmendur konsiderohet lidhja e tërthortë me persona të përfshirë në krimin e organizuar (dmth 
lidhje familjare, farefisnore apo shoqërore). 

tipologjia e krimit të organizuar në shqipëri
Në periudhën 1990-97 në Shqipëri u shfaqën struktura kriminale hierarkike në formën e bandave të armatosura,1 
organizatave kriminale2 dhe grupeve të strukturuara kriminale.3 Fillimisht, në rrethe të ndryshme të Shqipërisë u 
shfaqën banda të armatosura, të përfshira në trafikim njerëzish, kontrabandë migrantësh të favorizuara nga izolimi 
i deriatëhershëm i vendit, rrëmbime personi, gjobëvënie dhe rivaliteti i vazhdueshëm për kontroll territori. Në peri-
udhën 1998-2004, bashkë me mënyrën e organizimit të tyre, u zhvillua dhe u zgjerua sfera e veprimtarive ku ato u 
përfshinë. Me kalimin e kohës, trafikimi i grave dhe vajzave shqiptare, për qëllim shfrytëzimi seksual, pësoi rënie. 
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 armëve lulëzuan dhe u shndërruan në veprimtaritë parësore fitimpru-
rëse për këto organizime kriminale. Rreth fundit të viteve 2004-2005, kohë që përkon me fundin e periudhës së dytë 
të evoluimit dhe përshtatjes të strukturave kriminale, fillojnë dhe shfaqen forma të reja organizimesh kriminale. 
Grupe të caktuara kriminale brenda dhe jashtë Shqipërisë, fillojnë të ndërveprojnë në mënyrë aktive dhe të vazh-
dueshme në formën e rrjeteve kriminale, por duke ruajtur autonominë e grupit.4 Prej vitit 2005 e në vazhdim, rrjeti 
kriminal paraqitet si forma më e përhapur dhe e përshtatshme për realizimin e sipërmarrjeve të ndryshme kriminale. 
Këtu përfshihen trafikimi i llojeve të ndryshme të drogave, armëve dhe municioneve, rrjetet e kontrabandimit të mi-
grantëve dhe krimi i organizuar kibernetik. Megjithatë, veprimtari të paligjshme, si trafikimi i qenieve njerëzore apo 
gjobëvëniet, nuk rezultojnë të kryhen aktualisht në formën e rrjetit kriminal.

shpërndarja gjeografike e veprimtarive të organizuara kriminale
Ekspertët pohojnë se Krimi i Organizuar është i shtrirë në mbarë territorin e vendit, duke prekur drejtpërdrejt ose 
tërthorazi shoqërinë shqiptare.
Dallohen tipare rajonale përsa i përket veprimtarive kriminale, me përqendrim të qartë në  zonat kufitare. 
Zonat më të zhvilluara urbane si Tirana, Durrësi dhe Fieri paraqesin një veprimtari të shtuar kriminale dhe përqen-

1.   banda e armatosur është një formë e veçantë bashkëpunimi që, duke zotëruar armë, municione luftarake dhe mjete të tjera të nevojshme, synon 
kryerjen e veprave penale. (kodi Penal neni 28/3).

2.   organizata kriminale është forma më e lartë e bashkëpunimit, në të cilën bëjnë pjesë tre ose më shumë persona dhe që dallohet nga shkalla 
e veçantë e organizimit, strukturimit, qëndrueshmërisë, kohëzgjatjes, si dhe nga qëllimi për kryerjen e një a më shumë veprave penale, për të 
realizuar përfitime materiale dhe jomateriale. (Kodi Penal, neni 28/1).

3.   grupi i strukturuar kriminal është formë e veçantë bashkëpunimi, në të cilin bëjnë pjesë tre ose më shumë persona, për kryerjen e një a më 
shumë veprave penale, për të realizuar përfitime materiale dhe jomateriale. Grupi i strukturuar kriminal për kryerjen e një vepre penale nuk 
formohet rastësisht e nuk është e nevojshme të dallohet për anëtarësi të qëndrueshme, ndarje detyrash, organizim dhe strukturim të zhvilluar 
(kodi Penal neni 28/4).

4.   me rrjet kriminal do të kuptojmë një sistem ndërlidhës midis kriminelëve, i tillë që secili prej anëtarëve të mundet drejtpërdrejt ose tërthorazi 
të kontaktojë kriminelin tjetër dhe në këtë mënyrë rrjeti kthehet në një strukturë fluide mbështetur në standarde të paligjshme ku anëtarët/
bashkëpunëtorët shkëmbejnë informacione dhe shërbime me njëri-tjetrin. Për më shumë shiko lemieux, v (2003) “Criminal networks”, royal 
Canadian mounted Police, aksesuar  19/11/2014 http://cpc.phippsinc.com/cpclib/pdf/56312e.pdf



F. Zhilla & B. lamallari : :  9    

drim të autorëve, për shkak të përqendrimit të kapitalit dhe lëvizjeve demografike (drogë, armë të lehta dhe eksplozivë, 
shfrytëzim prostitucioni dhe trafikim i brendshëm, gjobëvënie etj). Zonat më të prekura nga trafikimi i armëve dhe 
municioneve paraqiten Shkodra, Kukësi dhe Burreli (Fushë Kruja për eksplozivë), kjo për shkak të afërsisë me kufi-
rin e Malit të Zi dhe Kosovës. Trafiku i drogës paraqitet i theksuar në Tiranë, Durrës, Elbasan, Korçë, Vlorë, Fier dhe 
Gjirokastër. Si veçori e zonës së Fierit paraqitet evazioni fiskal dhe vjedhjet e organizuara të naftës bruto. Veprimtaria 
e paligjshme e kontrabandimit të migrantëve paraqitet e theksuar në Gjirokastër dhe zonat jugore të vendit në afërsi 
me Greqinë, si Korçë, Pogradec dhe Konispol.

vlerësimi i riskut të krimit të organizuar
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 të 
fortë, si heroina dhe kokaina, drejt vendeve fqinje me destinacion shtetet e Bashkimit Evropian (BE). Grupe sporadike 
janë të përfshira në trafikimin e armëve me Malin e Zi dhe Kosovën. Shqetësuese konsiderohen gjobëvëniet ndaj bi-
zneseve, që mbeten të padenoncuara, dhe përdorimi i eksplozivit, vrasjeve me pagesë apo ‘pa autor’ për asgjësimin e 
kundërshtarëve, ‘ribalancimin e tregut’, apo për qëllime terrori. Ekspertët paralajmërojnë se midis grupeve kriminale 
mund të rikthehen përplasjet e ashpra për kontroll territori. 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 zbati-
mit të ligjit vështirësohet shpesh si rrjedhojë e zbatimit të të ashtuquajturit ‘kodi i heshtjes’ dhe përdorimit të dhunës 
psikologjike në vend të asaj fizike, apo formave të ‘partneritetit me viktimën’. 
 
vlerësimi i riskut për çdo veprimtari kriminale
Droga e fortë (heroinë dhe kokainë)

Format e trafikimit të heroinës dhe kokainës (drogë e fortë) janë shumë të ngjashme me njëra-tjetrën. Ato kryhen 
nëpërmjet detit, tokës dhe ajrit, kryesisht nëpërmjet mjeteve konvencionale të transportit. Ka të paktën tre tipologji 
grupesh kriminale të përfshira në trafikun e drogës së fortë. Grupet e para janë ato që fillimisht janë marrë me trafi-
kun e qenieve njerëzore dhe që kanë krijuar lidhje me tregun kriminal në Evropë. Në grupin e dytë bëjnë pjesë ato 
grupe kriminale që përbëhen nga shqiptarë të rekrutuar nga grupet kriminale në Evropë (sidomos nëpërmjet njohjeve 
në burgje), të cilët më pas kanë vendosur kontakte lokale me rrjetin kriminal ndërkombëtar, nëpërmjet “Rrugës Ball-
kanike”. Në grupin e tretë bëjnë pjesë grupet lokale që drejtohen kryesisht nga shqiptarë me precedentë penalë në 
Evropë, por dhe në Shqipëri, të cilët janë kthyer dhe kanë rivendosur lidhjet e mëparshme këtu. Grupet kriminale që 
merren me trafikun e drogës së fortë janë me të sofistikuara, dhe mendohet të kenë lidhje të forta me individë brenda 
agjencive ligjzbatuese, elitës politike dhe sistemit gjyqësor.

Kanabisi dhe drogat sintetike 

Kanabisi trafikohet kryesisht drejt Greqisë, përmes kufirit të gjelbër apo fshehjes në kamionë që kalojnë në pikat 
kufitare të Kapshticës dhe Kakavijës. Sasi kanabisi të fshehura në automjete personale apo kamionë të transportit 
ndërkombëtar trafikohen drejt Italisë, me anë të trageteve apo rrugëve tokësore, nëpërmjet Malit të Zi. Në rritje duket 
prirja e 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, ‘çokollata’dhe ‘skunk’: një shartim i Canna-
bis Indica me Canabis Sativa. Këto përdoren për shitje, por edhe si mall shkëmbimi me drogat e forta. Megjithëse në 
Shqipëri mungojnë statistikat zyrtare mbi numrin e përdoruesve të kanabisit, mendohet që numri i tyre të jetë i lartë. 
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Përdorimi i kësaj droge konsiderohet si hapi i parë drejt përdorimit të drogave më të forta. Shqipëria e ka raportuar 
praninë e drogave sintetike, edhe pse jo në shifra të konsiderueshme. Pavarësisht 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 përdorur ekstazi të siguruar në Tiranë. 

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 trafikuara jashtë vendit, raportohej se shumë gra dhe fëmijë nga Shqipëria 
trafikoheshin drejt Italisë, Greqisë dhe shteteve të tjera të Bashkimit Evropian. Gjithashtu, vendi përdorej si tranzit 
për gra dhe vajza të nënshtetësive të tjera të cilat shiteshin, shkëmbeheshin dhe trafikoheshin në rrugë detare drejt 
Italisë. Situata aktuale e trafikimit të qenieve njerëzore paraqitet ndryshe. Shqipëria nuk është më vend tranziti, por 
mbetet vend origjine, edhe pse jo në nivelet e dikurshme. Në përpjesëtim me numrin e përgjithshëm të popullsisë, 
numri i viktimave të shfrytëzuara brenda vendit konsiderohet shqetësues. Gra dhe vajza nga rajone të ndryshme të 
vendit shfrytëzohen seksualisht në ambiente të ndryshme si vila, apartamente, hotele, motele, lokale etj. Raportohen 
gjithashtu forma të shfrytëzimit për prostitucion të vajzave të reja të quajtura rëndom ‘prostituta 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.

Kontrabandimi i migrantëve 

Aktualisht, si destinacione të lakmuara për migrantët klandestinë nga Shqipëria shfaqen Mbretëria e Bashkuar dhe 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë përpjekjeve për të mbërritur në Angli, migrantë shqiptarë të fshehur në ka-
mionë dhe tragete kanë rrezikuar seriozisht jetën e tyre. Madje në një rast të bërë publik nga media, kontrabandimi 
drejt Anglisë ka rezultuar tragjik për dy të rinj shqiptarë, vitin e kaluar. Vendi ynë po shfrytëzohet nga rrjetet ndërkom-
bëtare të kontrabandës për kalimin tranzit të shtetasve sirianë, sudanezë, kongolezë dhe nënshtetësive të tjera. Hyrja 
në territorin shqiptar bëhet kryesisht përmes kufirit jugor të vendit, por edhe aeroportit ndërkombëtar të Rinasit. Pasi 
përshkojnë territorin e vendit tonë, migrantët kapërcejnë ilegalisht kufirin verior me Malin e Zi, me qëllim tranzitimi 
drejt vendeve të BE-së. Në disa raste, veprimtaria e paligjshme lehtësohet nga zyrtarë të korruptuar në pikat e kontrollit 
kufitar.  

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 armët automatike të tipit kallashnikov, municione dhe lëndë eksplozive. Au-
tomatikët kallashnikov dhe municionet shkojnë drejt Malit të Zi, Kosovës dhe Italisë. Përmes linjave të autobusëve 
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. Kallashnikovët dhe pistoletat 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, duke i dhënë ryshfet apo duke i 
kërcënuar shoferët. Drejt Shqipërisë trafikohen pistoleta dhe armë gjysmë automatike të markave të ndryshme nga 
Mali i Zi dhe Kosova. Për trafikimin e armëve dhe pjesëve të tyre nga vende më të largëta është përdorur koliposta. 
Rajonet më të prekura në Shqipëri nga trafiku dhe tregtia e paligjshme e armëve janë zonat kufitare si Shkodra dhe 
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Kukësi, qyteti portual i Durrësit dhe kryeqyteti. Fushë-Kruja paraqitet problematike përsa i përket të tregtimit të palig-
jshëm të lëndëve eksplozive. 

Gjobëvënia

Gjobëvënia nuk është një dukuri fort e përhapur, por e zhvilluar nga pikëpamja cilësore. Format e përdorura sa vijnë 
dhe sofistikohen. Në vendin tonë vihet re se ka dy kategori grupesh kriminale që vendosin gjoba (grupe të vogla të 
paorganizuara dhe grupe të mirëorganizuara). Forma më e përhapur është forma “Grabitqare”, por mendohet që sot 
ka grupe kriminale që përdorin formën më të sofistikuar të gjobëvënies “Simbiotike”, në qytetet kryesore të vendit, 
sidomos në Tiranë. Ka një prirje në rritje të vendosjes së gjobave nga grupet kriminale ndaj biznesit, prirje kjo e mbe-
tur në hije pasi nuk denoncohet. Vihet re se janë krijuar lidhje midis bizneseve të fuqishme dhe grupeve kriminale, 
të cilat përdorin njëri-tjetrin për qëllime të paligjshme përfitimi. Bizneset ushtrojnë shantazh ndaj konkurrentëve në 
këmbim të pagesave ose përfshirjes së organizatave kriminale në bizneset e tyre. Ka një rritje të gjobëvënies nga grupe 
të miturish, që imitojnë skema dhe mekanizma të ngjashme me ato të grupeve kriminale të të rriturve. Vihet re një 
përshkallëzim i “gjobëvënies” online, sidomos midis moshave të reja.

Vrasjet me pagesë

Pas viteve 2011, vihet re një sofistikim i vrasësve me pagesë. Kategoria më problematike janë “vrasësit profesionistë”. 
Shihet se kjo kategori vrasësish po merr gradualisht trajta organizative në formën e një rrjeti kriminal, ku struktura e 
“ndërmjetësve” duket se është struktura më e organizuar. Ka një rritje të bashkëpunimit midis bizneseve dhe vrasësve 
me pagesë. Këta të fundit, përdoren nga bizneset për çështje sigurie apo për të asgjësuar konkurrentët e tyre. Në kat-
egorinë e “vrasësve profesionistë” hyjnë dy grupe vrasësish: “lëvizës” (ata të cilët janë rezidentë në një prej shteteve të 
BE-së) dhe “rezidentë” ata që janë kthyer në Shqipëri. Vërehet një qasje e re e strukturave kriminale të ndryshme që po 
rekrutojnë adoleshentë, të cilët i përgatisin për të kryer vrasje. Të rinjtë e rekrutuar vijnë nga familje me anëtarë të përf-
shirë në veprimtari kriminale të mëparshme ose janë të rinj që vuajnë dënime për vepra si vjedhje apo grabitje. Këta 
të rinj krijojnë lidhje me eksponentë të njohur të krimit në burgje, dhe përdoren më pas për kërcënime dhe vrasje.

Krimi i organizuar kibernetik

Krimi kibernetik sa vjen dhe po konsolidohet në forma të strukturuara. Grupimet e krimit kibernetik janë mjaft fluide 
dhe formësohen në varësi të veprimtarisë kriminale. Vihet re një prirje organizimi në grupime të vogla, që krijohen 
dhe lidhen në bazë të njohjeve kryesisht online, por dhe shoqërore. Anëtarët e këtyre grupeve vijnë nga zonat e pop-
ulluara urbane, por edhe qytetet e vogla. Ka një ndërthurje të veprimtarive kriminale online me ato offline. Mosha e 
anëtarëve të luhatet nga 18 në 35 vjeç. Karakteristikë e grupeve shqiptare është se ato krijojnë një lidhje të ngushtë 
me hakerat nga rajoni, kryesisht kosovarë. Hakerat shqiptarë janë anëtarësuar në forume/blogje të administruara nga 
rrjete kriminale ndërkombëtare, që mund t’i nënkontraktojnë për veprime kriminale në dëm të sistemit bankar dhe 
institucioneve publike. Ekziston rreziku që rrjetet kriminale ndërkombëtare të përfshira në administrimin e mate-
rialeve pornografike për të mitur në internet të kontraktojnë pedofilë banues në Shqipëri për të prodhuar materiale 
pornografike me të mitur shqiptarë.

Pastrimi Parave

Pastrimi i parave është ngushtësisht i lidhur me krimin e organizuar, veçanërisht përsa i përket depërtimit dhe nd-
ikimit të tij të shtuar në jetën ekonomike, politike dhe shoqërore në vend. Fushat kryesore ku investohen paratë 
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me origjinë kriminale janë industria e ndërtimit, fabrikat moderne përpunuese, bizneset e lojërave të fatit, minierat, 
karburantet, prodhimi i energjisë, agjencitë turistike, si dhe përfitimi i licencave dhe koncensioneve të ndryshme nga 
shteti. Mënyrat më tipike të paraqitjes së të ardhurave kriminale në ekonominë e ligjshme janë transaksionet e shum-
ta në bankat e nivelit të dytë, kreditë e marra nga këto institucione, veprimet përmes agjencive të transfertave të parave, 
dhe përdorimi i identitetit të familjarëve dhe të afërmve. Vitin e fundit, vlera e aseteve të sekuestruara çmohet në mbi 
10 milionë euro. Shqetësimi kryesor lidhet me numrin e ulët të konfiskimeve, revokimin e vendimeve për konfiskim 
nga gjykatat më të larta dhe numrin e ulët të dënimeve për këtë vepër penale. Rritja e fuqisë së krimit të organizuar 
përmes pastrimit të parave gjeneron më shumë krim, të ardhura të paligjshme, korrupsion dhe pandëshkueshmëri. 

Rekomandime për një luftë më efikase 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;

•	 Të rritet bashkëpunimi dhe bashkërendimi i veprimeve midis Policisë së Shtetit, Shërbimit informativ Shtetëror, 
Prokurorisë, Drejtorisë së Përgjithshme për Parandalimin dhe Pastrimin e Parave, Drejtorisë së Doganave dhe 
Tatimeve;

•	 Të zhvillohen kapacitetet profesionale nëpërmjet 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 hallkat e sistemit të drejtësisë (prokurori dhe gjykata) dhe polici;

•	 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 procedurale të hetimeve, 
të vlerësuara si mjaft të dobëta nga ekspertët;

•	 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 
luftë kundër tij;
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metodologJia e studimit

Ky studim eksploron dukurinë e krimit të organizuar në Shqipëri, me qëllim njohjen dhe kuptimin më të mirë të 
natyrës së tij, si dhe vlerësimin e shkallës së rrezikshmërisë që ai paraqet. Ky informacion mund të jetë i dobishëm 
për përmirësimin e politikave që adresojnë problemin, punën e organeve ligjzbatuese dhe përpjekjet e studiuesve të 
tjerë në këtë fushë. 
Nga pikëpamja strukturore, studimi është organizuar duke iu referuar analizimit të veprimtarive kriminale në veçanti. 
Formati i studimit ngjan, nga ana strukturore, me raportet periodike të Europol-it “EU Serious and Organised Crime 
Threat Assessment” (SOCTA). Kjo formë është ndjekur për të ruajtur natyrën që karakterizon studimet për matjen e 
rrezikut të krimit të organizuar, thuajse në të gjitha shtetet. Nga ana tjetër, strukturat shtetërore përgjegjëse për anal-
izën e krimit të organizuar janë më familjare me këtë lloj strukture analitike. Janë marrë në shqyrtim vetëm veprim-
taritë e paligjshme më serioze dhe problematike të krimit të organizuar shqiptar, referuar raporteve ndërkombëtare 
dhe atyre kombëtare. 
Megjithatë, në ndryshim nga formati i tipit SOCTA, i cili është shumë skematik, studimi në fjalë ka një qasje eksplo-
ruese, përshkruese dhe analitike të dukurisë së krimit të organizuar. Ky këndvështrim është zgjedhur për ta bërë pun-
imin të përdorshëm jo vetëm për agjencitë ligjzbatuese, por edhe për publikun e gjerë, dhe në veçanti për shoqërinë 
civile, studiuesit e fushës, studentët e drejtësisë dhe shkencave sociale dhe gazetarët investigativë. Në këtë kontekst 
jemi kujdesur që të përdorim një gjuhë sa më të kuptueshme për të gjitha grupet e interesit. 
Studimet që lidhen me krimin e organizuar kanë nxjerrë në pah vështirësitë metodologjike dhe sfidat që lidhen 
me studimin e kësaj dukurie.5 Kjo pasi, së pari, krimi i organizuar është një veprimtari informale që minimizon 
mundësinë e burimeve zyrtare, dhe së dyti krimi i organizuar drejtohet nga individë të dhunshëm ose të pushtetshëm 
financiarisht. Frika prej pushtetit të këtyre organizatave kriminale kufizon numrin e pjesëmarrësve në studim (të 
intervistuarve), lirinë e tyre të shprehjes, por njëherësh rrezikon seriozisht edhe studiuesit e kësaj dukurie.6 Studimet 
e lidhura me një vështrim të përgjithshëm të krimit të organizuar, sikundër është edhe ky raport, janë mbështetur në 
kombinimin e të gjitha burimeve, bazuar kryesisht në metodat kërkimore cilësore. Këto metoda mundësojnë që në 
çështje me ndjeshmëri të lartë dhe pak të studiuara të arrihet  një qasje e drejtpërdrejtë dhe e thelluar. Nga ana tjetër, 
këto metoda kanë një natyrë eksploruese, duke lejuar që analiza të shtrihet edhe në faktorë socialë apo kulturorë. 
Megjithatë, një ndër kufizimet e këtyre metodave në kontekstin e këtij studimi është se numri i kufizuar i intervistave 
nuk të lejon të bësh parashikime të mbështetura në një kampion të zgjeruar pjesëmarrësish, siç do të ishte rasti me 
të dhënat sasiore.7 
Një ndër instrumentet kryesore të mbledhjes së të dhënave, i përdorur në këtë studim, është intervista e thelluar 
gjysmë e strukturuar.8 Ky instrument mbledhjesh të dhënash, për vetë natyrën e tij (është fleksibël dhe jo protokollar), 
mund të nxjerrë në pah fakte që s’mund të shpërfaqen ndryshe përveçse nëpërmjet kontaktit të drejtpërdejtë me 

5.   eCPr standing group on organised Crime ‘methodolical Challenges in researching organised Crime’, enews letter vol.6, issue 1, january 
2007, aksesuar http://sgocnet.org/site/wp-content/uploads/2014/05/sgoC_vol6_1.pdf 

6.   lexo hyrjen e Paoli, l. dhe Fijnaut C (2007) në “Concepts, Patterns and Control Policies in the european union and beyond series: studies of 
organized Crime, vol. 4 Fijnaut, Cyrille, Paoli, letizia (eds.), fq. 8-10.

7.   Creswell, j (2014) ‘research design Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches’ 4th ed. sage.
8.   shih requena espada, giménezsalinas Framis, a.& de la Corte ibáñez, l.  ‘new methodology For the research on organized Crime: 

the spanish experience’ tek eCPr sgoC newsletter volume 9, issue 3, dhjetor 2011, aksesuar http://sgocnet.org/site/wp-content/up-
loads/2014/05/sgoC_vol9_3.pdf , fq.5-7.
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njohësit e fushës (p.sh në një dosje ligjore përfshihen vetëm ato të dhëna që konsiderohen prova, ndërkohë që për 
një studiues një e dhënë nuk duhet të klasifikohet domosdoshmërish provë). Nisur nga shqyrtimi i literaturës, pyetjet 
që iu drejtuan të intervistuarve u ndanë në tre grupe: 1) pyetje të përgjithshme rreth natyrës, faktorëve dhe cilësive që 
karakterizojnë krimin e organizuar shqiptar 2) pyetje specifike që lidhen me çdo veprimtari kriminale dhe 3) pyetje 
për rekomandimet që ofrojnë të intervistuarit për një luftë sa më frytdhënëse kundër krimit të organizuar. Një ndër 
problematikat që lidhen me përdorimin e intervistave gjysmë të strukturuara në studimin e çështjeve të rrezikshme, 
siç është dhe krimi i organizuar, është garancia që i duhet ofruar  të intervistuarve, me qëllim që informacioni, por 
dhe identiteti i tyre të mbetet konfidencial.9 Dhe ky fakt ndikon në numrin e pjesëmarrëseve, pasi shumë zgjedhin të 
mos bashkëpunojnë. Ky fakt u vu re dhe në këtë studim. Për të mbrojtur integritetin e të intervistuarve dhe studiuesve, 
pjesëmarrësve në studim iu kërkua të mos përmendin gjatë intervistës emra personash që nuk janë bërë publikë nga 
media, që nuk janë dënuar me vendim gjykate dhe që janë ende në proces hetimi.
 Për të plotësuar boshllëkun e krijuar nga kufizimi etik, por dhe i vetë veçorive që karakterizojnë intervistat gjysmë të 
strukturuara në çështje të ndjeshmërisë së lartë, ky studim u mbështet edhe në dy burime të tjera parësore, siç ishin 
vendimet e Shkallës së Parë të Gjykatës së Krimeve të Rënda dhe në fokus grupe me pjesëtarë të shoqërisë civile. 
Zgjedhja e vendimeve të kësaj gjykate u bë për arsye se të dhënat kriminologjike që i duheshin këtij raporti dalin më 
shumë në pah në Gjykatën e Shkallës së Parë, e fokusuar më shumë te provat sesa në Gjykatën e Shkallës së Dytë, e 
fokusuar kryesisht në interpretimin e ligjit.  
Nga pikëpamja metodologjike (research design), studimi u nda në dy faza: 1) Faza paraprake studimore dhe 2) Faza e 
analizimit të krimit të organizuar sipas veprimtarive kriminale të specifikuara. 
Në fazën paraprake, fillimisht u shqyrtua literatura, raportet  kombëtare dhe ndërkombëtare mbi krimin e organizuar 
shqiptar. Shqyrtimi i literaturës ndihmoi në një ravijëzim të përgjithshëm të dukurisë, përcaktimin e pyetjes kryesore 
kërkimore dhe nënpyetjeve të saj, si dhe arsyetimet teorike që lidhen me shpjegimet, por edhe me përcaktimin e ter-
mave (p.sh përcaktimi i vrasësit profesionist). Shqyrtimi i literaturës krijoi një orientim të përgjithshëm edhe përsa i 
përket formave organizative të krimit të organizuar shqiptar, veprimtarive kriminale ku ata janë më shumë aktivë dhe 
modus operandi të tyre. Megjithatë, duhet pranuar se ka fare pak studime të kryera rreth veprimtarisë së krimit të or-
ganizuar shqiptar në Shqipëri, dhe shumica e literaturës mbështetet në të dhënat e veprimtarive kriminale të grupeve 
shqiptare në BE. Për këtë qëllim, pas shqyrtimit të literaturës, në këtë fazë u zhvillua një fokus grup me njohësit më të 
mirë të fushës, si prokurorë dhe gjyqtarë të krimeve të rënda, gazetarë investigativë dhe avokatë penalistë me përvojë. 
Fokus grupi e orientoi studimin në një gjeografi të përgjithshme të veprimtarive kriminale të krimit të organizuar në 
Shqipëri. Ky fokus grup ndihmoi gjithashtu në përvijimin e kontureve të strukturave të grupeve të organizuara, duke 
ofruar një ide të përciptë për çdo veprimtari kriminale në veçanti, sipas përcaktimit të këtij studimi. 
Në fazën e dytë (faza analitike), fillimisht u bë një studim i thelluar i veprimtarive kriminale dhe strukturave organiza-
tive të grupeve kriminale, sipas të cilit zhvillohen këto veprimtari. Në vijim u analizuan gjithashtu faktorët dhe prirja 
e formave operative të grupeve kriminale për çdo veprimtari kriminale. Siç u përmend me sipër, për këtë qëllim u 
përdorën tre burime parësore. Burimi i parë parësor ishin intervistat e thelluara gjysmë të strukturuara me ekspertë të 
fushës. Kampioni i zgjedhur për t’u intervistuar ishte i shumëllojshëm dhe kjo përzgjedhje u bë me qëllimin përftimin 
e një panorame sa më të gjerë të problematikës, objekt studimi i këtij raporti. Për të shmangur njëanshmërinë në për-
zgjedhjen e kampionit, të intervistuarit u zgjodhën duke u mbështetur në referimet e bëra nga kolegët, bazuar në për-
vojën e tyre në luftën kundër krimit të organizuar (metoda ortek, snow bolling).  Në këtë kampion u përfshinë  gjyqtarë, 

9.   Creswell, j (2014) ‘research design Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches’ 4th ed. sage. 
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avokatë, prokurorë, ekspertë policie, studiues, përfaqësues të shoqërisë civile, gazetarë investigativë dhe ekspertë të 
krimit kompjuterik në qytetet Tiranë, Durrës, Lushnjë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Korçë dhe Shkodër. Duke u mbështe-
tur në të dhënat e fazës paraprake, intervistat u organizuan në mënyrë të tillë që të prekeshin të gjitha rajonet kryesore 
të vendit Veri, Jug, Qendër, Juglindje, gjë që krijoi një vështrim në nivel kombëtar të objektit të studimit. Mbledhja e 
të dhënave parësore ka filluar në muajin maj 2014, përmes realizimit të intervistave gjysmë të strukturuara dhe atyre 
në grup (fokus grup) dhe ka vazhduar deri në muajin nëntor 2014. 
Gjithsej, janë realizuar 44 intervista. Nga gjithë të intervistuarit 9 kanë qenë femra. Shumica e intervistave janë reg-
jistruar në format audio, me miratimin paraprak të të intervistuarve. Ndërsa 10 të intervistuar kanë zgjedhur të mos 
regjistrohen, dhe në këto raste janë mbajtur shënime. Kohëzgjatja e regjistrimeve audio është 24 orë dhe 12 minuta. 
Vetëm studiuesit kishin të drejtë të shfrytëzonin regjistrimet audio, transkriptimet e realizuara prej tyre dhe listën e 
koduar të burimeve. Për të garantuar konfidencialitetin e burimeve, secilit prej pjesëmarrësve i është caktuar një kod 
i veçantë, i përdorur për të referuar apo cituar përgjigjet e tyre. Pjesë e punës studimore ishin edhe diskutimet me 
kolegë që nuk u përfshinë drejtpërdrejt në studim. 
Burimi i dytë parësor ishin fokus grupet, që synonin vjeljen dhe përfshirjen e mendimeve të komunitetit në analizën 
e këtij studimi. U organizuan katër diskutime në formën e grupeve të fokusuara. Këto diskutime në grup u realizuan 
në qytetet e Tiranës, Shkodrës, Korçës dhe Vlorës, me pjesëmarrës nga shoqëria civile, studentë të shkencave sociale, 
gazetarisë dhe drejtësisë. Fokus grupet ndihmuan kryesisht për të kuptuar faktorët social- politikë që i japin mundësi 
krimit të organizuar të zhvillohet në shoqëri dhe arsyet e mosdenoncimit të krimit në komunitet.  
Burimi i tretë parësor dhe mjaft i rëndësishëm ishin vendimet e gjykatave. Për këtë studim janë analizuar 84 ven-
dimeve të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda për veprimtari të krimit të organizuar. Vendimet u për-
zgjodhën mbi bazën e natyrës së veprimtarive të paligjshme me interes për studimin, shpeshtësisë së episodeve 
kriminale, numrin e të pandehurve dhe rrezikshmërinë e paraqitur. Vendimet gjyqësore të analizuara i takojnë peri-
udhës 2006 – 2014, për veprimtari të paligjshme të trafikimit të drogës (42 %), trafikimit të armëve (18 %), trafikimit 
të qenieve njerëzore (17 %), kontrabandës së migrantëve (9 %), gjobëvënie (8 %) dhe raste të gjykuara për krijim dhe 
pjesëmarrje në organizatë kriminale (6 %). Gjithsej, vendimet kanë një volum prej 3793 fletë. 
Një burim tjetër i rëndësishëm në studimin e krimit të organizuar ishin edhe burimet mediatike. Këto burime 
ndihmuan jo vetëm me të dhëna që mungojnë në vendimet e gjykatave, por edhe në përditësimin e informacionit. 
Për këtë qëllim është bërë kontrolli, ruajtja dhe analizimi i raportimeve të medias vizive dhe të shkruar mbi ngjarje të 
lidhura me objektin e studimit, të ndodhura kryesisht gjatë periudhës janar 2005 - 2014.
Në përfundim, përpara publikimit, studimi i është nënshtruar recensës akademike dhe teknike të z. Besnik Bakiu10 
dhe znj. Nita Shala.11 Dokumenti iu shpërnda për komente edhe drejtuesve (joekspertë të fushës) të OSFA me përvojë 
në raporte të ngjashme.
Studimi e vuan mungesën e theksuar të studimeve apo artikujve shkencorë të mëparshëm rreth krimit të organizuar 

10.  besnik bakiu është ekspert në fushën e sigurisë. ai ka  mbajtur funksione dhe ka kryer detyra të ndryshme në agjencitë ligjzbatuese. është  autor 
i disa studimeve në fushën e sigurisë dhe luftës kundër kriminalitetit, si dhe bashkautor në 4 botime për aspekte të ndryshme të sigurisë.  ka 
qenë drejtor ekzekutiv i organizatës së Punonjësve të Policisë në lirim. aktualisht është pedagog në akademinë e Policisë dhe drejtor ekzekutiv 
i Qendrës rajonale për Parandalimin e krimit. është doktorant në fushën e  drejtësisë. 

11.   nita shala është kandidate për doktoraturë në të drejtë ndërkombëtare në graduate institute for interantional and development studies 
(IHEID) në Gjenevë, financuar nga Qeveria Zvicerane. Interesat e saj kërkimore janë mbi garancitë për mospërsëritje të shkeljeve të rënda të 
drejtave të njeriut. ajo është konsulente për të drejtat e njeriut pranë misionit të Përhershëm të shqipërisë në gjenevë. ajo ka punuar si eksperte 
ligjore në usaid, në zyrën anti-korrupsion kek – kosovë, si dhe në zyrën e Prokurorit në tribunalin e hagës për krimet në ish-jugosllavi.
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në Shqipëri. Gjithashtu, karakteri delikat i objektit të studimit ka cenuar plotësinë e informacionit të ofruar dhe në 
ndonjë rast, siç u përmend më sipër, vullnetin për të marrë pjesë në studim. Sidoqoftë, studime të tjera rreth krimit 
të organizuar në Shqipëri do të realizohen gjatë viteve në vijim, në kuadër të strategjisë katërvjeçare (2014 - 2017) të 
Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe konceptit “Sfidimi i kulturës së pandëshkueshmërisë”. 

SHPËRNDARJA E VENDIMEVE GJYQËSORE
TË SHQYRTUARA SIPAS AKTIVITETEVE (2006-2014)
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kapitulli 1

hyrje

Në literaturën e të drejtës penale shqiptare kriminaliteti i organizuar është konsideruar si shkalla më e lartë e 
organizimit të kriminalitetit profesionist, dhe me krim të organizuar nënkuptohet krijimi i grupeve dhe bandave 
të ndryshme të organizuara që bashkëpunojnë në mënyrë të rregullt për kryerjen e veprave penale.12 Duke marrë 

parasysh mungesën e një përcaktimi përfundimtar të krimit të organizuar shqiptar, Zhilla (2012) bën një përcaktim 
të vetin, duke u nisur nga natyra e lidhjeve të krimit të organizuar me botën e krimit dhe institucionet publike dhe 
private. Sipas tij, krimi i organizuar shqiptar ndahet në dy profile: 1) krimi i organizuar me profil të ulët kriminal (ku 
përfshihen grupet kriminale që merren vetëm me veprimtari kriminale të mirëfillta) dhe 2) krimi i organizuar me pro-
fil të lartë. Ky i fundit ka arritur të krijojë lidhje jo vetëm me botën e krimit, por edhe me elitën politike dhe ekonomike 
të vendit. Theksohet se, sot, krimi i organizuar shqiptar lëviz midis këtyre dy profileve.13 Për nga organizimi, krimi 
i organizuar në Shqipëri shfaqet gjithmonë e më i ndërlikuar dhe dinamik.14 Nën ndikimin e fuqishëm të faktorëve 
të ndryshëm lokalë, rajonalë dhe globalë janë zhvilluar dhe përsosur forma të krimit rajonal e ndërkombëtar të trafi-
kimit të drogës, trafikimit të qenieve njerëzore dhe armëve, krimit kibernetik, si dhe pastrimit të parave.15 Në ditët e 
sotme, krimi i organizuar ndërkombëtar përbën një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe 
paraqet pasoja të dëmshme për shëndetin dhe sigurinë publike, institucionet demokratike dhe stabilitetin ekonomik.16

Në Shqipëri, pavarësisht raportimeve dhe debateve të ndryshme lidhur me natyrën dhe shkallën e përhapjes të krimit 
të organizuar në jetën shoqërore, politike dhe ekonomike, ekspertët e intervistuar në këtë fushë e pranojnë vështirësinë 
për ta përshkruar këtë dukuri sipas një tipologjie të caktuar. Ndonëse jo në formë të shkruar, në fjalorin informal ata 
shpesh i referohen krimit të organizuar shqiptar si një ‘çorganizim i organizuar’.17 Një vlerësim i drejtë i natyrës dhe 
shkallës së krimit të organizuar në vend duket i vështirë, fillimisht për vetë natyrën e fshehtë të kësaj dukurie, dhe, për 
më tepër, si pasojë e mungesës së theksuar dhe për një kohë të gjatë të statistikave zyrtare. Rrjedhimisht, vlerësime 

12.  elezi i,  “vështrim mbi zhvillimet e legjislacionit penal shqiptar kundër krimit të organizuar” në “gjendja e krimit të organizuar në shqipëri, 
kosovë, mal të zi, maqedoni si dhe problemet që lidhen me të” tiranë, dhjetor 2002. fq. 9

13.  zhilla F, “judicial Corruption and organised Crime: democratic transformation and Prospects for 
justice in the Western balkans with case study albania’, Punimi i doktoraturës në king’s College london, i pabotuar, dhjetor 2012. 

14.  The EU Serious and Organised Crime Threat Assessment, https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdf
15.  Strategjia ndërsektoriale e luftës kundër krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme dhe terrorizimit, 2013-2020 dhe Plani i veprimit për vitet  

2013-2016, miratuar me vkm nr. 663, datë 17.7.2013.
16.  transnational organized Crime: a growing threat to national and international security retrieved from http://m.whitehouse.gov/administra-

tion/eop/nsc/transnational-crime/threat.
17.  Fokus grup me ekspertë, (kod 38/2), maj 2014.
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të ndryshme të shkallës dhe natyrës së këtij lloj kriminaliteti shumë të rrezikshëm janë bërë mbi baza perceptimesh 
dhe opinionesh personale. Sidoqoftë, ky studim i mbështetur në burime të ndryshme dhe serioze informacioni jep 
të dhëna të besueshme që mundësojnë përvijimin e një tabloje të përgjithshme rreth krimit të organizuar në vend, 
zhvillimin e një debati konstruktiv rreth tij, përmirësimin dhe hartimin e politikave frytdhënëse për parandalimin dhe 
luftimin e tij. Ky studim ndihmon edhe në nxitjen e studiuesve të tjerë për ta shtjelluar më tej këtë tematikë aq shumë 
të rrahur, me gjithë mungesën e theksuar të studimeve empirike. Studimi vjen në kuadër të nismës së Fondacionit 
Shoqëria e Hapur për Shqipërinë për “Sfidimin e Kulturës së Pandëshkueshmërisë” dhe do të ndiqet nga studime të 
ngjashme në vitet në vijim. 
Struktura e studimit është e organizuar në katër kapituj kryesorë. Në hyrje të studimit (Kapitulli 1) hidhet një vështrim 
i përgjithshëm mbi faktorët e ndryshëm që kanë favorizuar dhe nxitur shfaqjen dhe zhvillimin e krimit të organizuar 
në vend. Kapitulli i dytë përqendrohet në një analizë të tipologjisë së organizimeve kriminale shqiptare, duke bërë 
dallimin midis grupeve kriminale shqiptare aktive në vendet e Bashkimit Evropian dhe grupeve kriminale brenda ter-
ritorit të Republikës së Shqipërisë. Kapitulli i tretë përmban tërë veprimtaritë e organizuara kriminale të shqyrtuara. 
Për efekt lehtësie, ky kapitull është ndarë në tetë seksione të veçanta, sipas llojit të veprimtarisë kriminale të marrë në 
shqyrtim. Konkretisht, në seksionin e parë të kapitullit të tretë shqyrtohet natyra dhe shkalla e trafikimit të drogës në 
Shqipëri, me fokus të veçantë mbi heroinën, kokainën, kanabisin dhe drogat sintetike. Trafikimi i qenieve njerëzore 
dhe kontrabanda e migrantëve analizohen në seksionet dy dhe tre të këtij kapitulli. Informacioni i mbledhur rreth 
trafikimit të armëve dhe municioneve nga, përmes dhe drejt Shqipërisë analizohet gjerësisht në seksionin e katërt. 
Një shpjegim i thelluar dhe skematik i formave të organizuara kriminale të gjobëvënies paraqitet në seksionin e pestë. 
Problematika e kohëve të fundit e vrasjeve me pagesë shqyrtohet në seksionin e gjashtë. Seksioni i shtatë i studimit 
përqendrohet në krimin e organizuar kibernetik. Në seksionin e fundit shqyrtohet veprimtaria e pastrimit të të ard-
hurave të paligjshme nga veprimtari të organizuara kriminale. Në mbyllje të këtij studimi (Kapitulli 4) pasqyrohen 
përfundimet e studimit dhe parashtrohen disa rekomandime specifike, që synojnë arritjen e rezultateve të duhura dhe 
konkrete në adresimin e krimit të organizuar në vend mbështetur në informacionin e shqyrtuar, analizën e bërë mbi 
problematikat e mësipërme dhe propozimet konkrete të ekspertëve të intervistuar. 

1.1 vështrim i përgjithshëm
Raporte të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare të agjencive ligjzbatuese dhe organizatave të pavarura e kanë 
pranuar prej kohësh ekzistencën e krimit të organizuar në Shqipëri. Shfaqja dhe zhvillimi i krimit të organizuar në 
vend është nxitur dhe favorizuar nga faktorë të karakterit shoqëror, politik dhe ekonomik. Nga ana tjetër, shkalla e 
përhapjes dhe zhvillimit të këtij lloj kriminaliteti është përcaktuar nga niveli i reagimit institucional dhe shoqëror ndaj 
tij. Sipas ekspertëve të intervistuar, faktorë të larmishëm kanë ndikuar në shfaqjen e formave të hershme të veprim-
tarive të paligjshme, organizimeve kriminale, zhvillimin dhe sofistikimin e tyre deri në ditët e sotme. 
Kështu, fillesat e krimit të organizuar në Shqipëri janë shënuar në periudhën e ndryshimit të sistemit totalitar në atë 
pluralist. Tranzicioni nga një sistem kontrolli total nga shteti, me një politikë të ashpër penale, drejt një sistemi të 
brishtë demokratik u shoqërua me institucione të dobëta dhe me nëpunës pa edukimin dhe përvojën e mjaftueshme. 
Situata e krijuar në vitet 1997 dhe pasojat sociale dhe financiare të shkaktuara nga shembja e skemave piramidale 
kanë qenë një tjetër moment kyç në krijimin e kushteve të favorshme për zhvillimin e krimit të organizuar në vend. 
Nga ana tjetër, dobësia e organeve të drejtësisë dhe policisë të mbërthyera nga korrupsioni dhe ndërhyrjet apo kontrolli 
politik ka lejuar pandëshkueshmërinë e eksponentëve të botës së krimit të organizuar. Në ndërthurje me mungesën e 
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stabilitetit politik për mëse dy dekada në vend, kjo situatë ka krijuar hapësirat dhe mundësitë praktike të ndërveprimit, 
paraqitjes dhe përfshirjes në politikë të krimit të organizuar. Gjithashtu, kriza ekonomike e shoqëruar me nivele të 
larta papunësie dhe shkallë të lartë informaliteti ka favorizuar mundësitë e rekrutimit nga organizimet kriminale dhe 
investimit të tyre në ekonominë e ligjshme. Shpërbërja e strukturave tradicionale sociale, si familja dhe komuniteti, ka 
lehtësuar përfshirjen e drejtpërdrejtë apo të tërthortë në veprimtari të organizuara kriminale fitimprurëse.
Një tjetër faktor i rëndësishëm që e ka bërë Shqipërinë një vend tërheqës për krimin e organizuar është pozita 
gjeografike midis vendeve prodhuese të drogës së fortë në Lindje, siç janë Afganistani dhe Turqia, dhe vendeve kon-
sumatore në Perëndim, siç janë shtetet anëtare të BE-së. Gjithashtu konfliktet në rajon janë përmendur si faktor që ka 
shërbyer për hapjen e “rrugëve të trafikimit” dhe përfshirjen e krimit të organizuar shqiptar në rrjetet ndërkombëtare. 
Valët e para dhe të vazhdueshme të migrimit, si dhe importimi i ‘përvojës dhe lidhjeve kriminale të fituara jashtë’ janë 
vlerësuar si faktorë përcaktues në sofistikimin e krimit të organizuar. Në këtë aspekt, pjesëtarë të diasporës shqiptare 
në vendet e BE-së, të cilët kanë hasur vështirësi në integrimin social dhe kulturor në vendin pritës, janë konsideruar 
një kontingjent me kosto minimale për zhvillimin e krimit të organizuar brenda dhe jashtë vendit. Përdorimi i gjerë 
i teknologjisë dhe mjeteve të zhvilluara të komunikimit ka lehtësuar dhe ndihmuar modernizimin e krimit të orga-
nizuar. Për më tepër, krimi i organizuar ka marrë përmasa ndërkombëtare si pasojë e globalizimit dhe, si çdo vend 
tjetër i prekur , Shqipëria nuk ka qenë një përjashtim.  
Të pyetur në lidhje me rezultatet e agjencive ligjzbatuese shqiptare për parandalimin dhe luftën kundër krimit të 
organizuar, si dhe arsyet që mund ta kenë zbehur efikasitetin e punës së tyre, ekspertët pjesëmarrës në studim kanë 
renditur si më kryesore nivelin e ulët të bashkëpunimit dhe bashkërendimit të punës midis agjencive të ndryshme, 
mungesën e konsolidimit të institucioneve që vazhdimisht iu nënshtrohen reformave në staf të kualifikuar sa herë 
ndryshojnë qeveritë, çështje të aspektit profesional, por dhe trajtimit të dobët financiar si në drejtim të pagave, in-
frastrukturës dhe logjistikës në dispozicion. Korrupsioni i zyrtarëve të caktuar, mosndëshkimi i tyre dhe mungesa e 
vullnetit për të përmbushur përgjegjësitë konkrete janë përmendur nga shumica e të intervistuarve si një problem 
vërtet shqetësues. Sipas të intervistuarve, korrupsioni paraqitet shqetësues në institucionet që kanë kontaktin e parë 
me kriminalitetin në përgjithësi, dhe krimin e organizuar në veçanti.  Përsa i përket oficerëve të policisë gjyqësore, re-
komandohet të reformohet statusi i tyre, pasi aktualisht ndodhen në varësi të dyfishtë: administrative nga policia dhe 
procedurale nga prokuroria. Megjithatë, korrupsioni vlerësohet si problem shqetësues edhe në radhët e gjyqësorit, gjë 
që argumentohet me faktin se asnjë gjyqtar nuk është dënuar për veprën penale të korrupsionit pasiv (deri në çastin e 
kryerjes së intervistave).18 Sipas të intervistuarve, ka patur rreth 10-12 raste gjyqtarësh të larguar nga detyra me vendim 
të Këshillit të Lartë të Drejtësisë (KLD), por 75 % e tyre janë rikthyer në detyrë nga Gjykata e Lartë, kurse pjesa tjetër 
nga Gjykata Kushtetuese. Theksojmë se gjyqtarët janë shkarkuar fillimisht për shkelje disiplinore dhe jo për veprën 
penale të korrupsionit pasiv, që dënohet me burgim. Si arsye të tjera që dobësojnë efikasitetin e punës së agjencive 
ligjzbatuese dhe rrjedhimisht arritjen e rezultateve konkrete në luftën ndaj krimit të organizuar renditen mungesa e 
meritokracisë në emërime dhe promovim, ku vihen re ndërhyrje nepotike dhe politike. Mungesa e statistikave dhe 
bazës të të dhënave konsiderohet gjithashtu një mangësi e rëndësishme.
Ndërsa lidhur me reagimin e shoqërisë shqiptare ndaj krimit të organizuar, konkretisht se cilat janë arsyet që e bëjnë 
atë ngurruese në denoncimin dhe bashkëpunimin më të ngushtë me autoritetet ligjzbatuese, ekspertët e intervistuar 
pranojnë se mungesa e besimit tek institucionet dhe frika ndaj hakmarrjes minojnë rezultatet e kënaqshme që do 

18.   rasti i parë i dënimit të një gjyqtari për këtë vepër penale është shënuar më datë 18 dhjetor 2014 (intervistat kanë përfunduar në fund të muajit 
nëntor 2014). Për më tepër rreth këtij rasti shiko: http://www.panorama.com.al/2014/12/23/korrupsioni-denohet-me-3-5-vjet-heqje-lirie-ish-gjy-
qtari-pojanaku/
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të vinin nga një marrëdhënie besimi dhe bashkëpunimi. Mungesa e besimit të publikut tek institucionet lidhet me 
perceptime të nivelit të lartë të korrupsionit, ‘shitjes së sekretit’ dhe mungesës së mbrojtjes efektive të dëshmitarëve. 
Frika nga hakmarrja e grupeve kriminale dhe pjesëtarët e tyre është renditur e dyta prej shumicës së të pyeturve. Kjo 
frikë lidhet me faktin që Shqipëria është territor i vogël, ku njerëzit mund ta njohin lehtësisht njëri-tjetrin, dhe rrjed-
himisht kuptohet pa vështirësi kush kallëzon dhe bashkëpunon me organet e zbatimit të ligjit. Për më tepër, përvoja 
me bandat dhe organizatat e rrezikshme dhe famëkeqe në të shkuarën ende nuk është shlyer nga kujtesa kolektive. 
Megjithatë, ngurrimi dhe niveli i ulët i bashkëpunimit të publikut shpjegohet edhe me mungesën e kulturës së de-
noncimit. Për shumë kohë shoqëria shqiptare është mbështetur në lidhjet e forta familjare, shoqërore dhe krahinore, 
pra kallëzimin në organet shtetërore e konsideron ‘spiunim’ dhe turp. Të intervistuarit nënvizojnë se nuk është bërë 
sa duhet për ndërgjegjësimin e shoqërisë përsa i përket kulturës së denoncimit ndaj shkeljeve të ligjit, si një vlerë e 
përbashkët në raport me detyrën qytetare ndaj komunitetit dhe shtetit shqiptar. Gjithashtu argumentohet se numri 
i ulët i denoncimeve mund të shpjegohet edhe me paaftësinë e qytetarëve për të dalluar krimin e organizuar nga ai i 
rrugës, që ka një ndikim më të drejtpërdrejte dhe të prekshëm në përditshmërinë e tyre. Arsyeja më pak e përmendur 
në këtë drejtim nga të intervistuarit ka të bëjë me lidhjet e tërthorta me persona të përfshirë në krim të organizuar 
(dmth lidhje familjare, farefisnore apo shoqërore). 
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kapitulli 2

tiPologjia e gruPeve 
kriminale shQiPtare

2.1. grupet kriminale shqiptare në vendet e Bashkimit evropian 
Ekzistojnë perceptime të ndryshme mbi natyrën, strukturën, ndërveprimin dhe karakteristika të tjera të grupeve të 
organizuara kriminale shqiptare. Duke pasur parasysh natyrën e shpërndarë të krimit të organizuar, si brenda dhe 
jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, nevojitet që të bëhet dallimi midis grupeve kriminale të përbëra nga shte-
tas shqiptarë, të cilët veprojnë në shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian, dhe grupeve kriminale aktive në vend.19 
Nga përqasja e informacionit rreth tipologjisë së këtyre grupeve, të përftuar nga raportet e përvitshme të Europol-it 
nga njëra anë dhe një numri të konsiderueshëm vendimesh të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda (GjKR) 
në Tiranë, së bashku me mendimet e ekspertëve të intervistuar nga ana tjetër, rezulton se midis grupeve kriminale 
‘shqipfolëse’ 20 në vendet e BE-së dhe atyre brenda vendit tonë ekzistojnë dallime në aspekte të veçanta. 
Sipas agjencisë ligjzbatuese të Bashkimit Evropian, Europol, grupet etnike shqiptare të krimit të organizuar fillimisht 
janë paraqitur si lehtësues21 dhe ‘ofrues shërbimesh’22 për grupet e tjera të krimit të organizuar. Këto grupe homogjene, 
me strukturë hierarkike, disiplinë dhe solidaritet në grup shpërfaqën aftësitë dhe efikasitetin e tyre në veprimtaritë 
ku ishin përfshirë, si trafikimi i drogës, trafikimi i qenieve njerëzore, shfrytëzimi i prostitucionit, kontrabanda e mi-
grantëve dhe të gjitha llojet e krimeve kundër pasurisë. Në vitin 2005 raportohej se ‘në bashkëpunim me grupet turke 
të krimit të organizuar, grupet kriminale shqiptare një ditë mund të merren me dorëzimin e një sasie heroine, ndërsa ditën 
tjetër me trafikun e qenieve njerëzore.23 Për këtë arsye, organizata policore e Bashkimit Evropian i cilëson këto grupe si 
‘poly-criminals’. Krahas veprimtarive kryesore, ata kryejnë një sërë veprimtarish të tjera si vjedhje, plaçkitje, vjedhje me 
dhunë me qëllim për të ndihmuar dhe lehtësuar veprimtaritë kryesore fitimprurëse, si dhe për të zotëruar diçka që 
u nevojitet por pa dashur të lenë gjurmë. Ndërsa përfshirja e tyre në trafikun e drogës si heroina, kokaina, kanabisi 

19.   intervistë me prokurorë (kod 28 dhe 38/2), maj-qershor 2014
20.   kështu u referohet europol grupeve kriminale aktive në shtetet e be-së me pjesëtarë të kombësisë shqiptare. shih    
       raportet e përvitshme të europol për vlerësimin e riskut të krimit të organizuar në bashkimin evropian. 
21.   europol 2004: 8
22.   europol 2005: 5
23.   ibid 2005: 9
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dhe droga sintetike bën që ata të cilësohen edhe si ‘poly-drugs’.24 Këto grupe, duke shfrytëzuar Shqipërinë si bazë op-
eracionale, arrinin të trafikonin rreth 30 tonë kokainë çdo vit, nga vendi ynë drejt Evropës përmes ajrit.25 Ndër të tjera, 
ato kanë spikatur si grupe tej mase të dhunshme. Dhuna përdoret me qëllim frikësimin dhe kontrollin e viktimave, 
disiplinimin brenda grupit dhe ‘rrafshimin’ e mosmarrëveshjeve ndërmjet grupeve, si dhe për të frikësuar autoritetet 
ligjzbatuese dhe gjyqësore. Elementi i shpërpjesëtuar i dhunës, i pranishëm në modus operandi të tyre, është kaq i 
spikatur sa një mori shtetesh si Mbretëria e Bashkuar, Italia, Spanja, Holanda, Austria, Franca, Portugalia, Greqia dhe 
Lituania kanë raportuar vazhdimisht dhunë të tejskajshme ndaj viktimave të trafikimit, prej grupeve etnike shqiptare 
të krimit të organizuar.26 Shumë prej anëtarëve të këtyre grupeve raportohet të kenë punuar më parë në shërbimet 
sekrete, polici apo si paraushtarakë.27 Organizimi hierarkik dhe mbështetja në lidhjet farefisnore i bën ata veçanërisht 
të vështirë për t’u infiltruar.28 Megjithatë, grupet shqipfolëse të krimit të organizuar, ashtu si dhe grupet e kombësive 
të tjera po marrin dita-ditës formën e ‘rrjeteve’ të karakterizuara gjithmonë e më pak nga etnia apo kombësia, dhe 
paraqiten me një kapacitet më të lartë për të vepruar në fusha të shumëllojshme kriminale dhe baza ndërkombëtare.29

2.2. grupet kriminale shqiptare brenda vendit 
Ky seksion përqendrohet në studimin e tipologjisë së organizimeve kriminale të cilat qëndrojnë dhe veprojnë në 
pjesën dërrmuese të kohës në Shqipëri, pavarësisht bashkëpunimit dhe ndërveprimit të vazhdueshëm me grupet 
shqipfolëse aktive në vendet e Bashkimit Evropian. Tipologjia e tyre përfshin strukturën e grupit, njohjet dhe lidhjet 
midis anëtarëve, numrin mesatar të anëtarëve, praninë ose jo të precedentëve penalë, nivelin e armatimit, përdorimin 
e dhunës, bashkëpunimin ndërkombëtar, moshën mesatare të anëtarëve, nivelin arsimor, statusin civil, praninë dhe 
rolin e femrave brenda grupeve, si dhe mënyrën e tyre të komunikimit. Për këtë qëllim, janë shqyrtuar 84 vendime 
të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, gjithsej 357 të pandehur të gjykuar në periudhën 2006-2014 
për veprat penale të krijimit dhe pjesëmarrjes në organizatë kriminale, grup të strukturuar kriminal, trafikimit të 
njerëzve, narkotikëve, armëve dhe municioneve, ndihmës së dhënë për kalim të paligjshëm të kufirit (kontrabanda e 
migrantëve), si dhe shtrëngimit me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë (gjobëvënia). Gjithashtu, rreth 
profilit të grupeve të organizuara kriminale që veprojnë në vend janë pyetur edhe 44 pjesëmarrës në këtë studim, ku 
përfshihen gjyqtarë dhe prokurorë nga krimet e rënda dhe 8 rrethe gjyqësore, avokatë, ekspertë të policisë dhe gaze-
tarë investigativë. 

1990 - 1997 ‘struktura hierarkike’

Që prej shfaqjes së formave të para të krimit të organizuar në Shqipëri e deri në ditët e sotme, persona të ndryshëm 
janë organizuar në formën e bandave të armatosura, organizatave kriminale dhe grupeve të strukturuara kriminale 
për të arritur qëllimet e tyre të paligjshme. Fillimisht, në rrethe të ndryshme të Shqipërisë u shfaqën banda të arma-
tosura të përfshira në trafikim njerëzish, kontrabandë migrantësh e favorizuar nga izolimi i deriatëhershëm i vendit, 
rrëmbime personi, gjobëvënie, dhe rivalitet i vazhdueshëm për kontroll territori. Kjo formë organizimi kriminal dhe 

24.   europol 2011: 20
25.   europol 2005: 10. 
26.   ibid 2005: 33
27.   europol 2011: 39
28.   unodC 2010: 124
29.   europol, 2013: 8
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lufta për kontroll territori vazhdoi deri pas vitit 1997, por u zbeh më pas. Kjo nuk do të thotë se fuqia e bandave të arma-
tosura u dobësua, por ata evoluan në forma të reja organizimesh kriminale me karakter sipërmarrës dhe fitimprurës. 

1998 - 2004

Kontaktet e para me vendet fqinje krijuan mundësinë e njohjeve me personazhe dhe veprimtari kriminale fitimpru-
rëse, të cilat shpejt u importuan në Shqipëri. Grupe të strukturuara kriminale, dhe një ose dy organizata kriminale, u 
shfaqën dhe filluan të vepronin pothuaj në të gjithë territorin. Kështu, në vitin 2000 në Shqipëri numëroheshin rreth 
60 grupe kriminale, të cilat së bashku numëronin 400 anëtarë. Këto grupe përbëheshin nga 4-5 anëtarë. Sipas një 
raporti të përgatitur nga ICITAP për Ministrinë e Brendshme, 5 ose 6 nga këto grupe ishin më të mëdha dhe numëro-
nin 16-17, ose dhe më shumë anëtarë.30 
Njëherësh me mënyrën e organizimit të tyre, u zhvillua dhe u zgjerua sfera e veprimtarive ku ato u përfshinë. Me 
kalimin e kohës, trafikimi i femrave shqiptare për qëllim shfrytëzimi seksual pësoi rënie. Shqipëria nga vend origjine 
po shndërrohej më tepër në vend tranziti për femra të rekrutuara nga vendet e Evropës Lindore. Nga ana tjetër, trafi-
kimi i drogës dhe armëve lulëzuan, duke u shndërruar në veprimtaritë parësore fitimprurëse për këto organizime 
kriminale. Trafikimi i armëve arriti kulmin gjatë konfliktit në Kosovë dhe rebelimit në ish-Republikën Jugosllave të 
Maqedonisë, në vitin 2001, ku grupe të organizuara kriminale shqiptare trafikuan armë të plaçkitura nga depot e ar-
matimeve në vitin 1997 në Shqipëri.31 Grupet e strukturuara kriminale u formuan fillimisht si bashkime të tre apo më 
shumë personave që njiheshin me njëri-tjetrin si shokë fëmijërie, banues në një lagje apo territor të caktuar. Në disa 
grupe vëreheshin edhe lidhje familjare e krushqie. Në përgjithësi, grupet nuk organizoheshin në mënyrë vertikale, 
megjithëse mund të vihej re njëfarë pariteti i krijuesve dhe personave të parë të përfshirë në grup. Natyra hierarkike 
dallohej më qartë në dy organizatat kriminale në Shqipëri, atë të Lushnjës dhe Durrësit, edhe pse kjo e fundit pati 
një tjetër kualifikim ligjor. Struktura vertikale, autoriteti dhe nënshtrimi ndaj drejtuesit, selia dhe disiplina brenda 
organizatës, nivelet e para dhe të dyta të përfaqësimit, shkalla e lartë e dhunës dhe armatimit, karakteri ekonomik, 
qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e veprimtarive të paligjshme dallohen qartë në organizatën kriminale të ‘Bandës 
së Lushnjës’.32 Lidhjet midis anëtarëve ishin shoqërore dhe familjare. Ndërsa për ‘Bandën e Durrësit’, e cila u krijua 
fillimisht si bashkim i dy grupeve të veçanta të qytetit bregdetar dhe numëronte rreth 17 anëtarë në gjirin e saj, gjykata 
çmoi se bashkëpunimi kishte elemente të krimit të organizuar por jo të organizatës kriminale, si forma më e lartë e 
bashkëpunimit të veçantë. Mes bashkëpunëtorëve kishte organizatorë, ekzekutorë e ndihmës për kryerjen e veprave 
penale, që ishin të paramenduara dhe shumë mirë të planifikuara. Niveli i armatimit ishte mjaft i sofistikuar dhe sh-
kalla e dhunës dhe hakmarrjes e lartë. Gjithsesi, gjykata nuk pranoi se ekzistonte një platformë e qartë e veprimtarisë 
kriminale me rregulla dhe hierarki mes bashkëpunëtorëve. Gjithashtu, pretendimet e organit të akuzës për dënime 
të dhëna për trafik droge nga gjykata italiane për pjesëtarë të bandës, si dhe deklarimet e bashkëpunëtorit të drejtësisë 
për kryerje të veprimtarive të paligjshme fitimprurëse, kryesisht në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike, u rrëzuan 
si të paprovuara.33  

30.  international Criminal investigation training assistance Program (iCitaP), organized Crime investigation. internal document prepared for the 
ministry of Public order of albania, 7 july 2000 (cituar në gjoni. i ‘organized Crime and national security: the albanian Case’ 2004: 21.   

31.  europol: 2010: 266
32.  vendimet e gjykatës së krimeve të rënda të shkallës së Parë me nr 42, datë 25. 11. 2010 dhe nr 17, më datë 28.03.2011.
33.  vendim i gjykatës së krimeve të rënda të shkallës së Parë nr 1, datë 16.01.2012. 
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2005 - 2014 ‘rrjete kriminale’

Rreth fundit të viteve 2004-2005, kohë që përkon me fundin e periudhës së dytë të evoluimit dhe përshtatjes së struk-
turave kriminale, nisën të shfaqen forma të reja organizimesh kriminale. Grupe të caktuara kriminale, brenda dhe 
jashtë Shqipërisë, fillojnë të ndërveprojnë në mënyrë aktive dhe të vazhdueshme në formën e rrjeteve kriminale, por 
duke ruajtur autonominë e grupit. Secili nga këto grupe dhe anëtarët e tyre marrin përsipër detyra dhe përgjegjësi të 
caktuara, pa qenë nën drejtimin, kontrollin dhe detyrimin për t’iu nënshtruar autoritetit të një personi të caktuar. Këto 
rrjete kriminale kanë në përbërje të tyre financuesit apo porositësit e drogës, të cilët zakonisht ndodhen në vendet e 
destinacionit të drogës si p.sh, Itali dhe Greqi, ndërmjetësit si ‘pika kontakti’ me qëndrim në Shqipëri, dhe persona të 
tjerë të besuar prej këtyre të fundit, që kanë marrë përsipër pjesë të caktuara të veprimtarisë kriminale. Konkretisht, 
dikush kryen gjetjen e drogës brenda apo jashtë vendit dhe transportimin e saj në një qytet të caktuar, një tjetër merr 
përsipër peshimin, ndarjen, presimin apo përzierjen dhe paketimin e lëndës narkotike, kurse një i tretë siguron 
gjetjen e transportuesve shqiptarë apo të huaj dhe mbërritjen e drogës te pritësit. Këta të fundit mund të jenë bash-
këpunëtorë të grupit porositës, apo edhe të kontaktuar nga personat me qëndrim në Shqipëri. Sapo droga mbërrin në 
destinacion, ajo nxirret nga pjesët e fshehura të automjetit, sipas udhëzimeve të dhëna përmes telefonit në mënyrë të 
koduar, kontrollohet sasia dhe cilësia e saj dhe në fund u kalohet shpërndarësve të shtetësive të ndryshme. Kur droga 
rezulton e cilësisë së dobët dhe nuk tërhiqet shpejt nga tregu, porositësit ankohen te dërguesit dhe negociojnë uljen 
e çmimit ose bëjnë kthimin e saj. Pjesë e veprimtarisë kriminale, që zakonisht ndodh në disa etapa, janë edhe trans-
portuesit e parave apo të drogës, të cilët mund të sigurohen rast pas rasti dhe jo domosdoshmërish janë pjesë e ndon-
jërit prej grupeve. Në përgjithësi, si transportues shfrytëzohen persona vulnerabël, si të rinj të papunë apo të moshuar, 
gra të divorcuara me fëmijë, etj. Paratë për blerjen e drogës mund të dërgohen me anë të agjencive të transfertave, por 
edhe në kesh me anë të transportuesve. Në rastin kur ato transportohen kesh, ashtu si dhe me transportimin e sasive 
të drogës, parapëlqehet që ato të ndahen në pjesë të caktuara me dy ose më shumë korrierë. Kjo shpërndarje shmang 
mundësinë e humbjes totale të sasisë së drogës apo parave, në rast ndalimi dhe arrestimi nga policia të korrierit. Për 
më tepër siguri, transportuesve u jepen adresat, kontaktet dhe udhëzimet përkatëse në mënyrë të copëzuar dhe të 
vazhdueshme. Një strukturë e tillë e organizuar në formën e rrjetit kriminal, vlerësohet nga ekspertët e agjencive 
ligjzbatuese si efiçente, fleksibël, më e vështirë për t’u zbuluar dhe goditur, duke siguruar kështu vazhdimësi më të 
gjatë të veprimtarive kriminale. Mungesa e një drejtuesi apo hierarkie të qartë, jo vetëm siguron jetëgjatësinë e grupit 
dhe vazhdimësinë e veprimtarive të tyre, por shihet ndërkaq si një formë lehtësisht e pranueshme dhe e pëlqyer nga 
shqiptarët, të shquar për sens protagonizmi dhe mosbindjeje apo nënshtrimi.34 Megjithatë, një pjesë e ekspertëve të 
intervistuar deklarojnë se sasia dhe cilësia e dobët e hetimeve janë arsyeja e moszbulimit dhe dërgimit në gjykatë të fi-
nancuesve, furnitorëve grosistë, apo koordinuesve të episodeve kriminale të rrjetit.35 Sipas prokurorit kod (28) qershor 
2014, ‘organizimet kriminale në mënyrë që të jenë efiçente organizohen në formën e rrjetit kriminal të përbërë nga disa grupe 
që marrin përsipër pjesë të caktuara të aktivitetit kriminal. E thënë thjesht, secili di kë të marrë në telefon, ku duhet të trokasë 
për të gjetur atë që i duhet. Organizimi i një sindikate kriminale nuk është shumë i ndryshëm nga organizimi i një shoqërie 
tregtare që vepron në një treg të caktuar. Ajo përpiqet të optimizojë dhe maksimizojë fitimin e saj, dhe i përshtatet mënyrës sesi 
funksionon tregu’. Megjithatë, prokurori vlerëson se këto struktura janë relativisht të qëndrueshme dhe jo aq mirë të 
organizuara. Rrjetet kriminale krijohen dhe veprojnë në bazë të interesave pragmatiste të momentit të grupeve të 
përfshira.36 

34.   intervistë me gjyqtarë (kode 29, 35, 37) prokuror (kod 27) dhe avokat (kod 3), maj-korrik, 2014.
35.   intervistë me gjyqtarë (kod 31, 32) qershor, avokat (kod (3) korrik dhe gazetar (kod 38/5) maj 2014.
36.   intervistë me prokuror (kod 29) dhe gjyqtarë (kode 32, 37), qershor-korrik, 2014.
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Rrjeti kriminal paraqitet aktualisht 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 trafikimi i 
qenieve njerëzore apo gjobëvëniet nuk rezultojnë të kryhen aktualisht në formën e rrjetit kriminal. Konkretisht, trafi-
kimi i qenieve njerëzore, qoftë i brendshëm apo i jashtëm, kryhet nga bashkëpunimi i dy ose tre personave. Ndërsa 
gjobëvëniet kryhen në formën e grupit të strukturuar kriminal. Vrasjet me pagesë kryhen nga individë të ndryshëm 
të cilësuar si amatorë, diletantë dhe ‘ekskluzivë’ për llogari të grupit, apo të nënkontraktuar edhe nga grupe të tjera të 
rrjetit kriminal. Sipas Europol-it dhe ekspertëve pjesëmarrës në studim, ekziston dhe një formë tjetër sipërmarrjeje 
kriminale. Vjedhjet e organizuara me autorë shqiptarë kryhen shpesh në formën e ‘grupeve shëtitëse’.  

Lidhjet midis anëtarëve

Në pjesën dërrmuese, njohjet midis pjesëtareve të organizimeve kriminale shqiptare janë shoqërore, të krijuara qysh 
në fëmijëri, në shkollë apo territorin e lagjes / rajonit ku ata banojnë. Vihen re lidhje familjare, të fisit apo krushqie 
midis pjesëtareve të veçantë brenda grupit, por jo aq sa këto grupe të konsiderohen homogjene dhe fisnore.37 Lidhjet 
shoqërore apo familjare janë të pranishme në fillimet e një grupimi kriminal, për vetë besimin që ato ofrojnë. Me 
kalimin e kohës, dinamika e veprimtarive kriminale përcakton nevojën për krijimin e lidhjeve të reja, qoftë edhe me 
shtetas të huaj. Anëtarë të rrjeteve të ndryshme janë njohur edhe gjatë kohës së vuajtjes së dënimeve të dhëna për 
veprimtari të mëparshme.

Numri i anëtarëve 

Numri i anëtarëve të një rrjeti kriminal të përbërë nga dy ose tre grupe të veçanta me 3-4 anëtarë, llogaritet të jetë me-
satarisht rreth 10-12 persona. Organizatat kriminale kanë numëruar edhe më shumë anëtarë (p.sh, Banda e Durrësit 
kishte rreth 17 anëtarë të niveleve të ndryshme). Nga tërësia e vendimeve gjyqësore të shqyrtuara rezulton se numrin 
më të madh të anëtarëve e kanë grupet e përfshira në trafikimin e drogës dhe kontrabandimit të migrantëve, të cilët 
numërojnë nga 5 deri në 10 persona. Ndërsa grupet e përfshira në trafikimin e armëve, numërojnë mesatarisht 4 
deri në 6 bashkëpunëtorë. Vrasjet me pagesë dhe trafikimi i qenieve njerëzore shënojnë numrin më të vogël të bash-
këpunëtorëve, nga 1 deri në 3 të tillë. 

Mosha 

Për sa i përket moshës mesatare të personave të përfshirë në krim të organizuar, rezulton të jetë rreth 30-40 vjeç, në 
periudhën e kryerjes së veprave penale. Për sa i përket llojit të veprimtarisë kriminale, vihet re mosha relativisht më e 
madhe e personave të përfshirë në trafikun e armëve dhe municioneve, që llogaritet të jetë rreth 40-50 vjeç. Moshat më 
të reja janë të pranishme në nivelet bazë të trafikut të narkotikëve (transportues dhe shpërndarës), si dhe rekrutuesit 
e viktimave të trafikimit. Nga shqyrtimi i vendimeve gjyqësore të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, 
rezulton se pjesa më e madhe e të pandehurve të akuzuar për krijim, drejtim dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale 
në Shqipëri, rreth viteve 1998-2000, kanë lindur në vitet ‘70. Një prirje e veçantë vihet re në trafikimin e drogës, ku në 
rolin e transportuesve të lëndës narkotike përfshihen persona të moshuar mbi 60 vjeç, të cilët shfrytëzohen nga rrjetet 
kriminale për shkak të vulnerabilitetit të tyre dhe me qëllim uljen e vigjilencës dhe dyshimeve nga ana e policisë. 

37.   Për vite me radhë europol i ka konsideruar grupet shqipfolëse të krimit të organizuar si ‘homogenous and clan-based’
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Precedentët penalë

Nga shqyrtimi i 84 vendimeve të Gjykatës së Krimeve të Rënda, me një numër të përgjithshëm prej 357 të pandehu-
rish të gjykuar për pjesëmarrje në kryerjen e veprimtarive të organizuara kriminale objekt i këtij studimi, rezulton se 
shumica dërrmuese (rreth 90 %) e tyre nuk kanë qenë të dënuar më parë. Theksojmë se një pjesë e konsiderueshme 
e të pandehurve të nxjerrë përpara gjykatës kanë qenë në role kyçe, si transportues droge, parash apo shpërndarës të 
lëndës narkotike, dhe karakterizohen nga situata vulnerabël e të qenit të papunë dhe në kushte të vështira ekonomike. Të 
intervistuarit pohojnë për sa më sipër, dhe shtojnë se ata me precedentë penalë janë zakonisht në role kryesore.38 Vihet re 
se persona të përfshirë dhe të dënuar për trafikim të drogës së fortë, si heroinë dhe kokainë, jashtë Shqipërisë, pas vuajtjes 
së dënimit janë kthyer këtu dhe kanë krijuar grupet e tyre, duke bashkëpunuar me rrjetet kriminale ku kanë marrë pjesë 
në të shkuarën.39

Niveli arsimor 

Lidhur me nivelin arsimor të personave të përfshirë në krim të organizuar, rezulton se pjesa më e madhe e tyre ndahet midis 
arsimit të detyrueshëm 8-vjeçar dhe atij të mesëm. Gjithashtu, shumica e të intervistuarve raportojnë se vitet e fundit është 
rritur ndjeshëm numri i personave me arsim të lartë të përfshirë në krim të organizuar. Megjithatë, ata shtojnë se kjo rritje 
mund të jetë formale dhe ka filluar të ndihet me liberalizimin e arsimit të lartë në Shqipëri.40 Duke iu referuar të pandehurve 
për pjesëmarrje në organizatë kriminale, në vitet 1998 - 2000, rezulton se pjesa më e madhe e tyre ishin me arsim të detyrue-
shëm, kurse pjesa tjetër me arsim të mesëm. 

Armatimi

Grupet e organizuara kriminale posedojnë armë personale që u shërbejnë për vetëmbrojtje, goditje dhe asgjësim të kundër-
shtarëve, si dhe për ushtrim presioni psikologjik. Gjithashtu, armët mund të përdoren edhe për qëllime fitimprurëse (p.sh, 
trafikimi dhe shitja e armëve dhe municioneve). Në krahasim me të shkuarën, kur bandat e armatosura, organizatat dhe 
grupet kriminale ishin të armatosura rëndë dhe nuk ngurronin t’i përdornin ato, në ditët e sotme personat e përfshirë në 
veprimtari kriminale posedojnë armë, por jo të kalibrit të rëndë. Fjala është kryesisht për armë brezi si pistoleta të tipit TT, 
Zastava, ‘Miniblow’, armë gjysmë automatike skorpion dhe, në disa raste, armë automatike të tipit kallashnikov. Zakonisht, 
armët zbulohen dhe sekuestrohen në çastin e arrestimit të personave në fjalë, gjatë kontrollit fizik të tyre, të automjetit dhe 
të banesës.  

Agresiviteti 

Në ndryshim nga shfaqjet publike të dhunës së skajshme dhe ballafaqimeve të përgjakshme në të shkuarën midis grupeve 
të organizuara kriminale në Shqipëri, aktualisht nuk vërehet përdorim i lartë i dhunës prej grupeve kriminale. Megjithëse 
janë regjistruar raste të përdorimit të armëve prej pjesëtarëve të grupeve kriminale, kryesisht kundër policisë kufitare në jug 
të vendit, këto konsiderohen sporadike dhe nuk mund të përgjithësohen. Evoluimi dhe përshtatja e krimit të organizuar 
ndaj rrethanave të reja të krijuara që shpesh lidhen me konsolidimin, fuqinë zbuluese dhe goditëse të agjencive ligjzbatuese, 
ka diktuar forma të reja dhune, si ajo psikologjike, apo mënyra të tjera veprimi ‘modus operandi’, që përjashtojnë elementin 
e dhunës apo e lenë atë si mjet të fundit për arritjen e qëllimit kriminal. Kështu, për shembull, është vërejtur dhe pranohet 

38.   intervista me prokurorë (kode 22, 28) dhe gjyqtarë (kode 31, 35), qershor 2014.
39.   intervistë me gjyqtarin (kod 35) qershor, 2014.
40.   intervista me gjyqtarë (kode 31, 34) dhe prokurorë (kode 22, 24), qershor 2014.
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gjerësisht se trafikantët e femrave për qëllime përfitimi nga shfrytëzimi seksual i tyre zgjedhin të përdorin dhunën psikolog-
jike në vend të asaj fizike, si dhe forma të tjera nënshtrimi si mashtrimi apo edhe forma të ‘partneritetit me viktimën”, duke 
ndarë fitimet dhe duke iu bërë dhurata. Në rastet e përdorimit sistematik të dhunës, viktimat e trafikuara janë përpjekur t’u 
shpëtojnë shfrytëzuesve, duke u vënë në kontakt me policinë dhe duke denoncuar trafikantët, pavarësisht frikës, kërcëni-
meve dhe rrezikut real për jetën.41 Ekspertët shpjegojnë gjithashtu se nivelet jo të larta të dhunës dhe ballafaqimeve midis 
grupeve rivale, në ditët e sotme, lidhen edhe me mungesën e nevojës për kontroll territori.42 Duke qenë se kërkesa e tregut 
të brendshëm për shërbime dhe produkte të ofruara nga krimi i organizuar është relativisht e ulët, krahasuar me tregjet 
evropiane të drogës dhe industrisë së seksit, rrjedhimisht edhe përpjekjet e grupeve kriminale për të zgjeruar dhe sunduar 
tregjet janë më të pakta. Kjo shpjegon faktin se përse grupet shqipfolëse të krimit të organizuar në BE cilësohen si tej mase 
të dhunshme dhe konkurruese në raportet e agjencisë evropiane policore Europol. Megjithatë, të intervistuarit shtojnë se 
zhvillimet e fundit të vrasjeve me pagesë dhe shpërthimeve me eksploziv, përveçse si ‘larje hesapesh’ mund të interpretohen 
edhe si rritje e interesit për të hyrë në tregun e brendshëm kriminal dhe për ta ‘ribalancuar’ atë.43 

Bashkëpunimi 

Në fillimet e tyre, grupet shqiptare të krimit të organizuar që vepronin në shtetet evropiane ishin shumë homogjene dhe 
të mbështetura në lidhjet fisnore.44 Megjithëse ato bashkëpunonin lirisht me grupet e tjera të krimit të organizuar, karak-
teristikë për këto grupe ishte shmangia e krijimit të lidhjeve të ngushta me grupet vendase, duke zgjedhur të qëndronin të 
pavarura nga pikëpamja logjistike dhe operacionale.45 Bashkëpunimet e para të grupeve shqiptare me ato të huaja kanë qenë 
me grupet mafioze italiane, dhe më pas me grupet turke të trafikut të heroinës. Pavarësisht natyrës së grupeve të Camorra-s 
për të mos lejuar hapësirë për grupet e tjera, grupet shqiptare arritën të fitonin njëfarë autonomie në menaxhimin e trafikut 
të drogës, shfrytëzimit të prostitucionit dhe tregut të zi për bashkëkombësit e tyre në Itali.46 Mbërritja e grupeve shqiptare 
të krimit të organizuar në Itali solli dhe shembullin e parë të grupeve kriminale ndëretnike, që ishte ajo e grupeve krim-
inale të Pulias.47 Grupet e para shqiptare të krimit të organizuar kanë bashkëpunuar me grupet mafioze të Sacra Corona 
Unita (SCU) në formën e lejimit për shfrytëzim të prostitucionit në një territor të caktuar, në këmbim të furnizimit me 
armë dhe heroinë nga grupet shqiptare.48 Ky bashkëpunim u forcua më tej në drejtim të trafikut të armëve midis grupeve 
shqiptare dhe atyre të ‘Ndrangheta-s.49 Përveç bashkëpunimit me grupet italiane dhe turke (në trafikun e heroinës përmes 
degëzimit jugor të ‘Rrugës së Ballkanit’),50 grupet e organizuara kriminale shqiptare kanë bashkëpunuar edhe me grupet 
vendase të shteteve të tjera fqinje, si Greqi, Maqedoni, Kosovë, etj. Në veprimtari të caktuara, si për shembull trafikimi i 
qenieve njerëzore dhe shfrytëzimi i prostitucionit, grupet shqiptare kanë bashkëpunuar ngushtë edhe me grupet e vendeve 
nga rekrutoheshin viktimat, si Federata Ruse, Ukrainë, Lituani, Moldavi, Bullgari, Rumani etj.51 Në ditët e sotme, grupet 

41.   intervistë me gjyqtar (kod 31), qershor 2014.
42.   intervistë me prokuror (kod (28), qershor 2014.
43.   intervistë me gazetar (kod 17) tetor 2014.
44.   europol 2005: 5
45.   europol 2008: 41
46.   europol 2004: 22
47.   ibid
48.   intervistë me prokuror (kod 29), qershor 2014.
49.   europol 2011: 38.
50.   Sipas Kombeve të Bashkuara “Rruga e Ballkanit” fillon që nga Irani (zakonisht nëpërmjet Pakistanit) dhe më pas kalon në Turqi-Greqi-Bullgari 

dhe më pas, nëpërmjet vendeve të ballkanit Perëndimor, kalon në evropën Perëndimore. shih faqen zyrtare  të undoC në seksionin ‘drug 
Traficking’ aksesuar më 22/12/2014  https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/

51.   europol 2005: 15
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kriminale brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, të diktuara nga rrethanat e një tregu të brendshëm të vogël dhe 
njëherësh nga nevoja për të maksimizuar të ardhurat kriminale, bashkëpunojnë në mënyrë pothuajse të pandarë dhe të 
vazhdueshme me grupet kriminale shqiptare që veprojnë në vendet e BE-së. Kjo dallohet qartë në shumicën e vendimeve të 
dhëna nga Gjykata e Krimeve të Rënda në Tiranë. Gjithashtu, grupet vendase bashkëpunojnë ngushtë me grupet malazeze, 
boshnjake, serbe dhe maqedonase, pa u penguar aspak nga konfliktet gjeopolitike që kanë karakterizuar historinë e rajonit 
të Ballkanit.52 Ky bashkëpunim dallohet qartë në trafikun e armëve dhe atë të drogës. Nga shqyrtimi i vendimeve të viteve 
2011 - 2014 të Gjykatës të Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, vihet re prirja e përfshirjes së një numri përherë në rritje 
të shtetasve të huaj si italianë, grekë, boshnjakë, kroatë dhe të nënshtetësive të tjera evropiane në transportimin e lëndëve 
narkotike nga dhe përmes Shqipërisë, për llogari të grupeve shqiptare të krimit të organizuar. Kjo prirje mund të lidhet me 
krizën ekonomike që ka prekur këto vende, e cila pasqyrohet në situatën vulnerabël të personave të dënuar, që në shumicën 
e rasteve janë të papunë dhe me borxhe në vendet e tyre.53 

Roli i femrave 

Femrat janë të pranishme në grupet e organizuara kriminale shqiptare, por jo në numër dhe role domethënëse. Nga 
shqyrtimi i vendimeve të Gjykatës së Krimeve të Rënda për vitet 2006-2014 mbi veprimtaritë e paligjshme që janë objekt i 
këtij studimi, rezulton se në një numër të përgjithshëm prej 357 personash të pandehur, 16 prej tyre janë femra (4.4 %). Një 
përpjesëtim i përafërt gjinor rezulton edhe nga analiza më e fundit vjetore e Gjykatës së Krimeve të Rënda (8 femra dhe 196 
meshkuj të pandehur në vitin 2013, përafërsisht 4 %).54 Gjyqtarët e intervistuar pranë kësaj gjykate tregojnë se shumica e 
këtyre femrave janë përfshirë për shkak të lidhjeve intime apo familjare me pjesëtarë të grupeve kriminale. Nuk kanë role 
kryesore por ndihmëse, si për shembull transportimi dhe fshehja e lëndës narkotike në rast arrestimi të personit të lidhur 
me to, dhe ofrimi i një fasade familjare në automjetin me të cilin transportohet droga. Në trafikun e qenieve njerëzore, 
femrat janë të pranishme në rolin e kujdestares dhe udhëzueses së viktimave të rekrutuara. Ato i luajnë këto role për shkak 
të përvojave të mëparshme si viktima të trafikimit, punëtore seksi apo lidhjeve të afërta me trafikantët. Disa prej tyre përfshi-
hen drejtpërdrejt në gjetjen e klientëve. Duke lënë mënjanë trafikun e drogës, që përbën numrin më të madh të veprave të 
dërguara në gjykatë, numri më i lartë i femrave të përfshira në krim të organizuar shënohet në rastet e gjobëvënieve. Roli i 
tyre në këtë veprimtari ka të bëjë me joshjen e personit që gjobitet, si dhe shfrytëzimin e informacionit paraprak që ajo mund 
të ketë për shkak të lidhjeve të mëparshme me të. 

Mënyrat e komunikimit

Komunikimet midis pjesëtarëve të të njëjtit grup kriminal dhe të grupeve brenda një rrjeti paraqesin interes studimor 
dhe praktik. Informacioni mbi gjuhën e përdorur, dialektin, mënyrën e koduar dhe mjetet e përdorura për komunikim 
midis tyre, sigurohet nga përgjimi i komunikimeve prej organeve hetimore. Përsa i përket mjeteve dhe platformave të 
komunikimit, grupet shqiptare të krimit të organizuar përdorin telefonatat dhe mesazhet përmes aparateve celularë, komu-
nikimet përmes platformës Skype,55 rrjetet sociale dhe e-mail.56 Facebook po përdoret gjithmonë e më shumë për njohjen, 
rekrutimin, dhënien e udhëzimeve dhe kontrollin në distancë të viktimave të trafikimit. Në një rast, për shembull, një 

52.   intervistë me prokuror (kod 22) qershor 2014.
53.   intervistë me gjyqtar (kod 31) qershor 2014.
54.   raport mbi analizën e veprimtarisë së gjykatës së shkallës së Parë për krime të rënda për vitin 2013, tiranë,   
       gjykata e shkallës së Parë për krime të rënda.
55.   europol 2011: 45
56.   intervista me ekspertë të policisë me (kod 10, 11).
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person që ishte duke kryer dënimin në një nga burgjet e vendit, arrin të njohë nëpërmjet rrjetit social, të rekrutojë përmes 
mashtrimit, të menaxhojë kontrabandimin e viktimës nga Shqipëria përmes Greqisë në Itali, dhe të kontrollojë dhe përfitojë 
të ardhurat nga shfrytëzimi i saj. Rrjetet sociale po përdoren edhe nga vetë viktimat, të shtyra nga trafikantët, për rekrutimin 
e shoqeve dhe vajzave të tjera.57 Në komunikimet telefonike pranohet se pjesëtarët e grupeve kriminale përgjithësisht treg-
ohen të kujdesshëm dhe të rezervuar në përdorimin e emrave apo adresave të vendtakimeve dhe shkëmbimeve të produk-
teve të paligjshme. Sipas një të intervistuari në studim, ‘gjuha që ata përdorin është e rezervuar. Por kur vjen momenti për të bërë 
shkëmbimet dhe ka më shumë lëvizje, për këta që janë si më kryesorët mundohen që ta ndërpresin komunikimin. Apo tani ngaqë 
kanë krijuar njohje dhe lidhje, pazaret i bëjnë në takime. Ka dhe raste që nuk janë kaq të kualifikuar dhe janë më të shpenguar dhe 
flasin konkretisht... do filani kaq apo paraqesin elemente të mallit për t’i reklamuar. Ata që janë të dënuar për këtë veprimtari janë më 
të kufizuar’.58 Megjithëse një pjesë e personave të përfshirë në veprimtari kriminale rezulton se kanë ndryshuar disa herë 
gjeneralitetet apo përdorin emra të rremë, ata zgjedhin të përdorin pseudonime dhe nofka të përdorura në rrethet e tyre 
shoqërore si p.sh, ‘nipçe’, ‘dajë’, ‘mik’ etj. Gjithashtu vihet re se këta persona ndërrojnë shpesh numrat e telefonit, posedo-
jnë disa të tillë njëkohësisht dhe i regjistrojnë ata në emër të personave të afërt apo të tretë. Shpeshherë gjuha e koduar që 
ata përdorin është kaq e ndërlikuar sa për persona të tretë mund të duket pa logjikë dhe kuptim. Megjithatë ata arrijnë të 
merren vesh shumë mirë mes tyre. Natyrisht, grupe të ndryshme përdorin kode të paracaktuara dhe të kuptueshme vetëm 
për pjesëtarët brenda grupit apo grupeve të tjera bashkëpunuese brenda rrjetit kriminal. Kështu, në vend të fjalës drogë za-
konisht përdoren kode si ‘paratë’ ‘euro/dollarë në të cilën 10 mijë dollarë nënkupton 10 kilogramë heroinë’, për korrier droge kodi 
‘nipçe’, pritësi i drogës ‘dajë’, çasti i shkëmbimit të drogës ‘kur do të pimë një kafe’, policia ‘të zinjtë, apo ka ferra ose stuhi rrugës’, 
dhe kur dikush nga pjesëtarët e grupit apo transportuesit e drogës arrestohet, përdoret masivisht shprehja ‘ka thyer këmbën 
ose është shtruar në spital’. Në një prej çështjeve të gjykuara nga Gjykata e Krimeve të Rënda, vihet re kujdesi i treguar nga 
siguruesi i drogës në Shqipëri (Alb) në mënyrën sesi i komunikon pritësit të saj në Itali (It) vendin ku është fshehur sasia 
prej 20-22 kg heroinë në pjesë të ndryshme të makinës: 
“Alb: Çmonto derën e mbrapme dhe lidhi fijet e boksit, kështu dëgjohen mirë.
It: Në dyert e mbrapme dhe të lidh fijet mirë?
Alb: Po, dhe vër një radio të mirë. …
It: Mbarove punë?
Alb: Numri i poltronit është njëzet ... numri i biletës...
It: Njëzet?
Alb: Po, dhoma njëzet …njëzet e dy..dyzet ditë. …
It: Në rregull u kujtove mirë.
Alb: Isha aty dhe numri i dhomës ishte njëzet…
It: Po, numër njëzet.
Alb: Mbarove?
It: Po, po por u shkatërrova…po bëhem mekanik…”
Nga përgjimet e bisedave telefonike mund të dallohet dialekti i bashkëbiseduesve dhe gjuha e koduar që i përshtatet karak-
teristikave të zonës nga vijnë: 
“Po këta ishuj që u përplasëm neve me një gji… këtu tani nja 500 mi. po aty ore e ata gjinj që janë gjinjtë e vegjël aty ore, gjetët rërë. 
1:..E gjetëm gurë të mëdhenj dhe rërë 2: gur jo rërë të hollë gur… 1: Nga vendi që na le ti sa është? 2: është 5 min në këmbë…. e ik te ai 
gjiri i mesit shikoje, ai ka një çikë rërë atje, ka rërë të huaj…” dhe në rastet kur droga do të dërgohej përmes detit shfaqen shqetë-

57.   intervistë me ekspert policie (kod 21).
58.   intervistë me ekspert policie (kod 12).
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sime kur deti është me i trazuar “ka shumë det 5-6-7 basma (duke nënkuptuar ballë) dhe është problem për të ngarkuar atje…të 
shikojmë në internet për të shtunën…e lëmë për të shtunën pasi ka katër (duke nënkuptuar ballë)…gjërat të bëhen mirë pasi kemi 
kohë të presim, 3-4 ditë ne këtej presim dhe personi …se ka pas det…”.                    
Në rastet kur dikush përmend emra konkretë (zakonisht të rinjtë e saporekrutuar) u tërhiqet vëmendja:
1: “Fol me X (emër konkret) njëherë. Jam në siklet për të mbajt një gjë të tillë.    
2 : Mos fol kështu në telefon kaposh deti…oshëtin shumë telefoni”. 
Për të shmangur mundësinë e rrjedhjes së informacionit dhe vënies në rrezik të bashkëpunëtorëve të tjerë në rast arrestimi 
nga policia, transportuesve të drogës u komunikohen adresat dhe udhëzimet përkatëse, në mënyrë të pjesshme dhe të vazh-
dueshme. Edhe në rastet kur transportuesit apo pjesëtarët e tjerë ndalohen dhe arrestohen në flagrancë nga policia, mënyra 
e sjelljes dhe informacionet që japin ndjekin të ashtuquajturin ‘kodi i heshtjes’, që e vështirëson punën e organeve të hetimit 
për të zbuluar prejardhjen dhe destinacionin e drogës.59 

59.   intervista me gjyqtar (kod 36) qershor 2014.

Vlerësimi i riskut të strukturave kriminale

•	 rrjetet kriminale shqiptare përbëhen nga grupe të ndryshme me rreth 3-4 anëtarë.

•	 Veprimtaria	kryesore	e	paligjshme	dhe	më	fitimprurëse	është	trafikimi	i	drogës,	kryesisht	i	kanabisit.	Çdo	grup	dhe	
anëtar ka përgjegjësi për detyra të veçanta në sigurimin e lëndës narkotike, transportimin, pritjen dhe shpërndarjen 
në tregun me pakicë. 

•	 Grupe	sporadike	janë	të	përfshira	në	trafikimin	e	armëve,	municioneve	dhe	eksplozivit	me	Malin	e	Zi	dhe	Kosovën.

•	 Shumë të rrezikshme paraqiten grupet e përfshira në gjobëvënie të cilat nuk denoncohen, në përdorimin e ek-
splozivit, vrasjeve me pagesë apo ‘pa autor’ për asgjësime të kundërshtarëve, ‘ribalancim të tregut’, apo qëllime 
terrori.

•	 Vjedhjet e organizuara në vende të Bashkimit Evropian kryhen nga grupe kriminale ‘shëtitëse’.

•	 grupet kriminale shqiptare janë fuqizuar ekonomikisht dhe janë bërë më të rrezikshme, për shkak të bashkëpun-
imit me grupet e vendeve fqinje, por sidomos me grupet shqiptare në BE.

•	 Zbatohet	‘kodi	i	heshtjes’,	përdorimi	i	dhunës	psikologjike	në	vend	të	asaj	fizike,	dhe	forma	të	‘partneritetit	me	
viktimën’. 

•	 rrezik për ‘rikthimin në atdhe’ të kontingjentit kriminal jashtë, për shkak të mundësive të reja ekonomike në vend 
dhe vazhdimësisë së investimit të të ardhurave kriminale në veprimtari ekonomike të regjistruara tashmë. 

•	 Së fundmi, ekspertët paralajmërojnë mundësinë e rikthimit të përplasjeve të ashpra për kontroll territori. 
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Tabela nr 1. Veçori Të sTrukTuraVe kriminale shqipTare brenda dhe jashTë VendiT

Karakteristikat grupet kriminale

brenda vendit

grupet kriminale

në Be
   Format më të hershme

•	 Banda të vogla rajonale

•	 Ofrues & lehtësues shërbimesh -

-

lidhjet e anëtarëve

•	 shoqërore

•	 Familjare/fisnore

kontroll territori

strukturë hierarkike  

strukturë rrjeti

rrjete me mbi 10 anëtarë

përfshirja në aktivitete

•	 multi-kriminale

•	 të veçanta

Trafikim i drogave 

•	 lloje të ndryshme (poly-drugs)

•	 kryesisht kanabis apo heroinë

ish-ushtarakë, policë apo agjentë të sigurimit

precedentë penalë

arsimi i detyrueshëm 

armatimi

i lehtë

I sofistikuar -

-

nivel i lartë i dhunës -

Bashkëpunim rajonal/ndërkombëtar

prania/roli i femrës -

komunikim i rezervuar/ koduar dhe përdorim i teknologjisë
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kapitulli 3

vePrimtaritë kriminale
të organizuara

3.1. trafikimi i drogës
Trafikimi i narkotikëve nga grupet kriminale shqiptare ka njohur një rritje të konsiderueshme që nga viti 2008. Janë 
rreth 528 të dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, për periudhën 2008-2013. Vetëm në gjashtëmu-
jorin e parë të vitit 2014, në këtë gjykatë kishte një rritje prej 13% të çështjeve të gjykuara për trafik droge, krahasuar 
me vitin 2013.60

Droga e paligjshme përbën një rrezik serioz për shëndetin, sigurinë, mirëqenien dhe stabilitetin financiar të qytetarëve, 
duke shkaktuar paqëndrueshmëri politike dhe ekonomike.61 Kërkesa për drogë rrit fuqinë, pandëshkueshmërinë, si 
dhe dhunën e grupeve të organizuara kriminale, me anë të së cilës ato përforcojnë pozicionet e tyre në tregje, mbrojnë 
veprimtaritë e tyre, zgjerojnë fushën e veprimit, shfrytëzojnë fermerët vendas për rritje dhe kultivim të kanabisit, duke 
premtuar përfitime shumash të mëdha parash, si dhe rrisin bashkëpunimin me rrjete të tjera kriminale. Për më tepër, 
rritja e trafikut të drogës sjell rrjedhimisht më shumë kriminalitet në vend dhe korrupsion të agjencive ligjzbatuese.62

Rajoni i Ballkanit Perëndimor, pjesë e të cilit është edhe Shqipëria, konsiderohet si një vend tranziti për heroinën dhe 
prekursorët kimikë të destinuar për përdorim në vendet e Evropës Perëndimore, si dhe është shndërruar në portë 
hyrëse të kokainës së prodhuar në Amerikën Latine.63 Droga sintetike, megjithëse në sasi shumë të vogël, prodhohet 
në shtete si Serbia dhe Bullgaria, dhe shpërndahet më pas drejt vendeve fqinje, përfshi edhe Shqipërinë.64   
Shqipëria, si pjesë e degëzimit jugor të “Rrugës së Ballkanit” përdoret si vend tranziti, magazinimi dhe ripaketimi për 
heroinën me origjinë nga Afganistani. Grupe të organizuara kriminale turke, në bashkëpunim me grupe kriminale 
shqiptare, bëjnë transportimin e saj në Shqipëri përmes Maqedonisë, për të vijuar më tej në Itali përmes detit dhe në 
rrugë tokësore në Greqi, si dhe në Ballkanin Verior. Destinacioni përfundimtar i ngarkesave të heroinës mbetet Evro-

60.   shiko intervistën e dhënë për top Channel nga kryetari i gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda, sandër simoni datë 13/06/2014 
aksesuar më 20/09/2014 http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=279712 

61.   unodC, 2013.
62.   transnational organized Crime: a growing threat to national and international security, retrieved from http://m.whitehouse.gov/administra-

tion/eop/nsc/transnational-crime/threat
63.   strategy to Combat transnational organized Crime, july 2011, pg 10. 
64.   intervistë me prokuror (kod 28) qershor 2014.
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pa Qendrore, Perëndimore dhe vendet nordike.65 Në dy vitet e fundit, agjencitë ligjzbatuese shqiptare kanë sekuestru-
ar mesatarisht 61.5 kg heroinë në vit.66 Kokaina e prodhuar në Peru, Kolumbi, Meksikë dhe Ekuador futet në Evropë 
nëpërmjet zbarkimit në portet e Spanjës dhe të Holandës. Sasi të konsiderueshme të fshehura në kontenierë synojnë 
vendet e Ballkanit përmes transportit ujor dhe tokësor. Shoqëri tregtare dhe kompani transporti ndërkombëtar janë 
përdorur për tërheqjen e sasive të ndryshme të kokainës në vendin tonë përmes Malit të Zi dhe Maqedonisë. Sasi 
më të vogla importohen përmes kolipostës. Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2014, numri i çështjeve të paraqitura 
në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda lidhur me veprimtarinë kriminale në fushën e drogave të forta si 
heroinë dhe kokainë, është rritur me 200 %. Ky fakt thekson funksionin e territorit shqiptar jo vetëm për tranzitimin, 
por edhe magazinimin e drogave të forta.67 
Kohët e fundit, vendi ynë ka tërhequr vëmendje ndërkombëtare si “pikë e nxehtë” për kultivimin masiv dhe rritjen e 
bimës së cannabis sativa në pjesë të ndryshme të territorit. Pas operacioneve të rëndësishme të Policisë Shqiptare në 
Lazarat dhe Dukagjin, ku u sekuestruan rreth 87 tonë marijuanë, sfida e radhës për autoritetet shqiptare mbetet asgjë-
simi i parcelave të mbjella me kanabis në malësitë e Krujës, Dibrës, Tropojës, zonës së Beratit dhe Lumit të Vlorës. 
Kanabisi i prodhuar në vend destinohet kryesisht për konsumatorët evropianë, por edhe ata të brendshëm. Megjithëse 
mungojnë statistikat zyrtare mbi përdorimin e drogës, raportet ndërkombëtare dhe ekspertët vendas pohojnë kon-
sumin e brendshëm të marijuanës nga persona të moshave nga 14 deri në 60 vjeç. Prirja e përdorimit të kësaj droge 
në Shqipëri është në rritje, prej vitit 2000.68

3.1.1. Heroina 

Në vitin 2013, Zyra e Kombeve te Bashkuara për Drogat dhe Krimin (UNODC) raportoi një prirje zbritëse të hero-
inës në Evropë. Ndërkaq, edhe pse gjeografikisht pjesë e këtij rajoni, Shqipëria paraqet një pasqyrë krejt të kundërt 
të raportit furnizim/kërkesë për heroinë. Kështu, gjatë periudhës 2001 - 2012, për nga numri i rasteve të heroinës së 
sekuestruar me origjinë nga Shqipëria, vendi ynë renditet në vendin e katërt në botë pas Afganistanit, Pakistanit dhe 
Taxhikistanit.69 Përafërsisht përllogaritet që 20-25 tonë heroinë kalojnë në Shqipëri nga Maqedonia, me destinacion 
Italinë (përmes detit) dhe Zvicrën.70 Në vitin 2014 është rritur me 54.8% sekuestrimi i heroinës në Shqipëri, krahasuar 
me vitin 2013.71 Për sa i përket kërkesës në vendin tonë, përveç kanabisit, nuk ka ndonjë konsum domethënës të her-
oinës dhe kokainës.72 Siç citojnë raportet e organizmave ndërkombëtare, Shqipëria përdoret si pikë grumbullimi dhe 
ripaketimi për heroinën.73 Transporti i heroinës përmes “Rrugës së Ballkanit”74 për në Shqipëri kryhet prej grupeve 
të organizuara kriminale shqiptare, në bashkëpunim me grupet grosiste turke. Ndërsa grumbullimi, ripaketimi dhe 

65.   raporti ndërkombëtar për strategjinë e kontrollit të drogave 2013, departamenti i shtetit të shba.
66.   Progres raportet e komisionit evropian mbi shqipërinë për vitin 2013, 2014.
67.   intervistë me gjyqtar (kod 35), qershor 2014.
68.   intervistë me ekspert policie (kod 10).
69.   unodC 2013: annex ii viii
70.   the globalization of Crime: a transnational organized Crime threat assessment, unodC 2010: 121
71.  shih analizën vjetore të Policisë së shtetit për vitin 2014, aksesuar më 11/02/2015 http://www.asp.gov.al/index.php/home-2/275-slideshow-

home/6831-analiza-vjetore-e-veprimtarise-se-policise-se-shtetit-per-vitin-2014                              
72.   departamenti amerikan i shtetit, 2013. 
73.   oCta 2009, 32.
74.   Sipas Kombeve të Bashkuara “Rruga e Ballkanit” fillon nga Irani (zakonisht nëpërmjet Pakistanit), më pas kalon në Turqi-Greqi-Bullgari, dhe 

më pas nëpërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor kalon në Evropën Perëndimore.  Shih faqen zyrtare të UNDOC në seksionin ‘Drug Traficking’ 
aksesuar më  22/12/2014  https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/ 
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shpërndarja kryhet nga grupet vendase.75 
Në vitin 2011, Europol-i i cilëson grupet shqipfolëse të krimit të organizuar brenda BE-së si “poly-drug” dhe “poly-crim-
inal” aktive në fushën e kokainës, heroinës, drogave sintetike dhe trafikimit të kanabisit. Megjithatë, trafikimi dhe 
shpërndarja e heroinës mbetet veprimtaria kryesore e jashtëligjshme e këtyre grupeve. Grupet në fjalë kontrollo-
jnë shpërndarjen e heroinës në rajonin e Evropës Jug-lindore.76 Në Greqi, heroina futet përmes kufirit tokësor me 
Shqipërinë nga grupet e organizuara kriminale shqiptare, të cilat kontrollojnë tregun vendas në bashkëpunim me 
grupet kriminale greke. Grupet shqiptare janë agresive dhe ka pasur raste shkëmbimi zjarri midis tyre dhe forcave të 
policisë.77 
Në periudhën 2000-2008, shqiptarët zinin përqindjen më të lartë (32 %) të të arrestuarve për trafik heroine në Itali.78 
Për me tepër, Italia raportonte përfshirje të këtyre grupeve kriminale në tregun e kokainës, e cila shkëmbehej me 
heroinë. Ekspertë dhe studiues të krimit të organizuar janë të mendimit se në Itali, grupet e organizuara kriminale 
shqiptare kanë bashkëpunuar ngushtë me Sacra Corona Unita për furnizimin e tyre me kanabis, si dhe në trafikun 
dhe shpërndarjen e heroinës dhe kokainës.79 Në vitin 2005 përllogaritej se grupet e organizuara kriminale shqipfolëse 
kontrollonin 80 % të tregjeve të heroinës në vendet nordike dhe 40 % të disa shteteve perëndimore të BE-së. Këto 
grupe, bashkë me grupet turke dhe afrikane, vepronin në Francë dhe kishin depërtuar gjithashtu në Mbretërinë e 
Bashkuar, edhe pse nuk dihej deri në ç’masë.80

Gjithashtu, ndonëse në sasi jo të konsiderueshme, vërehet një rritje e trafikimit të heroinës, por edhe e përdorimit të 
saj në Shqipëri (shih tabelën me poshtë).81 

Tabela82 nr 2

Periudha kanabis heroinë kokainë

09 2013-09/2014 99 tonë 61.1 kg 23.1 kg

09 2012- 09 2013 20 tonë 61.8 kg 3.3 kg

01-09 2011 4728 kg 14.45 kg 1.6 kg

01-10- 2010 rreth 6 tonë 25 kg  -------

Shqipëria vazhdon të jetë një vend tranzit për drogën e fortë, ku në përgjithësi vendi ynë shërben si një pikë lidhëse 
e “Rrugës së Ballkanit” të heroinës për në Evropë.83  Gjetjet tona përputhen dhe konfirmojnë të dhënat e raporteve 
ndërkombëtare të cituara më sipër në këtë punim. Kështu, heroina që niset nga Afganistani, magazinohet në Turqi, 
dhe vjen në Shqipëri nga tre drejtime të ndryshme.84 Drejtimi i parë është përmes rrugës Turqi –Bullgari – Maqedo-

75.   oCta 2011: 12.
76.   oCta 2009, fq 34.
77.   soCta 2005, 28.
78.   oCta 2010, 133.
79.   Poda, 1998: 22.
80.   soCta, 2005.
81.   të dhënat janë marrë nga progres raportet e komisionit evropian për vitet 2013 dhe 2014, si dhe raporti i departamentit te shtetit për 

shqipërinë për  vitin 2013. 
82.   Cilësojmë se  sipas të paktën një eksperti të intervistuar  sasia e heroinës së sekuestruar nga shteti shqiptar në vitin 2010 është më e madhe se ajo në 

tabelë, rreth 85 kg dhe deri në muajin tetor sasia e sekuestruar për vitin 2014 është 20 kg. intervistë me ekspertin e policisë (kod 10 ), tetor 2014. 
83.   intervistë me prokuror (kod 23), qershor 2014. 
84.   interviste me avokat (kod 3), qershor 2014.
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ni - Shqipëri.85 Drejtimi i dytë ndjek itinerarin Turqi - Greqi - Shqipëri. Drejtimi i tretë ndjek rrugën Turqi – Bullgari 
- Rumani - Serbi - Shqipëri.86 Pasi mbërrin në Shqipëri, një sasi e vogël e heroinës shërben për konsumim të brend-
shëm, kurse pjesa tjetër trafikohet në Evropë nëpërmjet Italisë, por edhe Greqisë. Së fundi, shihen kalime të trafikut 
të heroinës edhe nëpërmjet rrugës Shqipëri - Mal i Zi - Kosovë dhe Serbi. Ajo që vihet re është se “Rruga Ballkanike” 
ka marrë një rol të rëndësishëm. Kjo rrugë sa vjen dhe po bëhet më e përdorshme nga grupet kriminale në trafikun e 
heroinës, ku rol parësor po merr qarku Shqipëri - Kosovë - Maqedoni - Mali i Zi. 
Një mendim tjetër i ekspertëve të intervistuar është se “Rruga Ballkanike” është vetëm një, ajo nëpërmjet Turqisë – 
Maqedonisë – Serbisë - Kroacisë, nga e cila më pas kalohet në Evropën Qendrore dhe në vendet e tjera të Ballkanit 
Perëndimor. Nga ky rrjet, një pjesë e drogës magazinohet në Maqedoni, dhe më pas trafikohet nga grupet shqiptare 
për në Itali dhe Greqi nëpërmjet Shqipërisë.87 Qytetet kryesore nga të cilat transportohet droga e fortë nga Shqipëria 
në Itali, janë Vlora dhe Durrësi. Kurse trafikimi i heroinës për në Greqi kryhet kryesisht nga qytetet e Korçës dhe Gji-
rokastër, nga kufijtë e Kapshticës dhe Kakavijës. Një tjetër qytet që po përdoret për trafikimin e drogave të forta është 
edhe qyteti i Sarandës, prej nga trafiku kryhet nëpërmjet Korfuzit.88 Heroina për përdorimin e brendshëm sigurohet 
nga qytetet e Elbasanit dhe të Durrësit.89 
Vihet re se për përpunimin e heroinës dhe kokainës po ngrihen laboratorë të kontrolluar nga grupet kriminale shqip-

85.   intervistë me avokat (kod 2), korrik 2014.
86.   intervistë me prokuror (kod 22), qershor 2014.
87.   intervistë me prokuror (kod 29) qershor 2014.
88.   Koromani A, “Harta e Drogës, 6 pika kufitare, ja rrugët e trafikut”, 28/11/2014, Balkanweb, aksesuar më 05/12/2014 http://www.balkanweb.

com/site/harta-e-droges-6-pika-kufitare-ja-rruget-e-trafikut/ 
89.   intervistë me gazetar (kod 46), nëntor 2014.

ITALI

GREQI

TURQI

MALI I ZI

SHQIPËRI

BULLGARI

SERBIBOSNJE

KROACI

MAQEDONI

RUMANI

KOSOVË

HEROINA
RRUGËT E KALIMIT



F. Zhilla & B. lamallari : :  37    

tare në Kosovë dhe Shqipëri.90 Nga ana tjetër, grupet kriminale që kryesisht merren me trafikun e kanabisit shpesh 
tregtojnë heroinë të përftuar nëpërmjet shkëmbimit në Turqi me hashash të presuar, ose në formë vaji.91 Çmimi 
është në varësi të cilësisë.92 Kokaina e pastër shkon në 10.000 lekë doza, kurse heroina në doza rreth 0,33 gramë shkon 
afërsisht 2.000 - 5.000 lekë. Një kilogram heroinë apo kokainë luhatet në çmime nga 20 - 25 deri në 50 mijë euro.93 Në 
përgjithësi, si kokaina, por dhe heroina përzihen për t’u shtuar në peshë, ku kjo e fundit përzihet me paracetamol, 
aceton, diacetilmorfinë, monoacetilmorfinë dhe kafeinë.94 Përzierësit sigurohen kryesisht në Gjermani. 

Mënyra e trafikimit

Format e trafikimit të heroinës dhe kokainës (droga të forta) janë shumë të ngjashme me njëra-tjetrën. Trafikimi kry-
het nëpërmjet detit dhe tokës, kryesisht nëpërmjet mjeteve konvencionale të transportit. Megjithatë dyshohet se, pas 
vitit 2009, janë transportuar droga të rënda edhe nëpërmjet ajrit, me avionë privatë, duke shfrytëzuar infrastrukturën 
ushtarake kryesisht nga aeroporti i Gjadrit.95  
Ka të paktën tre tipologji grupesh kriminale të përfshira në trafikun e drogave të forta. Grupet e para janë ato që fil-
limisht janë marrë me trafikun e qenieve njerëzore dhe që kanë krijuar lidhjet me tregun kriminal në Evropë. Këto 
grupe kanë ruajtur lidhjet e vjetra dhe i kanë shfrytëzuar ato më pas për trafikun e drogave të forta. Në grupin e dytë 
bëjnë pjesë ato grupe kriminale të cilat përbëhen nga shqiptarë të cilët janë rekrutuar nga grupet kriminalë në Evropë 
(sidomos nëpërmjet njohjeve në burgje). Më pas ky kontingjent kriminal ka arritur të krijojë ‘zgjatime’ të cilat përfshi-
hen në rrjetin kriminal ndërkombëtar nëpërmjet “Rrugës Ballkanike” duke shfrytëzuar njohjet e tyre në Shqipëri. Në 
grupin e tretë bëjnë pjesë grupet lokale të cilët drejtohen kryesisht nga shqiptarë me precedent penal si në Evropë por 
edhe në Shqipëri të cilët janë kthyer dhe kanë përtërirë lidhjet e mëparshme aty. Këto grupe përbëhen kryesisht nga 
mosha të reja. Kjo mendohet të jetë prirja e dy viteve të fundit.96 

Struktura e grupeve

Struktura e grupeve kriminale që trafikojnë drogat e forta është horizontale me një drejtues, por jo me një strukturë 
drejtuese. Forma organizative i ngjan më shumë një rrjeti kriminal sesa një grupi të mirëorganizuar. Detyrat dhe përg-
jegjësitë ndahen në mënyrë të barabartë. Në këtë kontekst ‘dikush përgjigjet për trafikun e narkotikëve, dikush përg-
jigjet për grumbullimin e lëndës, një tjetër përgjigjet për transportin, dhe tjetri për shpërndarjen në destinacion’.97  Ky 
lloj organizimi bën që rrjetet e trafikut të drogësave të forta në Shqipëri të karakterizohen nga mungesa e mirëstruk-

90.   intervistë me prokuror (kod 25), korrik 2014.
91.   intervistë me gazetarin (kod 38/5), maj 2014.
92.   intervistë me prokuror (kod 24), qershor 2014. 
93.   intervistë me prokuror (kod 25 ), korrik 2014.
94.   shih vendimin nr.71, viti 2007 të shkallës së Parë të gjykatës së krimeve të rënda. 
95.   sipas deputetes Felaj, kryetare e komisionit Parlamentar të hetimit për këtë problem “në vitin 2009  janë dhënë 846 leje, për vitin 2010 janë 

dhënë 798 leje, për vitin 2011 janë dhënë 706 leje, për vitin 2012 janë dhënë 744 leje, në vitin 2013 janë dhenë 650 leje….dhe në periudhën 18 
nëntor 2013 – prill 2014 numri i fluturimeve me kërkesë private, ka qenë vetëm 36. Lexo Albanian News Agency ‘Trafiku i drogës, Felaj paraqet 
konkluzionet: ‘Është kryer në kohën e PD me avion nga Gjadri’ aksesuar më  22/12/2014 http://www.albpress.org/2014/05/31/trafiku-i-droges-
felaj-paraqet-konkluzionet-eshte-kryer-ne-kohen-e-pd-me-avion-nga-gjadri/. në 10 maj 2014 një avion sportiv rrëzohet në plazhin e divjakës i cili 
dyshohet të jetë pjesë e një rrjeti ndërkombëtar të trafikut të narkotikëve nga Shqipëria në Itali. Për më tepër rreth operacionit shiko Ora News 
‘Rrëzohet avioni në Divjakë, zbulohet trafiku nëpërmjet ajrit’, 10/05/2014 aksesuar 24/09/2014 http://www.oranews.tv/vendi/divjake-blloko-
het-nje-avion-dyshohet-se-transportonte-droge/ 

96.   intervistë me gjyqtar (kod 35), qershor 2014.
97.   intervistë me prokuror (kod 29 ), qershor 2014. 



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

turimit apo formave hierarkike të funksionimit. Nga ana tjetër, ky lloj organizmi e bën më të vështirë goditjen deri në 
rrënjë të organizatës apo dhe rrjetit kriminal, pasi nëse goditet dikush, drejtimin e merr anëtari tjetër i grupit, meqë në 
nivel drejtues janë gati të barabartë. Dhe në rastin e rrjetit kriminal, nëse goditet njëra nga hallkat (p.sh grumbulluesi) 
pjesa tjetër e mekanizmit vazhdon të funksionojë në mënyrë të pavarur.98

Një tjetër aspekt që e vështirëson goditjen e këtyre grupeve është se drejtimi i organizatës kryhet në mënyrë fluide. Në 
përgjithësi, kreu i grupit e drejton veprimtarinë duke qenë në lëvizje dhe duke qëndruar me periudha të shkurtra në 
shtetin apo territorin ku tregtohet droga. Në shumë raste, të ashtuquajturat “rrjete të mbyllura” të heroinës (pra ato 
që kontrollohen vetëm nga një organizatë kriminale që nga blerja deri në shitje) nga Turqia (vendi i blerjes) deri në 
Itali (vendi i shitjes), organizatorët e drejtonin veprimtarinë nga Shqipëria. Kjo lloj strukture drejtimi ua vështirëson 
agjencive ligjzbatuese gjetjen e lidhjes shkakësore midis organizatorëve të rrjetit dhe shitësve të heroinës.99

Nga ana tjetër, në pesë vitet e fundit vihet re se grupet shqiptare janë përfshirë në rrjetet ndërkombëtare të trafikut të 
heroinës, por edhe të kokainës. Për rrjedhojë, grupet shqiptare nuk bazohen më vetëm në lidhjet familjare apo sho-
qërore, por krijojnë lidhje me anëtarë të tjerë dhe shtetas të huaj.  Tashmë përbërja e rrjeteve kriminale që drejtohen 
nga shqiptarë është e shkartisur midis shqiptarëve dhe individëve me shtetësi të huaj, sidomos nga shtete ku kalojnë 
rrugët e trafikut të heroinës dhe kokainës, si Ekuadori, Meksika, Britania e Madhe, Gjermania, Greqia, Italia, Spanja,  
Turqia dhe Kosova.100 

Tabela nr. 3

Faktorët që vështirësojnë goditjen

1 Forma organizative pa një strukturë të qartë drejtuese

2 hallkat e rrjetit funksionojnë në mënyrë të pavarur

3 drejtuesi i organizatës është gjithmonë në lëvizje

4 grupet shqiptare po shkartisen me të huaj 

Kështu një strukturë tipike e një grupi kriminal shqiptar që ka pasur lidhje me trafikun ndërkombëtar të heroinës 
nga Turqia në Itali, nëpërmjet Shqipërisë, përbëhej nga organizatorë, porositës (të cilët janë organizatorët) të mallit në 
Turqi, një furnitor në Turqi (shtetas turk), porositës të mallit në Itali, pritës të mallit në Shqipëri dhe Itali, tregtues të 
mallit në Itali (5 shqiptarë), disa bashkëpunëtorë që ndihmojnë në pritjen e mallit, magazinimin dhe përzierjen, dhe 
disa korrierë droge nga Shqipëria në Itali apo nga Gjermania në Itali (në përgjithësi shtetas të huaj).101

Që nga viti 2006102, shohim që grupet e trafikimit të heroinës  kanë prirje të përfshihen në rrjete kriminale, ku secili 
mekanizëm vepron në mënyrë të pavarur. Në një rrjet të tillë të goditur rreth viteve 2009-2011, struktura e funksionim-
it përbëhej nga një furnitor shqiptar në Fier, dy organizatorë (shqiptar dhe rumun) dhe dy transportuesit (çift të mosh-

98.   intervistë me prokuror (kod 28),qershor 2014.
99.   intervistë me gazetar (kod 17), tetor 2014.
100.   intervistë me gjyqtar (kod 35), qershor 2014.
101.   shih vendimin nr. 71, viti 2007 të shkallës së Parë të gjykatës së krimeve të rënda.
102.   shih vendimin nr. 47 viti 2006  të gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda.
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uarish gjermanë që hiqeshin si tregtarë pikturash të vjetra).103 Një strukturë e ndryshme nga ato më sipër, përbëhej 
nga dy persona që organizonin gjetjen e financimit, por dhe dërgimin e heroinës nga Shqipëria në Itali. Transporti 
kryhej nga një i tretë. Shpërndarja në Itali kryhej nga persona të ndryshëm, të gjetur nga tre bashkëpunëtorët e tjerë 
(banorë të të njëjtit qytet-Durrës, me organizatorët).104

Grupet shqiptare nuk pranojnë të udhëhiqen nga grupet e huaja. Ato përpiqen të funksionojnë në mënyrë të pavarur. 
Grupet shqiptare janë grupe me një rrezikshmëri të lartë shoqërore, pasi kur u cenohen interesat bëhen shumë të 
dhunshëm dhe kalojnë deri në asgjësime fizike të kundërshtarëve.105 Komunikimi midis anëtarëve të grupit, por edhe 
me bashkëpunëtorë të tjerë të rrjetit kriminal, kur ai shtrihet në disa shtete, kryhet jo vetëm nëpërmjet telefonave, por 
edhe nëpërmjet Skype-it dhe rrjeteve sociale (sidomos Facebook-ut). Megjithatë, vitet e fundit ka një rënie të trafikut të 
heroinës nëpërmjet Shqipërisë. Vihet re prirja që Shqipëria të shmanget gjithnjë e më shumë. Dhe bie në sy se ka një 
preferencë të trafikimit të heroinës nëpërmjet Kosovës në Shqipëri, dhe prej andej në Itali dhe Greqi.

Karakteristikat 
Karakteristikë e grupeve kriminale të angazhuara në trafikimin e drogave të forta është se ato, në dallim nga grupet 
kriminale që merren me drogat burimore (kanabis sativa), janë më të organizuara dhe me përvojë më të pasur krimina-
le, brenda dhe jashtë vendit. Këto grupe kanë lidhje të forta si me tregun e brendshëm ashtu dhe atë ndërkombëtar106. Nga 

103.   shih vendimin nr. 14 viti 2010  të gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda.
104.   shih vendimin nr. 45 viti 2011  të gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda.
105.   intervistë me ekspertin e policisë (kod 10),  tetor 2014.
106.   intervistë me gjyqtar (kod 35), qershor 2014.
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ana tjetër, këto grupe janë më të vështira për t’u gjurmuar nga agjencitë ligjzbatuese. Anëtarët e këtyre grupeve 
kriminale zbatojnë “kodin e heshtjes”, dhe nuk janë bashkëpunues me agjencitë ligjzbatuese.107

Një tjetër karakteristikë e grupeve kriminale që merren me trafikimin e drogave të forta është se ato përpiqen 
të vendosin lidhje të qëndrueshme me individë të korruptuar brenda policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit.108 Ato 
kanë informacione të brendshme për lëvizjet e policisë, duke siguruar rrugë të lira për trafikim. Nga ana tjetër, 
ky informacion u jep mundësi të neutralizojnë goditjet e policisë. Mendohet se grupe të fuqishme kriminale in-
vestojnë në emërimin e drejtuesve të rajoneve të policisë. Ose në pamundësi u ofrojnë atyre shuma të majme të 
hollash ose pasuri të patundshme në shkëmbim të informacioneve që lidhen me operacionet në hetim të tyre.109 
Në përgjithësi grupet kriminale që veprojnë në rrethin e Fierit, Durrësit dhe Tiranës mendohet të jenë ndër gru-
pet që kanë lidhje të forta me agjencitë ligjzbatuese.110

Në pesë vitet e fundit bie në sy përfshirja e femrave kryesisht në rolet e bashkëpunëtorëve dhe korrierëve. Në 
përgjithësi, këto femra janë shfrytëzuar më parë për prostitucion dhe më pas kanë krijuar lidhje të afërta me 
ndonjërin prej anëtareve të grupit kriminal.111 Ose janë femra të divorcuara dhe me fëmijë, në vështirësi ekono-
mike. Kjo kategori vajzash vjen nga femra të trafikuara fillimisht, ose ish-përdoruese të drogës.112 Për sa i takon 
transportimit, ka individë që njihen dhe e kanë profesion të tyre (korrierë). Ata kryejnë transportin sipas kërkesës 
dhe destinacionit, kundrejt një pagese të caktuar. Një karakteristikë e grupeve kriminale të drogave të forta është 
se ato shfrytëzojnë si ‘transportues’ persona në kushte shumë të vështira ekonomike dhe familjare. Kjo për arsye 
se kanë kosto të ulët dhe bien më pak në sy të policisë, për shkak të jetës së varfër që bëjnë (zakonisht trafikantët 
e drogave të forta bëjnë jetë luksoze). Nga pikëpamja e moshës, si ‘transportues’ trafikantët zgjedhin mosha krye-
sisht shumë të reja, por edhe të moshuar 65-70 vjeç. Kjo kategori moshash zgjidhet për të shmangur vëmendjen 
e agjencive ligjzbatuese. Ka raste që janë manipuluar apo keqpërdorur të mitur dhe persona me aftësi të kufizuar 
(paraplegjikë).113 
Trafiku i heroinës ka nxjerrë në pah edhe një paradoks që lidhet me kontrollin e kufijve. Rastet e kapjes së hero-
inës në dalje janë më të shumta se ato në hyrje të vendit. Sipas një prokurori të intervistuar për këtë raport, janë 
tre arsye pse ka një rënie trafikut të heroinës në Shqipëri:114

“...së pari ka një rënie të efiçencës së hetimit në këtë drejtim, grupet të cilat janë të angazhuara në trafikimin e heroinës janë 
shumë mirë të organizuara, mund të kemi edhe ndoshta elemente korruptive të administratës shtetërore... flasim gjithmonë për 
policinë e cila brenda saj mund të ketë lehtësuar realizimin e këtij trafiku. Së dyti, mund të kemi edhe problemin e diversifikimit 
të rrugëve të trafikut nga grupet shqiptare, të cilat kanë gjetur rrugë më të favorshme për trafikimin e lëndës narkotike. Së treti, 
mund të kemi një zhvendosje të interesit të grupeve shqiptare nga trafiku i heroinës tek trafiku i hashashit....”

107.   intervistë me gjyqtar (kod 36), qershor 2014. 
108.   intervistë me avokat (kod 3), korrik 2014.
109.   intervistë me gazetar (kod 46), nëntor 2014. 
110.   intervistë me gazetar (kod 17), tetor 2014.
111.   shih vendimin nr. 3, viti 2008 të shkallës së Parë të gjykatës së krimeve të rënda.
112.   intervistë me prokuror (kod 28), qershor 2014. 
113.   intervistë me gjyqtar (kod 32), qershor 2014.
114.   intervistë me prokuror (kod 28), qershor 2014.
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3.1.2. Kokaina 

Kokaina prodhohet në vendet e Amerikës Latine si Kolumbi, Bolivi dhe Peru. Ajo transportohet në Evropë nga nar-
ko-kartelet kolumbiane përmes Spanjës (shpesh përmes Marokut), Holandës, Belgjikës dhe Shqipërisë.115 Mundësia e 
përdorimit të territorit shqiptar për tranzitimin e kokainës, si kryqëzim i trafiqeve të kokainës dhe heroinës në ‘Rrugën 
e Ballkanit’, pranohet edhe nga Zyra e Kombeve të Bashkuara mbi Drogën dhe Krimin.116 Për më tepër, tashmë vendi 
ynë nuk shërben vetëm si pikë hyrëse për kokainën drejt Evropës, por edhe si depo magazinimi, deri në shpërndarjen 
e plotë në vendet e BE-së. Sasia e kokainës që transportohej nga vendi ynë në rrugë ajrore përllogaritej të ishte rreth 30 
tonë në vit.117 Sasi të kufizuara të saj kanë destinacion vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore.118 
Interesi i grupeve të organizuara kriminale shqiptare për t’u përfshirë në trafikun e kokainës është shumë i madh, gjë 
që dëshmohet edhe nga prania e tyre përkrah grupeve turke në trafikun e kokainës, në Portin e Konstancës.119 Sipas 
SOCTA 2009, vihet  në dukje një përfshirje dhe kalim më i madh i grupeve kriminale shqipfolëse nga trafiku i hero-
inës në atë të kokainës.120 Kjo mund të shpjegohet ndoshta me prirjen e përgjithshme në rënie të kërkesës për heroinë 
në Evropë. Në Itali, grupet shqiptare të trafikut te drogës janë përfshirë në shitjen me pakicë dhe importin e sasive të 
vogla të kokainës. Këto grupe përbënin në vendin fqinj 9 % (1,137 persona) të numrit të përgjithshëm të të arrestuarve 
për trafik kokaine në vitin 2008.121     
Së fundmi vihet re se grupet kriminale shqiptare kanë marrë role drejtuese në trafikun ndërkombëtar të kokainës në 
BE. Më 16 dhjetor 2014, arrestohet nga policia italiane Bledar Pajana, i dyshuar si drejtuesi i një prej grupeve kryesore 
kriminale të shpërndarjes së kokainës në Evropën Perëndimore, duke importuar rreth 200 kg kokainë në muaj. Grupi 
i Pajanës e sillte kokainën nga Amerika e Jugut nëpërmjet Lisbonës dhe Madridit, dhe më pas e shpërndante atë në 
Italinë e Veriut.122 

Rrugët e trafikut të kokainës 
Studime të ndryshme flasin për trafikantë shqiptarë kokaine në portin e Vlorës dhe qytetin e Fierit, të cilët përpunojnë 
drogën e ardhur në Shqipëri nga Ekuadori dhe Kolumbia përmes Malit të Zi, dhe më pas e trafikojnë atë me anije në 
drejtim të shteteve anëtare të BE-së. Mënyra e transportit drejt Greqisë të një pjese të sekuestruar të kokainës kryhet 
në rrugë tokësore përmes kufirit shqiptaro – grek, me anë të automjeteve private apo kamionëve.123  
Ka tri rrugë nëpër të cilën kalon kokaina në Shqipëri. Rruga kryesore është kokaina me origjinë nga Amerika Latine. 
Ajo vjen kryesisht e destinuar për Shqipërinë nga portet e Spanjës dhe të Holandës. Sasitë e kokainës, pasi vijnë në 
vendin tonë, magazinohen dhe përpunohen (shtohet nëpërmjet përzierësve kimikë) për t’u nisur sërish në Evropë. 
Kohët e fundit vihet re se grupet kriminale shqiptare kanë vendosur lidhje të drejtpërdrejta me kartelet e trafikut të 
kokainës në Peru, Ekuador, Kolumbi dhe Meksikë.  Rruga e dytë është kokaina me origjinë nga vendet e BE-së, e cila 
vjen në sasi të vogla dhe është kryesisht për përdorim të brendshëm. Rruga e tretë është kokaina që vjen nga të njëjtat 

115.   europol 2005: 6.
116.   unodC 2013: 44.
117.   europol 2005: 10
118.   unodC 2013: 44
119.   soCta 2009: 16
120.   ibid: 30
121.   soCta 2010: 110
122.   Gazeta Shekulli ‘Arrestohet “Mesi Shqiptar”, fitonte 100 milionë euro në vit nga kokaina’,  20/12/2014 aksesuar më 22/12/2014 http://www.

shekulli.com.al/web/p.php?id=63060&kat=95 
123.   Panos a. kostakos & georgios a. antonopoulos (2010): the ‘good’, the ‘bad’ and the ‘Charlie’: the business of cocaine smuggling in greece, 

global Crime, 11:1, 34-57.
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rrugë që vjen heroina. Në përgjithësi kjo lloj kokaine vjen nëpërmjet linjës Turqi -Maqedoni - Kosovë - Shqipëri.124 
Grupet shqiptare të trafikut të kokainës janë aktive në Itali, Spanjë, Belgjikë, Holandë dhe Britaninë e Madhe.125 Gru-
pet e tregtimit të kokainës dhe heroinës kanë rritur kapacitetet përthithëse dhe përpunuese, duke ngritur laboratorë 
për përzierjen e drogës, por edhe duke rekrutuar ekspertë të fushës (kimistë). Këto elemente tregojnë se grupet shqip-
tare janë përsosur dhe kanë krijuar lidhje të drejtpërdrejta me burimet kryesore në Amerikën Latine. Mendohet që një 
ndër pikat kryesore të shpërndarjes së kokainës në Ballkanin Verior administrohet nga shqiptarë të Malit të Zi. Një 
sasi kokaine vjen nga lidhja e drejtpërdrejtë e vendosur nga shqiptarë të Shqipërisë me banim në Ekuador.126 Në një 
rast të vitit 2012 të trafikut të kokainës, rruga e transportit për në Shqipëri fillonte nga Kolumbia (Port i Santa Martës) - 
Porti i Antverpës (Belgjikë) – Luksemburg – Gjermani – Austri – Kroaci – Serbi – Maqedoni - (Qafë Thanë) Shqipëri.127 
Në janar 2015 u arrestuan nëntë persona të akuzuar për trafik kokaine në fshatin Xibrakë të Elbasanit. Mendohet që 
ky të jetë laboratori më i madh në rajon. Laboratori ishte ngritur brenda një fabrike të marrë me qira në nëntor të vitit 
2014.128 Ky grup kriminal, që dyshohet të jetë i strukturuar dhe me role të ndara, kishte punësuar dy kolumbianë që 
merreshin me përpunimin e kokainës, duke e kthyer atë në gjendje pluhuri të pastër dhe më pas kryenin përzierjen 
me elemente kimike. Kokaina dyshohet se vinte nga dy drejtime. Drejtimi i parë vinte me kontenier nga Ekuadori 

124.   intervistë me gjyqtar (kod 35), qershor 2014.
125.   intervistë me prokurorin (kod 22), qershor 2014.
126.   intervistë me gazetar (kod 18), tetor 2014.
127.   shih vendimin nr. 73 viti 2012  të gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda.
128.   Gazeta Panorama ‘Laboratori i kokainës, kontrata e qerasë në nëntor 2014. Dokumenti u firmos pasi filluan punë kolumbianët’, Gazeta 

Panorama, 26/01/2015, aksesuar në http://www.panorama.com.al/2015/01/26/laboratori-i-kokaines-kontrata-e-qirase-ne-nentor-2014-do-
kumenti-u-firmos-pasi-filluan-pune-dy-kolumbianet/
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në Izrael, dhe me pas vinte në Shqipëri në portin e Durrësit. Mendohet që një sasi vinte në rrugë tokësorë, në linjën 
Turqi – Bullgari - Maqedoni dhe Shqipëri.129 Më pas kokaina trafikohej në Gjermani, dhe një sasi e vogël shkonte për 
tregun e brendshëm.130

Mënyrat e transportit 
Vihet re që në pesë vitet e fundit ka një rritje të transportit të kokainës në sasi të mëdha nëpërmjet  Shqipërisë për 
në BE, ku vendi ynë shërben jo vetëm si vend tranzit, por edhe si vend magazinimi dhe përpunimi.131 Në vitin 2011, 
Europol-i në bashkëpunim me autoritetet spanjolle, belge dhe greke arrestoi rreth 22 persona të akuzuar për trafikun 
e të paktën 200 kg kokainë dhe 160 kg hashash.132 Siç u përmend më sipër, në muajin qershor të vitit 2014 autoritetet e 
Malit të Zi sekuestruan rreth 250 kg kokainë, me një vlerë prej rreth 12.5 milionë eurosh, me destinacion Shqipërinë. 
Në janar të vitit 2015, policia shqiptare sekuestroi në Xibrakë të Elbasanit kokainë më vlerë 10 milionë euro.133 Elemen-
tet e këtyre ngjarjeve tregojnë se tashmë krimi i organizuar shqiptar është i përfshirë drejtpërsëdrejti në trafikimin e 
kokainës në BE, dhe në këtë rrjet Shqipëria po merr një rol të rëndësishëm. Vihet re se grupet shqiptare tashmë poro-
sisin drogën dhe menaxhojnë jo vetëm transportin e saj, por edhe transaksionet financiare, duke depërtuar në bankat 
e nivelit të dytë në disa vende të Ballkanit, por edhe duke përdorur individë korrierë me nënshtetësi të huaj. Pas kapjes 
së sasisë së kokainës si në Mal të Zi ashtu dhe në Xibrakë të Elbasanit, policia shqiptare arrestoi shtetas kolumbianë, 
të ardhur dikush si ndërmjetës për kryerjen e transaksionit financiar (rasti i Malit të Zi) dhe të tjerë si ekspertë në 
përzierjen dhe përgatitjen e kokainës në laborator (rasti i Xibrakës).  
Gjithashtu në 12 qershor të vitit 2014 policia shqiptare, në bashkëpunim me autoritetet kosovare, arritën të godasin 
dy baza të rëndësishme të magazinimit dhe përpunimit të drogave të forta.  Nga profili i grupit që menaxhonte bazën 
e drogës në Shqipëri, (Fushë Kuqe, Kurbin) vihet re se, në përgjithësi, grupet shqiptare që merren me veprimtarinë 
e trafikut të kokainës dhe që kanë ndërtuar laboratorë, kanë një histori të mëparshme kriminale në fushën e trafikut 
të qenieve njerëzore në shtete të ndryshme të BE-së.134 Falë lidhjeve të tyre, ata janë përfshirë në rrjetet e trafikut të 
drogave të forta. Vitet e fundit kanë arritur të ngrenë bazat e tyre të drogës dhe të krijojnë grupet e tyre të organizuara 
në Shqipëri.135 Format e transportit të kokainës janë në varësi të sasisë. Në përgjithësi sasitë e mëdha kanë ardhur 
nëpërmjet transportit detar nga Mali i Zi, kurse në Shqipëri nga porti i Durrësit. Në rrugë tokësore ato kryesisht vijnë 
nga Greqia. Grupet shqiptare janë angazhuar në transportimin e kokainës së pastër, por edhe të përpunuar dhe të 
fshehur në vajin e palmës me origjinë nga Kolumbia, apo në plaçka me origjinë nga Ekuadori. Kokaina, në sasi të 
vogla, ka ardhur në Shqipëri nëpërmjet pakove postare apo e fshehur në kuti bananesh. Ka pasur raste kur personat 
janë arrestuar në kufirin shqiptar, pasi kishin fshehur sasi të vogla kokaine në trup. 

129.   gazeta mapo ‘rrugët si u soll kokaina në shqipëri’, gazeta mapo 23/01/2015 aksesuar në http://www.mapo.al/2015/01/rruget-si-u-soll-koka-
ina-ne-shqiperi/

130.   gazeta Panorama ‘laboratori drogës, prokuroria çon dosjen në gjykatë. rolet e të arrestuarve, hyseni kontaktonte blerësit, ermal hoxha ishte 
financuesi’, Gazeta Panorama, 16/01/2015, aksesuar në http://www.panorama.com.al/2015/01/16/laboratori-i-droges-zbulohen-rolet-e-te-ar-
restuarve-hyseni-kontaktonte-bleresit-hoxha-ishte-financuesi-te-tjeret-ishin-korriere/

131.   intervistë me prokuror (kod 28), qershor 2014.
132.   zhilla F (2012) ‘Fatal attraction: Foreign Criminal networks in albania’, jane’s intelligence review, march 2012.
133.   independent balkan news agency ‘10 million euros worth of cocaine discovered in albania, former dictator enver hoxha’s nephew arrested 

15/01/2015, accessed 30/01/2015 http://www.balkaneu.com/10-million-euros-worth-cocaine-discovered-albania-dictator-enver-hoxhas-neph-
ew-arrested/#sthash.padhu8bi.dpuf 

134.   zhilla F. (2014) ‘high Price: albanian’s trade in illegal drugs and arms’, jane’s intelligence review, august 2014.
135.   gazeta Panorama (2014) ‘zbulohet laboratori i kokainës në vilën luksoze të ish-policit gëzim  Çela në laç’,  13/06/2014, aksesuar më 

10/12/2014 http://www.panorama.com.al/2014/06/13/zbulohet-laboratori-i-kokaines-ne-vilen-luksoze-te-ish-policit-gezim-cela-ne-lac/ 
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Struktura e grupeve
Grupet kriminale që veprojnë brenda vendit dhe e tregtojnë kokainën në sasi të vogla mendohet ta sigurojnë atë në 
qytetin e Durrësit. Nga ana tjetër, vihet re se ka një prirje të grupeve kriminale brenda vendit, sidomos në qytetin e 
Tiranës, që të merren me tregtimin e kokainës, duke e kombinuar atë edhe me shfrytëzimin e femrave për qëllime 
prostitucioni.
Strukturat e funksionimit të grupeve kriminale shqiptare që merren me trafikun e kokainës janë të ngjashme me gru-
pet kriminale të heroinës. Të njëjtat grupe kryejnë shpesh trafik heroine, por edhe kokaine. Një strukturë tipike e një 
grupi shqiptar të dënuar në vitin 2009, që trafikonte kokainë në sasi të konsiderueshme në Itali, por edhe në Shqipëri 
dhe Greqi, përbëhej nga drejtuesi, që e blinte kokainën në Holandë dhe Gjermani, dy pritës të mallit në Itali (shtetas 
kosovarë), disa shpërndarës në Itali, disa korrierë për ta nisur mallin në Pogradec, i cili  prej andej kalonte në Greqi 
nëpërmjet një korrieri grek. Grupi i dënuar në Shqipëri përbëhej nga 6 shtetas shqiptarë me vendbanim në qytetet e 
Elbasanit, Pogradecit dhe Tiranës.136 Dyshohet se sot ka grupe të mirëorganizuara në fushën e trafikimit të kokainës, 
të cilët drejtohen nga shqiptarë që jetojnë në vendet e BE-së ose në vendet e origjinës së kokainës, si Ekuador ose 
Kolumbi, por që veprojnë në Shqipëri. Mendohet se këto grupe kanë një përbërje prej më shumë se 20 anëtarësh, dhe 
se anëtarë të këtyre grupeve me role drejtuese janë individë që kanë punuar në institucione të rëndësishme të shtetit, 
si garda kombëtare, ose janë biznesmenë.137 

136.   shih vendimin nr. 45, viti 2009  të shkallës së Parë të gjykatës së krimeve të rënda.
137.   mulla, m (2014), ‘tiranë, ish-gardisti dhe biznesmeni kapen duke shkëmbyer 1kg kokainë’, gazeta shqiptare 31/01/2014, aksesuar më 

08/12/2014  http://shqiptarja.com/aktualitet/2731/tirane-sekuestohet-1-kg-kokaine-ne-pranga-1-biznesmen-dhe-1-ish-gardist-198611.html 
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Tabela nr. 4

KaraKteristiKat

1 janë të organizuar 

2 Kanë  përvojë kriminale të sofistikuar  brenda dhe jashtë vendit

3 kanë lidhje të forta si me tregun e brendshëm, ashtu edhe me atë ndërkombëtar

4 më të vështirë për t’u pikasur nga agjencitë ligjzbatuese

5 zbatojnë “kodin e heshtjes” dhe nuk janë bashkëpunues me agjencitë ligjzbatuese

6 krijojnë lidhje të qëndrueshme me individë të korruptuar brenda policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit

7 Menaxhojnë jo vetëm trafikun e drogës, por edhe operacionet financiare

8 kanë lidhje me bankat e nivelit të dytë në rajon

9 shfrytëzojnë si ‘transportues’ persona në kushte shumë të vështira ekonomike dhe familjare

Vlerësimi i riskut për drogat e forta

•	 Grupet	kriminale	që	merren	me	trafikun	e	drogave	të	forta	janë	më	të	sofistikuar	dhe	dyshohet	se	kanë	vendosur	
lidhje të qëndrueshme me individë të korruptuar brenda agjencive ligjzbatuese, elitën politike dhe sistemin gjyqësor. 

•	 Vihet	re	se	grupet	kriminale	që	merren	me	trafikun	e	kokainës	kanë	arritur	të	administrojnë	jo	vetëm	trafikun	e	
drogës,	por	edhe	marrëdhëniet	me	institucionet	financiare.	

•	 Mendohet të ketë organizata kriminale me një numër të konsiderueshëm anëtarësh me mbi 20 persona, të cilët 
kanë qenë ish-funksionarë në institucionet shtetërore. 

•	 Shqipëria vazhdon të mbetet një vend tranzit për drogat e forta ku në përgjithësi vendi ynë shërben si një hallkë 
lidhëse e “rrugës së Ballkanit” për në Evropë.

•	 Trafiku	nëpërmjet	“Rrugës	së	Ballkanit”	kalon	nga	disa	drejtime	të	ndryshme.	

•	 Ka	një	intensifikim	të	trafikut	të	heroinës	në	linjën	Shqipëri	–	Kosovë	–	Maqedoni	-	Mal	i	Zi.

•	 grupet shqiptare kanë rritur kapacitetet përpunuese të heroinës dhe kokainës, nëpërmjet laboratorëve dhe punë-
simit të ekspertëve vendas dhe të huaj  të fushës.

•	 Vihet re që grupet kriminale shqiptare kanë vendosur kontakte të drejtpërdrejta me vendet e origjinës në amerikën 
latine, në tregtimin e kokainës. 

•	 Ka	rreth	tre	tipologji	të	ndryshme	të	grupeve	të	organizuara	kriminale	në	trafikun	e	drogave	të	forta	dhe	prirja	po	
shkon drejt strukturave vertikale dhe rrjeteve kriminale. 

•	 Vihet re se grupet kriminale po drejtohen nga individë me precedentë penalë, me një karrierë kriminale të 
mëparshme në vendet e BE-së.

•	 Është	rritur	roli	i	femrave	në	grupet	kriminale	të	trafikut	të	drogave	të	forta.

•	 grupet kriminale po përfshijnë në rolin e korrierëve persona me probleme të theksuara ekonomike dhe sociale. 

•	 Ka një prirje në rritje të grupeve lokale kriminale që ndërthurin shfrytëzimin e femrave për prostitucion me tregtimin e kokainës.
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3.1.3. Kanabisi

Sipas Zyrës së Kombeve të Bashkuara mbi Drogat dhe Krimin, kanabisi mbetet substanca e paligjshme e përdorur 
më gjerësisht në botë.138 Deri më sot, kanabisi është droga më e konfiskuar në Evropë, dhe kjo dëshmon përdorimin 
masiv të kësaj substance.139 Edhe në Shqipëri, sasitë e sekuestruara të kanabisit të prodhuar në vend dhe konsumi i 
brendshëm i marijuanës raportohen në rritje, nga vit në vit. Ndoshta konsumi i lartë i kanabisit mbështetet mbi kon-
ceptin e përgjithshëm të gabuar të kanabisit si substancë e padëmshme dhe e pranueshme shoqërisht për përdorim 
në kontekste çlodhëse dhe argëtuese.140 Gjithashtu, rol në përdorimin e tij masiv mund të luajë edhe disponueshmëria 
e madhe dhe lehtësia me të cilën mund të sigurohet në treg. Bima e kanabisit mund të kultivohet në mjedise të ha-
pura, në vende me klimë të favorshme, si dhe në mjedise të mbyllura.141 Këta faktorë kanë ndikuar që prodhimi dhe 
trafikimi i kanabisit të bëhet gjithmonë e më tërheqës për krimin e organizuar kohët e fundit, ku grupe të organizuara 
kriminale përpiqen ta zgjerojnë dhe kontrollojnë tregun e madh evropian të drogës. 142

Fillimet 
Kultivimi i bimës së kanabisit në vendin tonë ka filluar për herë të parë në vitin 1992. Rreth 15 parcela me kanabis u 
shfaqën për herë të parë në jug të vendit, në fshatrat afër kufirit me Greqinë. Në vitin 1993 hapësirat me kanabis ishin 
mbi 50 dhe në vitin 1994 numëroheshin me qindra.143 Në mungesë të legjislacionit të brendshëm kundër prodhimit 
dhe trafikimit të drogës, fermerë në zonën e Konispolit dhe fshatrat e Sarandës kultivonin kanabis, që transportohej 
më pas në Greqi. Arrestimet e personave të ndryshëm në Greqi, transportues të kanabisit të prodhuar në vend, ishin 
shenjat e para të shfaqjes së një veprimtarie të re kriminale.144 Brenda harkut kohor të një viti, parcelat e mbjella me 
kanabis u përhapën në zona të tjera të vendit, duke u shndërruar në një dukuri që e detyroi shtetin shqiptar të nxirrte, 
në vitet 1994 – 1995, ligjet e para për sekuestrimin e mjeteve të transportit të lëndëve narkotike dhe kontrollin e shpërn-
darjes së tyre.145 Dobësia e institucioneve për të kontrolluar dhe garantuar zbatimin e ligjeve bëri që në zona të caktuara të 
Shqipërisë kultivimi dhe rritja e kanabisit të zhvillohej krahas veprimtarive të tjera kriminale. Deri në vitin 1997 llogaritet të 
jenë trafikuar mbi 25 tonë marijuanë nga Shqipëria në Greqi.146 Në këtë periudhë, pavarësisht terrenit aspak të favorshëm 
dhe pjellor dhe mungesës së furnizimit me ujë, në fshatin Lazarat kultivimi i kanabisit po zhvillohej dhe organizohej nga 
persona të përfshirë në gjobëvënie dhe grabitje të kamionëve dhe automjeteve që përshkonin aksin rrugor Gjirokastër – Ka-
kavijë. Për shkak të precedentëve penalë, këta persona u izoluan brenda këtij fshati, ku filloi të sundojë kultura e pandësh-
kueshmërisë. Kundrejt shumave të parave të dhëna me paradhënie në muajt shkurt-mars, fermerët e zonës së Lumit 
të Vlorës gjithashtu kultivonin kanabis, për llogari të grupeve të organizuara kriminale të lidhura me skafistë, të cilët 
bënin transportin e lëndës narkotike drejt Italisë. Kjo zonë ishte problematike deri në vitet 2004 - 2005. Dyshohet se 
organizatorët dhe financuesit e këtyre veprimtarive të paligjshme gëzonin mbështetje politike.

138.   World drug report, executive summary xi unodC, 2013. 
139.   european drug report, 2013: 14
140.   europol 2005: 31
141.   europol 2011: 18.   
142.   europol dhe emCdda 2013: 64.
143.   hajdinjak. m. ‘smuggling in southeast europe:  the yugoslav wars and the development of regional Criminal networks in the balkans’. 

Center For the study of democracy 2002: 31.
144.   intervistë me ekspert policie (kod 10).
145.   shih ligjin nr 7873_16.11.1994 “Për sekuestrimin e mjeteve tokësore, detare, e ajrore, me të cilat kryhen vepra penale” neni 1 pika 2, dhe ligji 

nr.7975, datë: 26.07.1995  “Për barnat narkotike dhe lëndët psikotrope”
146.   hajdinjak. m. ‘smuggling in southeast europe:  the yugoslav wars and the development of regional Criminal networks in the balkans’. 

Center For the study of democracy 2002: 31.
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Rrugët e trafikut të kanabisit 
Faktorët që kanë ndikuar në lulëzimin e veprim-
tarisë së paligjshme të prodhimit, përdorimit dhe 
trafikimit të marijuanës lidhen drejtpërdrejtë me 
përhapjen e shpejtë të kultivimit të kanabisit në 
pjesë të ndryshme të territorit, e cila në vetvete 
është favorizuar nga kushtet klimatike, terre-
ni kodrinor dhe përmbajtja minerale e tokës, 
shpenzimet e ulëta të nevojshme për kultivimin 
dhe transportin e saj, çmimi i ulët, si dhe lehtë-
sia për ta siguruar atë në treg. Për mbjelljen dhe 
kultivimin e bimës së kanabisit janë shfrytëzuar 
kryesisht toka pa pronar, duke vështirësuar kësh-
tu punën e policisë për identifikimin e autorëve. 
Në disa raste, autorët e vërtetë i kanë shpëtuar 
ndjekjes penale dhe persona të moshuar janë ar-
restuar për shkak të pronësisë së tyre mbi tokën 
ku është mbjellë kanabisi.147 Përveç zonave të 
përmendura më sipër, kanabisi është kultivuar 
në mënyrë të konsiderueshme edhe në zonën e 
Beratit, Mallakastrës, Fushë Krujës, dhe Malësitë 
e Shkodrës, Tropojës, Dibrës dhe Krujës. Nga 
aksionet e fundit të policisë në fshatin Lazarat u 
gjetën dhe asgjësuan 71 tonë e 87 kg kanabis dhe 
133.567 rrënjë bime narkotike, ndërsa në Duk-
agjin u sekuestruan rreth 16 tonë marijuanë dhe 
u asgjësuan 136.468 rrënjë bime narkotike.148 
Raportohet se sekuestrimi dhe asgjësimi i sasive 
të mëdha të kanabisit nga policia ka ndikuar në 
rritjen e çmimit të marijuanës në tregjet evropi-
ane.149

Përveç sasive të marijuanës që shkojnë për tregun 
e brendshëm, ‘pjesa e luanit’ destinohet për konsumatorët evropianë. Kanabisi i prodhuar dhe i presuar në vend trafi-
kohet drejt Italisë nga porti i Durrësit dhe Vlorës, i fshehur në trailer të kompanive të transportit, automjete private, 
bagazhe personale dhe rrobat e trupit. Italia shërben si vend destinacioni, por edhe tranziti për në shtetet e tjera të 
Bashkimit Evropian. Kanabisi trafikohet gjithashtu drejt Greqisë përmes pikave të kalimit kufitar në Kapshticë dhe 

147.   Fokus grup me shoqërinë civile në shkodër, korrik 2014.
148.  http://www.asp.gov.al/index.php/rezultatet-e-operacionit-ne-lazarat     
dhe http://www.asp.gov.al/index.php/rezultatet-e-operacionit-ne-dukagjin 
149.   intervistë me gazetar (kod 17) tetor 2014.
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Kakavijë, si dhe kufirit të gjelbër nga persona që kalojnë kufirin në këmbë, përmes malit, në mënyrë të paligjshme. 
Pasi mbërrin në territorin grek, marijuana transportohet drejt Athinës, apo mund të devijojë rrugën drejt Italisë, duke 
përdorur portin e Igumenicës si pikë tranziti. Vitet e fundit vihet re një prirje në rritje për shfrytëzimin e kamionëve të 
kompanive të transportit ndërkombëtar dhe shoqërive tregtare për trafikimin e marijuanës. Një tjetër itinerar i sasive 
të presuara të kanabisit të prodhuar në Shqipëri është në drejtim të veriut përmes Malit të Zi dhe Kosovës, me destina-
cion përfundimtar vendet e Evropës Qendrore, Perëndimore dhe vendet nordike. Sigurisht, pjesë të caktuara mbeten 
dhe shpërndahen në vendet e tranzitit si Mali i Zi, Hungaria dhe Sllovenia. Variante të marijuanës nga Shqipëria janë 
raportuar në këto vende, si për shembull lënda narkotike e njohur si ‘skunk’ në Malin e Zi, një shartim i Cannabis 
Sativa me Cannabis Indica.150 Raportohet gjithashtu se kanabisi në formë të presuar ose i përpunuar në laborator (vaj 
hashashi) trafikohet edhe në Turqi, ku shkëmbehet me heroinë.151 

Në Shqipëri janë zbuluar laboratorë të përpunimit dhe prodhimit të vajit të hashashit. Në operacionin e kryer në fsha-
tin Lazarat u zbuluan 5 të tillë, ku dy prej tyre bënin përpunimin e bimëve narkotike, ndërsa 3 të tjerë përpunimin e 
vajit të hashashit. 152 Mendohet se laboratorë të tillë kanë ekzistuar më parë në Fier, por për rrethana të ndryshme janë 
zhvendosur në Lazarat. Përpunimi i vajit të hashashit bëhet për disa arsye. Së pari, vaji i hashashit ka një çmim shumë 
të lartë në treg, për shkak të përqindjes së lartë të THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) në përmbajtje të tij. Llogaritet se 

150.   international narcotics Control strategy report volume i drug and Chemical Control,  239. bureau for international narcotics and law en-
forcement Affairs, United States Department of State, March 2013.  

151.   europol 2011:18
152.   http://www.asp.gov.al/index.php/rezultatet-e-operacionit-ne-lazarat
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çmimi i një shishe 1.5 litra me vaj hashashi kushton në treg 140.000 euro.153 THC është përbërësi kryesor psiko-aktiv 
i marijuanës. Sasia e THC te marijuana përcakton fortësinë e efekteve psiko-aktive të saj. Marijuana përmban nga 1-5 
% THC. Kanabisi i prodhuar në zonën e Lumit të Vlorës, nën ndikimin e kushteve të favorshme klimatike dhe përm-
bajtjes së tokës, vlerësohej me një çmim më të lartë në vende si Holandë dhe Belgjikë, për shkak të përmbajtjes së 
lartë të THC.154 Hashashi, si formë më e përqendruar e marijuanës, mund të përmbajë 5-15 % THC. Vaji i hashashit 
përmban përqindjen më të lartë të THC (20-50 %). Përveç vlerës më të lartë në treg, vaji i hashashit zgjidh problemin 
magazinimit të sasive të konsiderueshme të kanabisit të presuar. Një arsye e tretë për përpunimin e vajit të hashashit 
është lehtësia që ai ofron në transportim, dhe mundësia për t’u shkëmbyer apo përdorur në vend të parave në formë 
kesh. 
Shumica e ekspertëve janë të mendimit se zgjidhja e problemit të trafikimit të kanabisit qëndron në zbulimin, sekues-
trimin dhe asgjësimin e parcelave të mbjella me kanabis. Këtu, ata theksojnë nevojën që të tregohet kujdes dhe të 
bëhet dallimi midis kultivimit të kanabisit nga fermerë që shfrytëzohen për shkak të mungesës ose të ardhurave të 
pakta të ligjshme dhe trafikimit të organizuar nga rrjete të rrezikshme kriminale. Sipas tyre, adresimi i problemit që 
në burim ofron një zgjidhje të qëndrueshme, pasi grupet kriminale dhe transportuesit e kanabisit do të ekzistojnë dhe 
kërkojnë vazhdimisht të përfitojnë për aq kohë sa do të ketë ofertë në treg.155 

3.1.4. Drogat sintetike 

Drogat sintetike janë zhvilluar fillimisht për qëllime terapeutike. Në ditët e sotme ekziston një varietet i gjerë i tyre dhe 
i stimulantëve të rinj psiko-aktivë. Vetëm në një vit llogaritet të jenë shfaqur mbi 70 lloje të tyre.156 Llojet e drogave sin-
tetike më të zakonshme dhe të përdorura më shpesh janë: amfetamina, metamfetamina dhe MDMA (ekstazi-pluhur 
i pastër i MDMA). Në përgjithësi, stimulantët sintetikë zëvendësojnë njëri-tjetrin, dhe duke qenë se janë mjaft të reja, 
kontrolli i tyre nuk është i mirërregulluar nga legjislacioni përkatës ndërkombëtar. Ato prodhohen për të imituar efek-
tet e drogave të paligjshme, që mbikëqyren nga ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare. 
Në tregjet evropiane të drogës, stimulantët psiko-aktivë janë të njohur sidomos midis përdoruesve të rinj, kryesisht 
meshkuj. Vihet re një prirje e rënies së popullaritetit dhe konsumit të tyre, megjithëse duket se ekstazi (MDMA) po 
i rikthehet popullaritetit të dikurshëm.157 Përdorimi i ekstazisë zakonisht shoqërohet me muzikën elektro-dance dhe 
konsumin e alkoolit në baret dhe klubet e natës. 
Shqipëria është një ndër 70 vende të botës që kanë raportuar shfaqjen e stimulantëve sintetikë në territorin e tyre.158 
Autoritetet shqiptare nuk kanë zbuluar asnjë laborator, deri më sot, për prodhimin e stimulantëve sintetikë.159 Këto 
lloje drogash prodhohen në Holandë dhe Belgjikë, në laboratorë shumë kompleksë, ku mungojnë mekanizmat e 
kontrollit dhe përdoren prekursorë të cilësisë shumë të ulët. Sipas Europol-it, grupet shqiptare të krimit të organizuar 
kanë shfaqur interes për t´u përfshirë në trafikun e drogave sintetike në vende të ndryshme të BE-së.160 Në Ballkan, 

153.   intervistë me gazetar (kod 38/5) maj 2014.
154.   intervistë me gjyqtar (kod 24) qershor 2014.
155.   intervistë me gjyqtar dhe prokuror (kode 32, 28) qershor 2014.
156.   europol 2013: 21
157.   raporti evropian mbi drogën, 2013: 24
158.   World drug report 2013: 67 unodC
159.   moneyval report, 2011: 15.
160.   europol 2013: 21



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

këto droga prodhohen në Serbi dhe Bullgari.161 Ekspertët pohojnë se në vendin tonë ka patur prurje të drogave sinte-
tike, por janë refuzuar nga tregu i brendshëm.162 Këto prurje janë vërtetuar edhe nga operacione të policisë, ku janë 
sekuestruar droga sintetike të tipit ekstazi.163 Burime të pakonfirmuara flasin për konsumim të stimulantëve sintetikë, 
si ekstazia, nga të rinj në lokalet e natës në Tiranë. Nga një studim i realizuar nga Instituti i Shëndetit Publik (IShP) 
mbi përdorimin e drogave të ndryshme nga të rinj të shkollave të mesme, ka rezultuar se nga një kampion me rreth 
3 878 pjesëmarrës të moshës 15-18 vjeç, 4.2 % e tyre kanë përdorur ekstazi. 164  

Vlerësimi i riskut për kanabisin dhe drogat sintetike

•	 Kanabisi kultivohet pothuaj në mbarë territorin, sidomos në Malësinë e Shkodrës, Tropojës, Krujës, Dibrës dhe 
Tepelenë. Kohë më parë, kultivohej masivisht në fshatin lazarat, lumin e Vlorës, Mallakastër dhe Berat. 

•	 gjithmonë e më shumë po rekrutohen ose shfrytëzohen si transportues droge persona në gjendje vulnerabël, të 
papunë, të moshuar dhe gra të divorcuara. 

•	 Për transportin e drogës shfrytëzohen mjete të kompanive të transportit ndërkombëtar, linja të autobusëve dhe 
automjete	private.	Për	ngarkimin	e	drogës	në	mjet	përdoren	mënyra	të	ndryshme	si	lidhja	e	kontratave	fiktive	të	
transportit, shitblerje automjetesh private, ryshfeti apo kërcënimi i shoferëve.  

•	 Kanabisi	trafikohet	kryesisht	drejt	Greqisë	përmes	kufirit	të	gjelbër	apo	fshehjes	në	kamionë,	që	kalojnë	përmes	
pikave	kufitare	të	Kapshticës	dhe	Kakavijës.	Sasi	kanabisi	 të	 fshehura	në	automjete	personale	apo	kamionë	të	
transportit	ndërkombëtar	trafikohen	drejt	Italisë	përmes	trageteve	apo	rrugëve	tokësore	nëpërmjet	Malit	të	Zi.	Në	
rritje	duket	prirja	e	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,	‘çokollata’	dhe	‘skunk’,	një	shartim	i	
Cannabis indica me Canabis Sativa. 

•	 Produktet e mësipërme përdoren për shitje, por edhe si mall shkëmbimi me drogat e forta. 

•	 Numri i përdoruesve të marijuanës në Shqipëri është i lartë dhe në rritje. Përdorimi i kësaj droge konsiderohet si hapi 
i parë drejt përdorimit të drogave më të forta. 

•	 Shqipëria e ka raportuar praninë e drogave sintetike, edhe pse jo në shifra të konsiderueshme. 

•	 Pavarësisht mungesës së tregut të brendshëm, sasi të amfetaminës dhe ekstazisë janë futur në vend nga Serbia dhe 
Bullgaria. 

•	 Të rinj të moshës 15-18 vjeç kanë përdorur ekstazi të siguruar në Tiranë. 

161.   intervistë me prokuror (kod 28) qershor 2014.
162.   intervistë me ekspert policie (kod 10).
163.   operacioni i Policisë së shtetit “Flash” në mars 2012 ku u sekuestruan 150 kokrra ekstazi me logon “rolex”. 
164.   http://www.ishp.gov.al/multimedia/kalendari_2013/informacion%20per%20drogat.pdf fq. 2
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3.2. trafikimi i qenieve njerëzore 

Periudha 1990 - 2000

Krimi i organizuar në Shqipëri është shfaqur fillimisht në format e trafikimit të njerëzve dhe armëve, kontrabandimit 
të migrantëve, naftës dhe mallrave të ndryshme. Në literaturë përmenden faktorë të ndryshëm që favorizojnë dhe 
nxisin trafikimin dhe kontrabandimin e njerëzve. Instinkti themelor i individit për një jetë më të mirë dhe i shoqërisë 
për të migruar pranohet se qëndrojnë në zemër të këtyre dukurive. Izolimi për një kohë të gjatë i vendit, varfëria dhe 
tranzicioni politik krijuan në Shqipëri një terren të favorshëm në fillim të viteve 1990-të për grupe kriminale, të cilat 
shfrytëzuan për përfitime të paligjshme aspiratat e qytetarëve të ndryshëm. Për shumicën e shqiptarëve, tranzicioni 
drejt demokracisë dhe ekonomisë lidhej ngushtë me lëvizjen e lirë të njerëzve dhe të mirave materiale. Në bashkëpun-
im me kryetarë të organizatave mafioze italiane165, grupet e trafikantëve dhe kontrabandistëve shqiptarë morën nën 
kontroll kanalet e kontrabandës dhe trafikimit pa iu druajtur goditjes nga ana e institucioneve, të cilat në atë kohë ishin 
të dobëta dhe pa përvojën e nevojshme për t’u përballur me këto veprimtari të reja kriminale.
Për shkak të natyrës klandestine të trafikimit të qenieve njerëzore, aksesi në të dhëna statistikore të besueshme mbi 
numrin e viktimave të trafikuara është i pamundur. Të gjitha vlerësimet e përgjithshme janë të vështira për t’u ver-
ifikuar, dhe luhaten në varësi të kontekstit dhe burimit të informacionit. Të dhënat e ndryshme të raportuara nga 
qeveritë, agjencitë ndërkombëtare dhe OJQ-të, shpesh janë të vështira për t’u krahasuar.166 Kështu, herë pas here, 
agjenci ligjzbatuese të shteteve të tjera dhe organizata ndërkombëtare kanë raportuar shifra të ndryshme rreth num-
rit të viktimave me origjinë shqiptare dhe destinacionet ku ata janë trafikuar dhe shfrytëzuar. Në Itali, në vitin 1996 
përllogaritej se 40 % e viktimave të trafikuara me qëllim shfrytëzimi për prostitucion ishin shqiptare.167 Ndërsa në 
Greqi raportohej se 90 % e fëmijëve të arrestuar çdo vit (rreth 300) për lypje ishin me origjinë shqiptare dhe 983 fëmijë 
shqiptarë janë deportuar në vitin 1998 nga policia e Selanikut.168 Duke u mbështetur në të dhënat e disa organizatave 
joqeveritare ndërkombëtare, Qeveria shqiptare ka përllogaritur se numri i fëmijëve shqiptarë të larguar ilegalisht, 
kryesisht në vendet fqinje, dhe që janë shfrytëzuar për lypje, punë fizike dhe veprimtari të tjera të paligjshme luhatet 
nga 4000 deri në 6000.169

Shifra shqetësuese, të pakonfirmuara dhe kundërshtuese mes tyre, janë paraqitur nga burime të ndryshme serioze 
mbi numrin e përgjithshëm të viktimave shqiptare të trafikuara jashtë. Kështu, sipas Departamentit Amerikan të 
Shtetit, në vitin 1999, OJQ-të vlerësonin se 30.000 femra shqiptare prostituoheshin jashtë vendit.170 Ndërsa në 
vitin 2001, në draft Strategjinë Kombëtare për Luftën kundër Trafikimit të Njerëzve përllogaritej se 100.000 gra 
dhe vajza shqiptare ishin trafikuar në Evropën Perëndimore dhe vendet e Ballkanit, gjatë dhjetë viteve të para të 
tranzicionit në Shqipëri.171 Kjo është padyshim një shifër tronditëse, sidomos po të krahasohet me numrin total 

165.   Pohim i ish-Prokurorit të Përgjithshëm Arben Rakipi mbi përfshirjen aktive të kryetarëve të Mafias Italiane në trafikimin e qenieve njerëzore 
në Shqipëri referuar në U. S. Department of State. “1999 Country Report on Human Rights Practices – Albania.” Victims of Trafficking in the 
balkans, pp. 51-52.

166.   Limanowska. B ‘Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe: Current situation responses to trafficking in Human Beings in Albania, 
etc’ uniCeF, 2002: 4. 

167.   the globalization of Crime: a transnational organized crime threat assessment. unodC, 2010: 50.
168.   The traficking of Albanian children in Greece, Terres des homes, Oak Foundation, UNICEF 2003: 10. 
169.   vendim i këshillit të ministrave nr.368, datë 31.5.2005 ‘Për miratimin e strategjisë kombëtare për Fëmijët’: 6. 
170.   U. S. Department of State. “1999 Country Report on Human Rights Practices – Albania.”Victims of Trafficking in the Balkans, pp. 51-52.
171.   Strategjia kombëtare për luftën kundër trafikimit të njerëzve, Këshilli i Ministrave, Tiranë, Nëntor 2001: 12 cituar nga Limanowska. B ‘Traffick-

ing in Human Beings in Southeastern Europe: Current situation responses to trafficking in Human Beings in Albania, etc’ UNICEF, 2002: 125. 
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të viktimave të identifikuara dhe referuara për ndihmë nga policia, gjatë dekadës së fundit (2004 - 2014), e cila 
është 99 % më e vogël, konkretisht 1151 viktima të trafikimit.172 Duke mbajtur parasysh natyrën e errët të kësaj 
dukurie, dhe faktin se jo të gjitha viktimat e trafikuara arrijnë të bien në kontakt me policinë apo organizatat 
e specializuara, ka shumë mundësi që numri real i viktimave të trafikuara këto dhjetë vitet e fundit të jetë më 
i lartë. Duke përjashtuar numrin e qytetarëve shqiptarë të emigruar ose që janë kontrabanduar prej fillimit të 
viteve 1990-të, kostot humane nga trafikimi për popullsinë shqiptare, e cila në vitin 1992 numëronte 3.2 mil-
ionë banorë, janë vërtet të trishtueshme. Për këtë arsye, Zyra e Kombeve të Bashkuara për Krimin dhe Drogën 
(UNODC) e cilësonte Shqipërinë ‘një pikë të nxehtë’ për trafikimin e qenieve njerëzore, ku numri i viktimave të 
trafikuara shënonte rritje të vazhdueshme, deri në vitiet 2000 - 2001.173 Situata e mungesës së rendit në vitin 1997 
dhe konflikti në Kosovë ndikuan ndjeshëm në rritjen e numrit të personave me origjinë shqiptare të trafikuar 
jashtë. Sipas raporteve të OSBE, disa gra dhe vajza kosovare janë rrëmbyer nga kampet e refugjatëve në Shqipëri 
në vitin 1999 dhe janë shfrytëzuar për prostitucion në Itali dhe në shtete të tjera të BE.174  Viktimat shqiptare 
rekrutoheshin përmes premtimit për martesë dhe jetë më të mirë jashtë, kërcënimit, mashtrimit, dhunës dhe 
rrëmbimit. Pas mbërritjes në destinacion, u bëhej menjëherë e qartë nga trafikantët se ato ishin mashtruar, dhe 
përmes dhunës dhe përdhunimeve detyroheshin të prostituonin.175 Dhuna e skajshme e ushtruar nga grupet 
e organizuara kriminale shqiptare ndaj viktimave të trafikuara alarmoi shtete si Mbretëria e Bashkuar, Italia, 
Spanja, Holanda, Austria, Franca, Portugalia, Greqia dhe Lituania, të cilat raportonin tek Europol-i për këtë.176 
                                                                                                                                                                                          
Periudha 2001 - 2014

Nga fillimi i viteve 2000 kjo kurbë filloi të njohë rënie. Gjatë viteve 2000 - 2003 ky numër u përgjysmua në Itali, ven-
din ku regjistrohej numri më i lartë i viktimave shqiptare, dhe pas vitit 2003 shifrat zbritën në 10 %. Në vitet 2005 
- 2006, numëroheshin vetëm 56 viktima shqiptare të shfrytëzuara për prostitucion, që përbënte 0.5 % të numrit 
total me rreth 10.000 viktima të trafikuara në Evropë.177 Ekspertët shpjegojnë se dobësimi i rolit të Shqipërisë si 
vend burimi për trafikun e qenieve njerëzore lidhet me disa faktorë. Sipas tyre, rol vendimtar për këtë ka patur 
rritja e reagimit nga ana e institucioneve shqiptare, të cilat në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet homologe 
në Itali, goditën me sukses rrjetet e trafikut të njerëzve.178 Ndihmesë mjaft pozitive në këtë drejtim kanë dhënë 
edhe organizatat joqeveritare në Shqipëri, të cilat kanë asistuar me strehim të sigurt dhe shërbime të ndryshme 
viktimat e referuara nga policia. Rritja e presionit dhe hakmarrjes ndaj trafikantëve nga familjarët e viktimave 
mund të ketë qenë një tjetër faktor. Ky presion mendohet se është pasqyruar në ndryshimin e vendeve të origjinës 
prej nga trafikantët shqiptarë rekrutonin vajza të reja, me qëllim shfrytëzim prostitucioni. Kështu, zbehja e rolit të 
vendit të origjinës u shoqërua njëkohësisht me shfaqjen dhe forcimin e rolit si vend tranzit për viktima të rekrutuara 
në Moldavi dhe Rumani, dhe të trafikuara përmes Shqipërisë në destinacione si Itali, Greqi, Belgjikë, Holandë dhe 
vendet e Evropës Perëndimore.179 Grupet shqiptare të krimit të organizuar në Mbretërinë e Bashkuar shfrytëzojnë 

172.   Trafficking in Persons Report (2005-2014), Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, U.S. Department of State.
173.   the globalization of Crime: a transnational organized crime threat assessment. unodC, 2010: 50.
174.   hajdinjak. m. ‘smuggling in southeast europe:  the yugoslav wars and the development of regional Criminal networks in the balkans’.

Center For the study of democracy 2002: 53.
175.   europol 2005: 16. 
176.   ibid 33
177.   the globalization of Crime: a transnational organized crime threat assessment. unodC, 2010: 253.
178.   intervistë me prokurorë kode (38/2 dhe 38/4) maj, 2014. 
179.   Trafficking in Persons Report 2001. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, U.S. Department of State.
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gjithashtu viktima të rekrutuara në Lituani dhe Ukrainë nga grupet kriminale lituaneze.180 Një arsye tjetër që mund të 
shpjegojë dobësimin e rolit të Shqipërisë si vend origjine në trafikimin e qenieve njerëzore ka të bëjë me përshtatjen, 
evoluimin dhe sofistikimin e grupeve shqiptare të krimit të organizuar. Nga vendimet gjyqësore që ne kemi shqyrtuar, 
dallohet qartë se trafikimi i njerëzve është shndërruar në veprimtari dytësore për shumë grupe kriminale shqiptare, 
tashmë të fokusuara kryesisht në trafikimin e drogave të ndryshme. Krahas dënimeve kryesore për trafik të lëndëve 
narkotike, pjesëtarë të këtyre grupeve janë dënuar në mënyrë të veçuar edhe për shfrytëzim prostitucioni të një ose dy 
femrave. Përveç sa më sipër, liberalizimi i regjimit të vizave me vendet e zonës Shengen mund të ketë ndikuar në uljen 
e numrit të viktimave të identifikuara në kufi, për shkak të lehtësirave të krijuara në kalimin drejt këtyre vendeve për 
qytetarët shqiptarë. Një arsye e fundit por shumë e rëndësishme, lidhet me ndryshimin e modus operandi të trafikan-
tëve, të cilët kohët e fundit kanë zëvendësuar përdorimin e dhunës së dukshme fizike me atë psikologjike apo më tej 
akoma, përdorimin e “partneritetit me viktimën”, si mënyrë për vazhdimësinë e shfrytëzimit dhe përfitimit prej saj. 
Kjo nënkupton shmangien e largimit dhe denoncimit nga viktima përmes ndarjes së të ardhurave me të dhe joshjen 
e saj me dhurata të shtrenjta, apo premtimeve për martesë.181

Shumica e raporteve të brendshme dhe ndërkombëtare, si dhe ekspertët vendas, pranojnë se në ndryshim nga 10 - 15 
vite më parë, Shqipëria nuk është më një “pikë e nxehtë” e trafikut të qenieve njerëzore. Megjithëse jo në shkallën e di-
kurshme, kjo dukuri përbën ende shqetësim, sidomos në drejtim të trafikimit të brendshëm. Aktualisht, shqetësuese 
paraqitet situata e trafikimit të femrave dhe të miturve me qëllim shfrytëzimi për prostitucion dhe punë të detyruar 
në zonat e përqendruara urbane si Tirana, Durrësi, Fieri, Vlora, si dhe në zonat turistike bregdetare gjatë sezonit të 
verës.182 Grupe të përbëra mesatarisht prej tre personash rekrutojnë femra në situatë të vështirë ekonomike, shoqërore 
dhe emocionale, duke i shfrytëzuar seksualisht për përfitim material në vila, apartamente dhe lokale të marra me qira, 
hotele dhe motele pranë zonave urbane.183 Kohët e fundit është shfaqur prirja në rritje e trafikimit dhe shfrytëzimit 
seksual të femrave si gra të divorcuara dhe me fëmijë apo studente, të rekrutuara përmes ofertave të punës si kameri-
ere, kërcimtare (‘lap-dance’ kërcim në prehër) dhe këngëtare në bare dhe lokale me muzikë.184 Në disa raste, viktimat 
mund të kenë dijeni paraprake për natyrën e punës, ku përfshihen kontaktet fizike dhe marrëdhëniet seksuale me 
persona të tjerë, por kjo nuk i përjashton ato nga statusi i viktimës së trafikimit, përderisa ato nuk kanë kontroll mbi 
orët dhe të ardhurat e fituara, numrin e klientëve dhe kushtet e tjera të punës që përcaktohen dhe iu diktohen nga 
shfrytëzuesit.185 Për kontrollin e viktimave dhe të ardhurave të fituara, trafikantët përdorin mënyra të ndryshme si pre-
sioni psikologjik, mashtrimet, ndarja e një pjese të të ardhurave me viktimën, e njohur ndryshe si forma e ‘partneritetit 
me viktimën’ dhe dhuna fizike.186 

180.   intervistë me prokuror (kod 38/2) maj 2014. 
181.   intervistë me prokuror (kod 24) qershor, dhe ekspert policie (kod 21), nëntor 2014.
182.   intervistë me gjyqtar (kod 35) qershor 2014.
183.   intervistë me prokuror (kod 23) qershor 2014.
184.   intervistë me prokuror (kod 24) qershor 2014.
185.   intervistë me ekspert policie (kod 21), nëntor 2014.
186.   ballkanweb, ‘tiranë, rekrutonin femra nga fshatrat dhe i shfrytëzonin për prostitucion, arrestohen 4 persona’, marrë online më datë 8.2.2015 

nga http://www.balkanweb.com/site/tirane-rekrutonin-femra-nga-fshatrat-dhe-i-shfrytezonin-per-prostitucion-arrestohen-4-persona/
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Tabela nr. 6

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: Trafficking in Persons Report (2005-2014), US. Department of State

Trafikimi i brendshëm 

Në fakt, deri vonë, agjencitë ligjzbatuese shqiptare kanë ngurruar dhe nuk e kanë pranuar formën e brendshme të 
trafikimit, me pretendimin se koncepti i trafikimit kërkon elementet e shpërnguljes dhe shfrytëzimit në një shtet tjetër. 
Gjithashtu, në disa raste, trafikimi i brendshëm është ngatërruar me shfrytëzimin e prostitucionit apo edhe ushtrimin 
e prostitucionit, gjë që ka çuar në dënimin e viktimave të shfrytëzuara seksualisht. Madje, në një rast absurd, gjykata 
lëshoi një vendim që dënonte njëkohësisht të pandehurin për trafikim dhe viktimën për prostitucion.187 Ratifikimi i 
Konventës së Varshavës188 të vitit 2005 dhe ndryshimet e fundit të vitit 2013 në Kodin Penal  kanë qartësuar përfundi-
misht konceptin e trafikimit të brendshëm si vepër penale. Hetime proaktive dhe të kujdesshme nevojiten në rastet 
e dyshuara për trafikimin e të miturve, të cilat shpesh konsiderohen si “shfrytëzim prostitucioni” apo “keqtrajtimi i të 
miturit”. Për sa i përket problemit të fëmijëve në situatë rruge dhe gjendjes vulnerabël ndaj trafikimit të personave të 
komunitetit rom dhe egjiptian, të intervistuarit  pranojnë se ata mund të jenë viktima të mundshme trafikimi, por janë 
të mendimit se zgjidhja duhet të jetë më tepër me karakter social sesa penal.189 Në Shqipëri numërohen 2527 fëmijë 
që janë në situatë rruge.190 Aktualisht, vajza të reja me arsim të caktuar shfrytëzohen si ‘prostituta luksi’ për  klientë 
biznesmenë, persona VIP apo edhe vizitorë të huaj të rangjeve e profesioneve të ndryshme.191 Në disa raste, femra të 
cilat janë shfrytëzuar nga pronarë lokalesh dhe hotelesh në Tiranë janë trafikuar më pas edhe drejt Kosovës.

187.   Trafficking in Persons Report 2012, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, U.S. Department of State.
188.  Ratifikuar me Ligjin Nr.9642, Datë 20.11.2006 Për Ratifikimin E Konventës Së Këshillit Të Evropës “Për Masat Kundër Trafikimit Të Qenieve Njerëzore”
189.   intervistë me ekspert policie (kod 21) nëntor 2014.
190.   ‘Fëmijët në situatë rruge janë nën moshën 18 vjeç dhe kanë njëfarë lidhje me rrugën, zakonisht duke jetuar dhe/ose punuar aty edhe në baza 

stinore ose kalimtare’. studim kombëtar mbi fëmijët në situatë rruge në shqipëri, Prill 2014: 29. 
191.   top Channel ‘Prostitutat e luksit në tiranë’ aksesuar online në http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=262255    
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Trafikimi jashtë vendit

Përveç trafikimit të brendshëm, qytetarët shqiptarë trafikohen edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Des-
tinacionet kryesore përfshijnë shtete si Kosovë, Zvicër, Austri, Francë, Gjermani, Belgjikë dhe Mbretëri e Bashkuar. 
Shtete si Italia dhe Greqia, që dikur përbënin destinacionet kryesore të viktimave shqiptare, po përdoren më shumë 
si vende tranziti.192 Kohët e fundit është rritur numri i rasteve të femrave me shtetësi shqiptare të dërguara në Kosovë, 
me qëllim shfrytëzimi seksual. Nga vendimet gjyqësore të shqyrtuara dhe deklarimet e ekspertëve rezulton se femra 
të shtetësisë shqiptare dërgohen në Kosovë me premtime pune si kameriere, valltare dhe këngëtare në lokale me muz-
ikë tallava, në qytete si Prizren, Gjilan, Prishtinë etj. Disa prej tyre kanë kryer punë të ngjashme dhe janë shfrytëzuar 
fillimisht në Shqipëri nga pronarët dhe zotëruesit e lokaleve. Këta të fundit i dërgojnë më pas viktimat te shtetas të 
ndryshëm kosovarë, të cilët i shfrytëzojnë ato në lokale dhe hotele të administruar prej tyre. Drejt Kosovës kanë shkuar 
edhe fëmijë në situatë rruge në Shqipëri, të cilët janë shfrytëzuar atje për lypje. Nuk përjashtohet mundësia që këta 
fëmijë t’i jenë nënshtruar edhe formave të tjera të shfrytëzimit apo trafikimit, megjithëse mungojnë procedime dhe 
dënime për veprimtari të tilla.193 Në Mbretërinë e Bashkuar raportohet se fëmijët shqiptarë viktima të trafikimit (jo 
vetëm për shfrytëzim seksual) renditen të tretët për nga numri, pas atyre nga Vietnami dhe Mbretëria e Bashkuar.194 
Po në këtë vend, persona me origjinë nga Shqipëria zënë numrin më të lartë të referimeve si viktima trafikimi dhe vik-
tima të mundshme trafikimi. Megjithatë, një raport i fundit zbuloi se shumë femra shqiptare paraqesin pretendime 
të rreme si viktima të trafikimit, me qëllim përfitimin e azilit në këtë vend.195 Ndërsa në Gjermani, grupet shqiptare të 
krimit të organizuar raportohet se kanë marrë nën kontroll trafikimin e femrave me qëllim shfrytëzimi prostitucioni 
në qytetin Aachen, që ndodhet në afërsi të kufirit me Belgjikën dhe Holandën.196 

Përdorimi i teknologjisë 

Në tre vitet e fundit në Shqipëri është vërejtur një rritje e përdorimit të rrjetit social Facebook me qëllim rekrutimin 
dhe kontrollin e viktimave të trafikimit. Kjo platformë përdoret gjithashtu nga viktimat e shtyra prej trafikantëve për 
rekrutimin e viktimave të tjera të mundshme.197 Në një vendim të vitit 2011 të Gjykatës së Krimeve të Rënda, i pande-
huri arrin që përmes rrjetit social të rekrutojë, trafikojë drejt Italisë përmes kontrabandimit tranzit nga Greqia, si dhe 
të kontrollojë të ardhurat e fituara nga shfrytëzimi seksual i viktimës për tre muaj. I pandehuri i kishte kryer të gjitha 
këto veprime gjatë kohës që ishte i izoluar në një burg brenda vendit.198

Gjatë periudhës shtator 2013 - shtator 2014, rezulton se në Prokurorinë e Krimeve të Rënda janë dërguar 60 referime për 
veprat penale “Trafikimi i personave të rritur”  dhe “Trafikimi i të miturve”. Ndërsa për “shfrytëzim të prostitucionit” janë 
kryer 58 referime në prokuroritë e rretheve gjyqësore. Shumë prej këtyre personave të identifikuar si viktima të mundshme 
trafikimi janë konstatuar nga 3 Njësitë e Lëvizshme të ngritura në Tiranë, Elbasan dhe Vlorë. Krahas numrit të referimeve 

192.   intervistë me ekspert policie (kod 11) tetor 2014.
193.   në korrik të vitit 2011, duke marrë shkas nga rezultatet e raportit të vëzhgimit të fëmijëve në situatë rruge në kosovë, i realizuar në kuadër të projektit mario 

(në mbrojtje të fëmijëve në lëvizje në evropë nga shfrytëzimi dhe trafikimi), Qeveritë e republikës së shqipërisë dhe kosovës kanë nënshkruar një ‘Protokoll 
shtesë për intensifikimin e bashkëpunimit në luftën kundër trafikimit të Qenieve njerëzore dhe Përmirësimin e identifikimit, njoftimit, referimit dhe kthimit të 
viktimave, si dhe të Personave të dyshuar si viktima të trafikimit të Qenieve njerëzore, në veçanti të fëmijëve, në plotësim të marrëveshjes ndërmjet këshillit të 
ministrave të republikës së shqipërisë dhe Qeverisë së republikës së kosovës “mbi bashkëpunimin Policor ndërkufitar’.

194.   UK child sex abuse trafficking doubles - National Crime Agency:  http://www.bbc.com/news/uk-26234092
195.   Albanian women seek UK asylum with false sex trafficking claims, says expert, Thomson Reuters Foundation, November 2014, aksesuar 

online nga http://www.trust.org/item/20141110172225-y5yir/?source=fiOtherNews2.
196.   intervistë me ekspert policie (kod 21) nëntor 2014.
197.   intervistë me ekspertë policie (kode 11, 21) tetor-nëntor 2014. 
198.   gjykata e krimeve të rënda vendim nr 4 datë 21.01.2011. 
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dhe çështjeve të regjistruara dhe gjykuara në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda raportohet se është rritur 
gjithashtu numri i personave të arrestuar, proceduar penalisht dhe dënuar për trafikim të personave. Sipas Koordinatorit 
Kombëtar për Luftën Kundër Trafikimit, gjatë këtij viti janë dhënë nga Gjykata e Krimeve të Rënda 7 vendime për veprat 
penale “Trafikim i personave të rritur”, “Trafikim i femrave”, “Trafikim i të miturve” dhe janë dënuar gjithsej 10 persona.199 
Përkundër stereotipeve të krijuara në Shqipëri lidhur me origjinën e viktimave të trafikuara, nga intervistat me ekspertë 
dhe vendimet gjyqësore të shqyrtuara nuk rezulton se viktimat e trafikuara brenda apo jashtë territorit të Republikës së 
Shqipërisë të jenë nga rrethe të veçanta të vendit.  I vetmi tipar rajonal që paraqet kjo dukuri në Shqipëri është ai i vendit të 
shfrytëzimit të viktimave, që përkon me zonat kryesore urbane dhe qytetet bregdetare gjatë sezonit të verës. 

Vlerësimi i riskut të trafikimit të qenieve njerëzore

•	 femra dhe të mitur shfrytëzohen brenda vendit për qëllime prostitucioni dhe punë të detyruar.

•	 gra të divorcuara dhe vajza të reja shfrytëzohen seksualisht në apartamente, vila, hotele dhe lokale të ndryshme.

•	 “Prostitutat e luksit” shfrytëzohen për shërbime seksuale me biznesmenë, persona ViP dhe turistë të huaj. 

•	 Në periudhën e verës, rritet shfrytëzimi seksual dhe për lypje i femrave dhe të miturve në zonat e plazheve. 

•	 Në disa raste, punësimi në bare dhe lokale të ndryshme shërben si maskim për shfrytëzim prostitucioni. 

•	 femra nga Shqipëria rekrutohen përmes premtimeve të rreme për punë si kërcimtare dhe këngëtare në Kosovë.

•	 ofertat e rreme për punë dhe premtimet për fejesë dhe martesë përdoren për të rekrutuar dhe shfrytëzuar për pros-
titucion vajza të reja në gjermani, Belgjikë, francë dhe Mbretërinë e Bashkuar. 

•	 Rrjeti	social	Facebook	përdoret	për	të	rekrutuar,	udhëzuar	dhe	kontrolluar	viktimat	e	trafikuara.	

•	 Viktimat	e	trafikuara	nuk	bashkëpunojnë	mjaftueshëm	me	organet	ligjzbatuese	për	shkak	të	mungesës	së	besimit	
në dënimin e autorëve dhe hakmarrjes prej tyre. gjithashtu, “partneriteti me viktimën”, që përfshin ndarjen e një 
pjese	të	fitimeve,	blerjen	e	dhuratave	dhe	mosushtrimin	e	dhunës	ndaj	viktimave,	zgjat	marrëdhënien	e	shfrytëzimit	
dhe	ul	numrin	e	denoncimeve	ndaj	trafikantëve.	

Tabela nr. 7

Trafikimi i Njerëzve 1990-2000 2001-2014

Pozicioni i vendit vend origjine dhe tranziti origjine

destinacione itali, greqi, dhe vende të tjera të be brenda vendit, kosovë, angli etj

viktimat Femra dhe të mitur Femra dhe të mitur

Format e shfrytëzimit Prostitucion, punë e detyruar, vjedhje Prostitucion, punë e detyruar

rekrutimi Premtime të rreme për martesë, punë, rrëmbime etj. Premtime të rreme për martesë dhe punë, mashtrim 
i pjesshëm.

Përdorimi i teknologjisë --- Facebook, e-mail, celular për rekrutimin dhe kontrollin e vet

kontrolli i viktimës Dhunë fizike, psikologjike, përdhunim, plagosje deri në vrasje. kryesisht dhunë psikologjike, kërcënime dhe ‘partner-
itet me viktimën’ 

199.   Prononcimi nga zëvendësministrja e Punëve të brendshme, njëkohësisht koordinator kombëtar për luftën kundër trafikimit, elona gjebrea, në çelje të javës 
kombëtare antitrafikim: http://www.punetebrendshme.gov.al/al/te-rejat/fjalime/gjebrea-trafikimi-i-personave-eshte-krim-bashkohu-dhe-ti-per-ta-ndalur-ate 
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3.3. kontrabandimi i migrantëve200

1990 - 2000

Kontrabandimi i migrantëve është një krim global që vë në rrezik jetën e shumë personave dhe sfidon integritetin 
ndërkombëtar të kufijve.201 Ky krim, që në legjislacionin penal shqiptar njihet si ‘Ndihma për kalim të paligjshëm 
të kufirit’, në ndryshim nga trafikimi i qenieve njerëzore, nuk ka për qëllim kryesor shfrytëzimin e migrantëve por 
përfitimin për shkak të lehtësimit dhe ndihmës së dhënë. Megjithatë, situata e migrantëve para, gjatë dhe pas kontra-
bandimit është mjaft vulnerabël. Rrjetet e kontrabandistëve shfrytëzojnë faktorë shtytës socialë, politikë dhe ekono-
mikë për të përfituar pagesa shumë të larta nga persona që duan të largohen. Gjatë kalimit të paligjshëm, migrantët i 
nënshtrohen formave të pushtetit dhe presionit të ushtruar nga kontrabandistët dhe janë të ekspozuar ndaj situatave 
shfrytëzuese.202 Pamundësia për të paguar paratë për shërbimin e kryer (‘lidhja për shkak të borxhit’) dhe statusi i 
paligjshëm në vendin e destinacionit rrit rrezikun e shfrytëzimit të migrantit të paligjshëm dhe shndërrimit në një 
viktimë trafikimi. 
Kontrabandimi i migrantëve në Shqipëri është shfaqur, nxitur dhe ka pasqyruar situatën politike, ekonomike dhe 
shoqërore në vend në periudha të caktuara. Për lehtësi studimi, flukset migratore të paligjshme nga Shqipëria drejt 
vendeve fqinje dhe më gjerë janë ndarë në dy periudha kryesore, duke marrë parasysh karakteristikat e veçanta të 
kanaleve dhe mënyrave të kontrabandimit në secilën periudhë. Periudha e parë, e karakterizuar nga dy valë masive të 
migrimit të paligjshëm, fillon në mes të vitit 1990 dhe përfundon në vitin 2000. Periudha e dytë fillon në vitin 2001 
dhe vazhdon deri në ditët e sotme. 
‘Dyzet vite izolim nga pjesa tjetër e botës, e shoqëruar me një shkatërrim ekonomik, shoqëror dhe politik ka sjellë mbi shqiptarët 
një efekt traumatik. Situata e brendshme në Shqipëri zhytet në dëshpërim, ndërsa shqiptarët aspirojnë të fillojnë një jetë të re 
jashtë pasi kanë dëgjuar për vendet e tjera përmes televizionit Italian’.203 
Kështu përshkruhej nga Këshilli i Evropës situata e Shqipërisë post-komuniste, me një popullsi të përgjithshme 3.2 
milionë banorë dhe prodhim të brendshëm bruto për kokë 207 dollarë në vit (më pak se 20 dollarë në muaj për 
person) në vitin 1992. Në raportin e kësaj organizate ndërkombëtare ‘mbi eksodin e shtetasve shqiptarë’ vlerësohej 
se nga muaji korrik 1990 deri në fund të dhjetorit 1991, numri i shtetasve shqiptarë të larguar jashtë vendit ishte më 
shumë se 200.000. Psikoza kolektive për t’u larguar jashtë vendit përfshiu shumë qytetarë shqiptarë, të cilët u dyndën 
brenda mureve të ambasadave të vendeve perëndimore në Tiranë, në korrik 1990, dhe në rrethimet e tyre, në mars 
1991. Flukse masive migrantësh mbërritën në portet e jugut të Italisë ku vetëm brenda tre ditëve, 7-10 mars 1991, 
në Bari zbarkuan 20.000 shqiptarë dhe më 8 gusht 10.000 të tjerë. Kundrejt pagesave të ndryshme, anije peshkimi 
me klandestinë në bord niseshin nga porti i Durrësit dhe Vlorës. Në të njëjtën kohë, rreth 23.000 shqiptarë hynë në 
territorin grek përmes kufirit tokësor, pa hasur në kundërshtimin e rojës kufitare shqiptare. Deri në tetor 1992, numri 
i atyre që kishin lënë vendin arrinte në 300.000 vetë.204 Kjo ishte e barabartë me 9 % të numrit të përgjithshëm të pop-

200.   Në legjislacionin penal shqiptar këto vepra penale njihen si ‘Trafikimi i personave’ dhe ‘Ndihma për kalim të paligjshëm të kufirit’. Termi ‘kontrabandim 
i migrantëve’ është përdorur në konventën e kombeve të bashkuara kundër krimit të organizuar transnacional dhe protokollin e dytë shtesë të saj.

201.  http://www.iom.int/jahia/wëebdav/shared/shared/mainsite/activities/ibm/10-iom-ibm-FaCt-sheet-People-smuggling.pdf
202.   europol 2005: 15
203.   këshilli i evropës (1992), rapport sur l’exode de ressortissants albanais. dokument i asamblesë Parlamentare no: 6555 (ref. 1402-27/1/92-

2e), 27 janar 1992.
204.   van der Pol, analysis of migrations, raport studimi, tiranë 1992 in ilir gedeshi, role of remittances from albanian migrants and their 

Influence in the Country’s Economy, p. 11 (referuar në Piperno. F, From Albania to Italy:  Formation and basic features of a binational migration 
system.CesPi may 2002.
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ullsisë, që në vitin 1990 ishte 3.2 milion banorë.205 
Nga fundi i vitit 2002 deri në vitin 2006, flukset e personave që lanë vendin u pakësuan, dhe në fund të kësaj periudhe 
përllogaritej se 350.000 shqiptarë ishin me qëndrim jashtë Shqipërisë.206 
Në literaturë, karakteri i ‘qetë’ dhe i ‘kontrolluar’ i lëvizjeve migratore në këtë periudhë shpjegohet me përmirësimin e 
kushteve social-ekonomike në vend, stabilitetin politik, rritjen e GDP-së me 9 % në vit, dhe përmirësimin e kushteve 
të jetesës, falë rritjes së remitancave që përbënin 25 % të prodhimit të brendshëm bruto.207 
Destabiliteti shoqëror dhe politik i shkaktuar nga rënia e firmave piramidale në Shqipëri solli valën e dytë të eksodit të 
qytetarëve shqiptarë. Në periudhën mars 1996 – prill 1997, 70.000 shqiptarë emigruan drejt Italisë (40.000) dhe Greq-
isë (30.000).208 Muaji i pikut ishte marsi 1997, gjatë të cilit 17.000 shqiptarë u nisën drejt Italisë. Në vetvete ky muaj nda-
het në dy pjesë, për shkak të karakteristikave të shfaqura. Kështu, në gjysmën e parë të muajit, ishin familje të Vlorës 
dhe zonave përreth që organizuan vetë udhëtimet drejt Italisë për t’i shpëtuar dhunës. Ndërsa në gjysmën e dytë të 
muajit mars 1997, spikat karakteri i organizuar kriminal i kontrabandimit të shumë të rinjve nga zona të ndryshme të 
vendit. Rrjetet e kontrabandistëve e shndërruan situatën e emergjencës në një biznes shumë fitimprurës. Në fund të 
marsit 1997, kanalet ujore të kontrabandimit të migrantëve dhe flukset e klandestinëve spontanë u kufizuan nga ndë-
rhyrja e komunitetit ndërkombëtar, nëpërmjet një force mbrojtëse shumëkombëshe, e cila nën udhëheqjen italiane 
patrulloi dhe mori në kontroll ujërat ndërkombëtare dhe territoriale shqiptare.209 
Nga fundi i vitit 1997 deri në vitin 2000, situata filloi të stabilizohej pas kolapsit ekonomik dhe shoqëror, dhe në vend 
u shënua një rritje e lehtë ekonomike, zbutje e deficitit shtetëror dhe inflacionit. Megjithatë, të ardhurat për kokë mbe-
teshin të ulëta, niveli i papunësisë i lartë dhe mungonte siguria e personit për jetën. Rreth 5000 vetë çdo muaj linin 
Shqipërinë gjatë kësaj periudhe.210 Lufta në Kosovë në vitin 1999 dhe konflikti në Maqedoni në vitin 2001 ndikuan 
ndjeshëm mbi flukset e kontrabandimit të refugjatëve të luftës dhe personave klandestinë. Konkretisht, 37.000 vetë 
migruan drejt Italisë përmes Shqipërisë në vitin 1999. Kjo ishte një shifër tri herë më e lartë se një vit më parë.211 Kra-
has shtetasve kosovarë, shtetas shqiptarë migruan gjithashtu duke u kamufluar si refugjatë të luftës. Dy vjet më pas, 
konflikti i armatosur në Maqedoni bëri që në mars 2001, rreth 3000 persona të hynin në territorin shqiptar për të kalu-
ar drejt Kosovës apo vendeve të tjera perëndimore.212 Në përfundim të periudhës dhjetëvjeçare të lëvizjeve migratore, 
përllogaritet se numri i përgjithshëm i shtetasve shqiptarë që kishin hyrë dhe ishin me qëndrim në Itali në vitin 2000 
ishte rreth 127 mijë213 dhe 443. 550 në Greqi, në vitin 2001. Kjo do të thotë se në këtë periudhë në Greqi, shqiptarët 
përbënin 60 % të numrit të përgjithshëm të migrantëve dhe 4 % të popullsisë së përgjithshme.214 

205.   international migration from Countries with economies in transition : 1980-1999, Population division, department of economic and social 
Affairs- United Nations Secretariat ESA/P/wP.176, September 2002.

206.   undP, albanian human development report 1996 p. 3.
207.   Piperno. F, From albania to italy:  Formation and basic features of a binational migration system.CesPi may 2002 referuar economist intelli-

gence Unit, Country profile 2001, p. 22.
208.   ibid.
209.   ibid.
210.   këshilli i bashkimit evropian, high level working group on asylum and migration. draft action plan for albania and the neighboring region, 

june 2000: 13.
211.   Piperno. F, From albania to italy:  Formation and basic features of a binational migration system.CesPi may 2002 referuar oeCd, trends in 

international migration, soPemi, 2001, p. 72.
212.   economist intelligence unit, albania Country report, april 2001, p.9.
213.   international migration from Countries with economies in transition : 1980-1999, Population division, department of economic and social 

Affairs-United Nations Secretariat ESA/P/wP.176, September 2002: 40.
214.  baldwin-edwards, m immigration into greece,, 1990-2003:a southern european Paradigm?european Population Forum uneCe geneva 

january 2004: 5, bonifazi C, Conti C and mamolo m, balkan international migration in the 1990s, roma 2006: 16. 



F. Zhilla & B. lamallari : :  59    

2001 - 2014  
Në periudhën nga viti 2001 deri në ditët e sotme kontrabandimi i migrantëve i është nënshtruar një procesi të vazh-
dueshëm përshtatjeje dhe ndryshimi, i ndikuar kryesisht nga masat shtrënguese të agjencive ligjzbatuese, kërkesat 
e migrantëve mbi destinacionet e preferuara, si dhe faktorë të tjerë të jashtëm. Në këtë periudhë, krahasuar me ato 
të mëparshmet, vihet re një rritje e numrit të personave që përdorin mënyrat e ligjshme në vend të atyre klandes-
tine, si dhe një rritje e kërkesës për të migruar drejt destinacioneve si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada, dhe 
Australi. Në këtë situatë mendohet se ka ndikuar vendosja e moratoriumit të brendshëm për ndalimin e qarkullimit 
të motoskafëve dhe ashpërsimi i politikave mbi migrimin, mënyra e pritjes të imigrantëve dhe stigmatizimi i tyre nga 
media në vendet fqinje pritëse. Megjithatë, flukset e migrantëve të paligjshëm drejt Italisë dhe Greqisë kanë vazhduar deri 
në prag të liberalizimit të regjimit të vizave, në dhjetor 2010.215 Rruga e ndjekur për kontrabandimin në Greqi ishte ajo e 
ecjes në këmbë të prirë nga persona udhërrëfyes përmes ‘kufirit të gjelbër’, por edhe përmes pikave të kalimit kufitar, me 
anë të dokumenteve të falsifikuara dhe realizimit të kalimit kur në pikat e kontrollit ishin në shërbim ‘personat e dëshiru-
ar’. Kurse drejt Italisë, kanalet detare të kontrabandimit të migrantëve që lidhnin brigjet e Vlorës, Durrësit, Shëngjinit dhe 
bregun midis Shkodrës dhe Ulqinit me brigjet e jugut të Italisë ishin aktive deri në vitin 2006. Migrantët transportoheshin 
me gomone përgjatë gjithë udhëtimit ose, pasi ishin grumbulluar në zona jo shumë të rrahura (grykëderdhja e lumit Mat, 
laguna e Patokut dhe Rushkull), transportoheshin me motoskaf në një anije peshkimi, dhe më pas në një anije tjetër që i 
priste në det të hapur.216 
Nga vendimet gjyqësore dallohet qartë ndryshimi i rrugëve dhe mjeteve të përdorura për kontrabandimin e migrantëve drejt 
Italisë nga ato ujore në ato tokësore. Migrantët, pasi grumbulloheshin në pika të caktuara në Tiranë, niseshin me furgonë 
drejt veriut të Shqipërisë (Bajzë e Malësisë së Madhe dhe Kukës) për të kaluar ‘kufirin e gjelbër’ me Malin e Zi, në këmbë, 
ose përmes Morinës në Kosovë, me synim për të vazhduar tranzit drejt Kroacisë, Sllovenisë dhe për të mbërritur në Itali. Në 
Kosovë, për transportin e migrantëve përdoreshin automjete private ose furgonë, ecja në këmbë përmes kufirit malor zgjas-
te deri në 4 orë dhe udhëtimi drejt Italisë, të fshehur në maune, zgjaste nga 2 deri 3 ditë. Gjatë rrugëtimit, kontrabandistët i 
ndalonin migrantët në qytete të ndryshme të shteteve tranzit, në pritje për t’i bashkuar edhe me migrantë të tjerë. Zakonisht, 
migrantët ankoheshin për kohën e gjatë të pritjes dhe kushtet e këqija, që kishin të bënin me mungesën e ushqimit dhe 
shtretërve. 
Liberalizimi i regjimit të vizave për Shqipërinë me vendet e zonës Shengen në dhjetor 2010 ka ndikuar në natyrën, shkallën 
dhe destinacionet e kontrabandës së migrantëve nga Shqipëria. Pozicioni i Shqipërisë si vend burimi për migrantët e palig-
jshëm është dobësuar, megjithëse mbetet shqetësim kalimi i paligjshëm i qytetarëve shqiptarë drejt Mbretërisë së Bashkuar 
dhe Amerikës. Kohët e fundit janë regjistruar raste tragjike të humbjes së jetës të qytetarëve shqiptarë, gjatë udhëtimit në 
maune drejt Mbretërisë së Bashkuar.217 Ka ndryshuar gjithashtu roli i Shqipërisë, nga vend kryesisht origjine për migrantët 
e paligjshëm në vend i përdorur si tranzit për kalimin e migrantëve të paligjshëm të nënshtetësive të tjera. Grupet krimi-
nale të kontrabandës së migrantëve kanë intensifikuar lëvizjet në kufirin serbo-hungarez, që prej fillimit të vitit 2011.218 Po 
këtë vit, Europol-i, ndërsa konfirmonte rënien e flukseve të migrantëve të paligjshëm nga Shqipëria për punë sezonale në 
Greqi, njoftonte njëherësh se hyrjet e paligjshme në Greqi nga Turqia ishin rritur me 500 për qind.219 Raportohej gjithashtu 
se grupet ‘shqipfolëse’ të krimit të organizuar janë ndër grupet më të përfshira në kontrabandën e migrantëve. Këto grupe 

215.   Çështja e fundit e paraqitur në gjykatën e krimeve të rënda për grup të strukturuar kriminal me aktivitet kontrabandimin e migrantëve drejt 
italisë është gjykuar në vitin 2012 për ngjarje të ndodhura në 2009 dhe tetor 2010 (dy muaj para liberalizimit të vizave). 

216.   shih vendimin nr 40 të vitit 2010 të gjykatës së shkallës së Parë për krime të rënda.
217.  http://www.balkanweb.com/site/tentuan-emigrimin-ilegalisht-ne-angli-2-shqiptare-karbonizohen-ne-kamion-2/ 
218.  http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/ibm/10-iom-ibm-FaCt-sheet-People-smuggling.pdf
219.   europol 2011: 22.
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mund të nënkontraktojnë pjesë të transportit apo prodhimit të dokumenteve false, por ruajnë kontroll efektiv mbi migrantët 
e kontrabanduar gjatë transportimit.220 Nga vendimet gjyqësore rezulton se grupe kriminale të përbëra nga shtetas turq dhe 
shqiptarë, shfrytëzonin territorin shqiptar për kalimin tranzit të shtetasve turq drejt Kosovës, me destinacion vendet e Bash-
kimit Evropian. Si pikë hyrëse përdorej aeroporti i Rinasit. 
Aktualisht, shqetësuese paraqitet situata e kalimit të paligjshëm të kufirit nga shtetas sirianë, të cilët synojnë vendet e Bash-
kimit Evropian si refugjatë të luftës. Pothuajse çdo ditë në mediat shqiptare paraqiten raste të ndalimit të këtyre shtetasve në 
Gjirokastër dhe kthimit të tyre në Greqi. Arrestimet nga policia të disa shtetasve shqiptarë që kanë ndihmuar dhe strehuar 
migrantët, me qëllim përfitimi, tregon se flukset e migrantëve të paligjshëm nuk janë të pavarura, por ndihmohen dhe in-
struktohen nga persona të tjerë.221 Kjo konfirmohet dhe nga intervistat me ekspertë që raportojnë se, me gjithë vështirësitë 
në përkthim dhe mungesën e informacionit mbi emrat e shoqëruesve, migrantët e ndaluar pohojnë se ata janë instruktuar 
mbi vendet ku do të kalojnë dhe pushojnë gjatë udhëtimit.222 Nevojiten hetime proaktive për zbulimin e grupeve kriminale 
të përfshira në këtë veprimtari. 

Struktura e grupeve të kontrabandës  
Nga informacioni i përftuar prej vendimeve gjyqësore të dhëna për grupe të strukturuara kriminale, të përfshira në kontra-
bandimin e migrantëve, si dhe studime të ndryshme, 223 jemi në gjendje të ndërtojmë një profil të përgjithshëm të grupeve 
kriminale të kontrabandës së migrantëve, sipas detyrave dhe përgjegjësive të secilit pjesëtar. Megjithatë, duhet mbajtur para-
sysh se rolet dhe detyrat e secilit anëtar ndryshojnë në varësi të llojit të veprimtarisë, kohës, vendit dhe grupeve të ndryshme 
të përfshira në kontrabandimin e migrantëve. Gjithashtu, në disa raste, një anëtar i grupit mund të ketë më shumë se një 
detyrë apo rol të caktuar. Zakonisht, në grupet e kontrabandimit të migrantëve dallohen këto role:
‘Drejtuesi’ Çdo grup kriminal i përfshirë në kontrabandimin e migrantëve drejtohet nga një ose dy persona, të cilët kanë 
pozicion koordinues dhe menaxherial. Drejtuesi merret me planifikimin e fazave të ndryshme të veprimtarisë dhe siguron 
gjetjen e personave përgjegjës për secilën fazë. Gjithashtu, mban kontakte dhe bashkëpunon me drejtues të grupeve të 
kontrabandës në vendet e tjera.
‘Rekrutuesi’ Është personi përgjegjës për identifikimin dhe rekrutimin e klientëve. Ndonjëherë, janë vetë personat që duan 
të migrojnë apo familjarët e tyre që kontaktojnë rekrutuesit, në zona të caktuara të vendit. Në disa raste, rekrutuesi mbledh 
paraprakisht apo siguron sasinë e mjaftueshme të parave nga migrantët. Përpara nisjes, rekrutuesi grumbullon mi-
grantët në kohën dhe vendin e caktuar.
‘Transportuesi/shoqëruesi’ Merr në dorëzim migrantët nga rekrutuesi dhe realizon transportimin e tyre nëpërmjet 
mjeteve të ndryshme si kamionë, autobusë, furgonë dhe taksi. Në rastet e kalimit të paligjshëm të ‘kufirit të gjelbër’, 
një ose dy persona shërbejnë si udhërrëfyes dhe shoqërues të migrantëve. Në rastet e kontrabandimit drejt Greqisë, 
taksistë që prisnin në territorin grek, në afërsi të kufirit, kanë shërbyer si transportues të migrantëve të paligjshëm 
në brendësi të vendit. Kur kalimi bëhet përmes pikave të kontrollit kufitar, me anë të dokumenteve të falsifikuara, 
shoqëruesi udhëheq apo udhëzon migrantët të kalojnë përmes stacionit të kontrollit, kur në shërbim është nëpunësi 
i korruptuar. Shoqëruesit mund të jenë të armatosur dhe garantojnë nënshtrimin dhe bindjen e plotë të migrantëve 
përmes dhunës psikologjike, shfaqjes së armëve dhe kërcënimeve. 

220.   ibid.
221.  http://www.asp.gov.al/index.php/historiku-i-trajnimit-policor/17-shqip/lajmet-e-fundit/6499-gjirokaster-dy-te-arrestuar-me-akuzen-e-dhenies-

ndihme-per-kalim-te-paligjshem-te-kufirit
222.   intervistë me gjyqtar kod (37) korrik, 2014.
223.   antonopoulos, g. a. and Winterdyk, j. (2006) ‘the smuggling of migrants in greece: an examination of its social organization’, european 

journal of Criminology, 3 (4): 8.
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‘Informatorët dhe bashkëpunëtorët e jashtëm’ Këta janë persona që mbledhin informacion mbi praninë e forcave të pol-
icisë, rojës kufitare, ushtrisë dhe postblloqet e ngritura nëpër rrugë të ndryshme. Shtetas shqiptarë me qëndrim në 
vendet e tranzitit apo destinacionit, si dhe shtetas të këtyre vendeve mund ta kryejnë këtë detyrë.
‘Ndërmjetësit/garantuesit’ janë persona që shërbejnë si pikë lidhjeje dhe garanci midis familjarëve të migrantit dhe kon-
trabanduesve. Nga praktika, ka rezultuar se këta janë pronarë lokalesh apo të ndonjë aktiviteti tregtar, ku familjarët e 
migrantëve lënë si garanci paratë që shkojnë për kontrabanduesit në çastin e mbërritjes në destinacion të migrantëve. 
Shpesh herë, këta persona pretendojnë se nuk janë të përfshirë në veprimtari kriminale, por thjesht kanë njohje të 
përbashkët me palët. Megjithatë, ata përfitojnë një komision apo përqindje të caktuar për shërbimin e kryer. 
‘Akomoduesit’ janë pronarë hotelesh, motelesh apo banesash private që sigurojnë strehim dhe qëndrim për migrantët, 
gjatë kalimit të tyre tranzit në një shtet të caktuar. 
‘Falsifikatorët’ janë pjesëtarë ose jo të grupeve të kontrabandës së migrantëve. Ata realizojnë falsifikimin e doku-
menteve të identitetit dhe vizave drejt destinacioneve të ndryshme për migrantët e paligjshëm. 
Zyrtarë publikë të korruptuar, megjithëse mund të mos jenë anëtarë të këtyre grupeve, përmes ndihmës së tyre aktive 
(punonjës ambasadash/konsullatash) dhe pasive (oficerë policie në pika të kontrollit kufitar) luajnë rol thelbësor për 
realizimin me sukses të kontrabandimit të migrantëve.
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Përfitimet e paligjshme 
Përfitimet e ardhura nga kontrabandimi i migrantëve janë shumë të larta në krahasim me risqet dhe kostot e përfshi-
ra. Vepra penale e ‘ndihmës për kalim të paligjshëm të kufijve’ konsiderohet më pak e rrezikshme se veprat e tjera si 
trafikimi i njerëzve, drogës dhe armëve, dhe rrjedhimisht ka dënim më të butë sesa këto të fundit. Gjithashtu, në rast 
ndjekjeje nga policia, kontrabandistët i braktisin menjëherë klientët e tyre dhe nuk pësojnë humbje financiare, në rast 
se pagesa për shërbimin e ofruar është kryer paraprakisht. Për shkak të faktorëve të ndryshëm si largësia midis vendit 
të origjinës dhe destinacionit, mjetet e përdorura të transportit, periudha e vitit, moti, prania e kontrolleve të shtuara 
policore dhe kufitare, e të tjerë, nuk mund të ketë tarifa standarde për kontrabandimin e migrantëve. Megjithatë, duke 
u mbështetur në informacionin e përftuar nga vendimet gjyqësore ndaj grupeve të strukturuara kriminale që e kanë 
ushtruar këtë veprimtari, intervistave me ekspertë dhe studimeve të ndryshme në vendet pritëse, jemi në gjendje të 
vlerësojmë me përafërsi tarifat e paguara nga migrantët për kontrabandimin drejt destinacioneve të ndryshme. Kështu, 
në vitin 2006, ndihma për kalimin e paligjshëm të kufirit grek kushtonte nga 150 deri në 600 dollarë. Ndërsa transportimi 
deri në brendësi të shtetit helen shkonte nga 500 deri në 1000 dollarë.224 Nga vendimet gjyqësore të shqyrtuara rezulton se 
në prag të liberalizimit të regjimit të vizave, çmimi ishte rritur ndjeshëm dhe luhatej nga 1000 deri 1200 euro për person. 
Ndërsa pagesat për kontrabandimin drejt vendeve të Evropës Perëndimore ishin nga 2500 – 6000 euro.225 Kontrabandimi 
drejt Italisë përmes vendeve të Ballkanit Verior kushtonte 3000 - 3500 euro. 
Për destinacione më të largëta, si Amerikë dhe Kanada, pagesat llogariten deri në 16.000 euro, duke përfshirë falsifikimin 
e dokumenteve të identifikimit dhe vizave. Informacioni mbi tarifat e kontrabandimit, i shoqëruar nga numri i personave 
që kanë shfrytëzuar kanalet e paligjshme për të mbërritur në destinacionet e zgjedhura, na ndihmon të kuptojmë dhe 
llogaritim përafërsisht përfitimet dhe fuqinë ekonomike të rrjeteve kriminale të përfshira në kontrabandimin e migrantëve. 
Ashtu si në rastin e trafikimit të qenieve njerëzore, natyra klandestine e veprimtarisë së kontrabandimit të migrantëve e bën 
pothuajse të pamundur pasjen e një shifre të saktë mbi numrin e personave të kontrabanduar. Sipas censusit kombëtar të 
vitit 2011, vlerësohet se rreth 500.000 persona kanë emigruar nga viti 2001 deri në vitin 2011.226 Aktualisht nuk ka një statis-
tikë zyrtare mbi përqindjen e personave që kanë emigruar në mënyrë të ligjshme dhe diferencën e mbetur të personave 
të kontrabanduar. Gjithsesi, raporte dhe studime të ndryshme ndërkombëtare kanë raportuar prej kohësh shifra të 
ndryshme, referuar të ardhurave vjetore kriminale të rrjeteve të kontrabandimit të migrantëve. Kështu, nga dërgimi 
i gomoneve drejt Pulias, një pronar në Vlorë pranonte se fitonte rreth 10.000 dollarë në natë.227 Ndërsa të ardhurat 
vjetore nga kontrabandimi i migrantëve për një grup kriminal mund të arrinin deri në 45 milionë euro.228 Të ardhurat 
kriminale nga kjo veprimtari, sipas UNDP, ishin edhe më të larta, duke arritur deri në 250 - 300 milionë dollarë vetëm 
për qytetin e Vlorës.229 Gjatë periudhës 1998 – 2005, sipas të dhënave të policisë italiane, 95.822 persona kanë emigruar 
në mënyrë të paligjshme drejt Italisë. Secili prej tyre ka paguar nga 500 deri në 1000 euro, që përkon me një të ardhur 
mesatare kriminale prej afro 80 milionë euro, nga kjo veprimtari. Sipas të njëjtave burime, prej këtyre 22.815 migrantë 
të paligjshëm ishin shtetas shqiptarë. Në të njëjtën periudhë kohore, autoritetet shqiptare raportonin se pagesa për 
kontrabandimin drejt destinacioneve të ndryshme luhatej nga 300 deri në 3000 euro.230 Ndërsa në prag të liberalizimit 

224.   ibid.
225.   FATF Report Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants, July 2011: 16
226.   instat, Censusi i Popullsisë dhe banesave 2011: 7.
227.   hysi. v, ‘organised Crime in albania: the ugly side of capitalism and democracy’, p 548 (citing renton 2001: 20) in Paoli l, Fijnaut C ‘organ-

ised Crime in europe: Concepts, Patterns and Control Policies in the european union and beyond’ 2004.
228.   ibid.
229.   undP 2001: 41, referred in Paoli l, Fijnaut C ‘organised Crime in europe: Concepts, Patterns and Control Policies in the european union and beyond’ 2004.
230.   Carpo regional Project ‘situation report on organised and economic Crime in south-eastern europe’ 2006: 77.
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të vizave për Shqipërinë, nga vendimet gjyqësore rezulton se pagesa mesatare për kontrabandim drejt Italisë, përmes 
rrugëve tokësore, ishte 3000 - 3500 euro për person. 

Pasojat nga kontrabanda e migrantëve 
Kontrabandimi i migrantëve, krahas përfitimeve të paligjshme për grupet e përfshira kriminale, ka sjellë gjithashtu 
kosto të pallogaritshme për migrantët e paligjshëm dhe shtetin shqiptar. Megjithëse aktualisht nuk dihet me saktësi 
numri i qytetarëve shqiptarë që kanë humbur tragjikisht jetën ose kanë rezultuar të zhdukur, gjatë përpjekjeve për të 
mbërritur dhe filluar një jetë të re në vende të tjera, vetëm gjatë periudhës kohore mars 1997 – janar 2004 numëro-
hen të paktën 455 persona që kanë patur një fat tragjik.231 Ndërmjet një morie lajmesh mbi mbytje të gomoneve me 
klandestinë dhe vrasjeve në kufi të migrantëve nga Shqipëria, në kujtesën e përbashkët shoqërore mbeten të pashlyera 
mbytja më 28 mars 1997 e anijes ‘Kater i Radës’, pas përplasjes me anijen ushtarake Italiane ‘Sibilla’, si dhe thirrja për 
ndihmë nga lundruesit e një gomoneje drejt një televizioni privat, më 9 janar 2004. Në këtë rast, 21 persona u gjetën 
të vdekur në gomone nga i ftohti dhe 7 të tjerë rezultuan të zhdukur. Në fillimet e tij, karakteri i pakontrolluar i migra-
cionit të paligjshëm ka shkaktuar edhe tensione politike midis Shqipërisë dhe vendeve fqinje si Italia dhe Greqia.232 
Këto flukse migrantësh janë shoqëruar nga deklarata të politikanëve me përmbajtje raciste, që të fryra nga media, kanë 
nxitur shfaqjen e stereotipeve dhe diskriminimin e imigrantëve shqiptarë në këto vende.233

Vlerësim i riskut të kontrabandës së migrantëve

•	 Mundësia për të lëvizur lirisht drejt shteteve të zonës Shengen, pas liberalizimit të vizave për Shqipërinë në dhjetor, 
ka ulur natyrshëm kërkesën për të shfrytëzuar kanalet e paligjshme të kontrabandimit drejt dhe përmes këtyre 
vendeve. 

•	 aktualisht, si destinacione të lakmuara 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, suda-
nezë, kongolezë dhe 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.		  

231.  http://www.shqiptariiitalise.com/component/content/article/46--mars-1991-edhe-une-isha-ne-anije/1054-varreza-otranto.html
232.   Piperno. F, From albania to italy:  Formation and basic features of a binational migration system.CesPi may 2002.
233.   undP, albanian human development report 1996 p. 40, baldwin-edwards, m immigration into greece, 1990-2003:a southern european 
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3.4. trafikimi i armëve 

Organizimet kriminale i përdorin armët kryesisht për vetëmbrojtje apo goditje të kundërshtarëve, si dhe për qëllime 
fitimprurëse nga trafikimi i paligjshëm i tyre. Këto armë janë të llojeve dhe natyrave të ndryshme, ku përfshihen pis-
toleta, armë gjysmë automatike, automatikë, eksplozivë dhe armë të natyrës tipike të luftës. 

Trafikimi i armëve nga grupet kriminale 
Trafiku i armëve paraqet një demonstrim elokuent të bashkimeve që realizohen ndërmjet sektorëve të ndryshëm të veprim-
tarive të paligjshme dhe konsolidimin e mëtejshëm të lidhjeve, aleancave reciproke dhe bashkëpunimeve operative ndërm-
jet organizimeve kriminale që kanë fuqizuar potencën dhe rrezikshmërinë shoqërore në veprimtari të caktuara kriminale.234 
Trafikimi i armëve nga Shqipëria është kryer fillimisht në bashkëpunim me organizatat mafioze italiane. Grupet e 
para kriminale shqiptare u lejuan të shfrytëzonin territore te caktuara në Itali, të kontrolluara nga grupet kriminale pu-
lieze të Sacra Corona Unita në shkëmbim të armëve nga Shqipëria.235 Bashkëpunimi kriminal në trafikimin e armëve 
u zgjerua më tej me grupet mafioze të ‘Ndrangheta-s.236 Ky trafik kishte pika kontakti me trafikun e drogës, të qenieve 
njerëzore dhe kontrabandën e migrantëve dhe mallrave të ndryshme. 
Elementët e parë kriminalë shqiptarë të përfshirë në veprimtari të paligjshme të kontrabandës dhe trafiqeve kanë 
qenë ish-agjentë të shërbimeve sekrete të Sigurimit.237 Shpërbërja në korrik 1991 e Sigurimit që numëronte rreth 
10.000 agjentë, dhe zëvendësimi i tij me Shërbimin Informativ Kombëtar bëri që shumë agjentë të humbnin vendet 
e punës, dhe disa prej tyre filluan të përfshihen në veprimtari të paligjshme për të siguruar të ardhura.238 Përgatitja 
e tyre, njohjet, si dhe aftësitë në përdorimin e armëve dhe dhunës ishin elemente të nevojshme dhe favorizuese për 
përfshirjen në veprimtari të rrezikshme të krimit të organizuar. Ky fakt konfirmohet dhe nga Europol-i, i cili në vitin 
2011 raportonte se shumica e anëtarëve të grupeve kriminale shqipfolëse kanë punuar më parë në polici, shërbimet 
sekrete dhe paramilici.239 Trafikimi i armëve kryhet nga grupe ‘poli-kriminale’ në bashkëpunim me rrjete kriminale të 
trafikut ndërkombëtar të drogës dhe qenieve njerëzore. 

Struktura e grupeve    
Grupet e organizuara kriminale të përfshira në këtë veprimtari përbëhen mesatarisht nga 4 - 6 anëtarë. Një ose dy 
prej tyre shërbejnë si persona kyç në organizimin e trafikut dhe ndërmjetësimin me grupet e tjera në Malin e Zi 
dhe Kosovë. Këta persona shfaqin njohuri të shumta mbi llojet dhe çmimet e armëve të ndryshme. Kur armët apo 
eksplozivët sigurohen brenda vendit, një ose më shumë persona kanë përgjegjësi t’i gjejnë dhe t’i mbledhin ato nga 
rajone të ndryshme të vendit dhe depo të armatimeve, me anë të bashkëpunimit apo korruptimit të oficerëve, mag-
azinierëve dhe personave të tjerë të ngarkuar me ruajtjen e tyre. Transportimi i armëve dhe municioneve nga jashtë 
apo brenda vendit mund të kryhet nga vetë organizatorët apo ndonjë anëtar tjetër i grupit. Një tjetër anëtar është i 
ngarkuar me gjetjen e blerësve të mundshëm dhe realizimin e shitjes. Njohjet midis anëtarëve janë shoqërore dhe në 

234.   Poda. z krimi i organizuar 1998: 72
235.   europol 2004: 22, intervistë me prokuror kod (29), qershor 2014.
236.   europol 2011: 38. 
237.   hajdinjak .m. ‘smuggling in southeast europe:  the yugoslav wars and the development of regional Criminal networks in the balkans’.Center 

For the study of democracy 2002:18 referuar ‘the library of Congress. “albania – a Country study.” the library of Congress Country studies.b 
april 1992. http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/altoc.html’. 

238.   ibid.
239.   europol 2011: 39.
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ndonjë rast familjare. Disa prej personave kyç në grupet e trafikimit të armëve rezulton të jenë njohur gjatë kohës së 
vuajtjes së një dënimi të mëparshëm me burgim. Komunikimet midis tyre janë të rezervuara, shpesh të koduara dhe, 
meqë i kanë krijuar lidhjet e nevojshme zgjedhin që marrëveshjet për furnizimin dhe shitjen e armëve t’i përmbyl-
lin në takime personale. Gjatë këtyre takimeve realizohet dhe demonstrimi i mostrave ndaj personave të interesuar. 
Megjithatë, ndodh që disa nga bisedat e përgjuara janë të pakujdesshme, dhe përmbajnë terma dhe emra konkretë. 
Kryesisht, kjo ndodh midis personave të padënuar më parë.240  

Mënyrat e trafikimit 
Rrugët e përdorura janë ato të trafikimit të drogës. Mënyrat më të zakonshme janë nëpërmjet fshehjes së armëve dhe 
pjesëve përbërëse në automjete private dhe imbarkimit në traget, kontrabandimit të tyre përmes kufirit të gjelbër, 
dhe shfrytëzimit të linjave të autobusëve Shqipëri - Greqi dhe Shqipëri - Kosovë – Gjermani deri në Suedi. Trafikan-
tët e armëve shfrytëzojnë edhe kompani të transportit ndërkombëtar, duke përdorur ryshfetin apo shtrëngimin e 
shoferëve.241 Gjithashtu, janë vërejtur raste të trafikimit të armëve dhe pjesëve përbërëse nga SHBA dhe Kanadaja 
nëpërmjet kolipostës.242 

Trafikimi gjatë konflikteve në rajon
Trafikimi i armëve është shndërruar në një biznes të paligjshëm, mjaft fitimprurës, për grupet kriminale shqiptare 

240.   intervistë me ekspert policie (kod 12). 
241.   ibid
242.   ibid, intervistë me ekspert policie (kod 12). 
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brenda dhe jashtë vendit, në periudhat para dhe gjatë konflikteve të armatosura në rajon. Të njëjtat rrjete kriminale që 
kanë furnizuar me armë ‘kriminelë’ kanë trafikuar armë edhe për ‘luftëtarë’. Në praktikë, duke iu nënshtruar natyrës 
së tregut, armë ‘shtetërore’ kanë devijuar drejt sipërmarrjeve kriminale, ashtu si dhe armë në zotërim të qytetarëve 
janë shitur për konflikte të armatosura dhe veprimtari kriminale. Megjithatë, duhet theksuar se në shumicën e rasteve 
qëllimi përfundimtar i këtyre transaksioneve është fitimi monetar, dhe jo për çfarë do të përdoren këto armë.243

Konkretisht, dukuri të tilla janë raportuar para dhe gjatë konflikteve të armatosura në Kosovë, në vitin 1999, dhe 
Maqedoni, në vitin 2001. Që prej vitit 1994, grupe etnike shqiptare të krimit të organizuar, që veprojnë në vende të 
Evropës Perëndimore, janë furnizuar me armë dhe drogë nga grupe kriminale në Gjeorgji dhe Armeni. Me paratë e 
siguruara nga shitja e drogës bliheshin sasi të tjera armatimesh, që janë trafikuar drejt konfliktit që po përgatitej në 
Kosovë. Armë janë siguruar edhe nga ushtarë rusë, në shkëmbim të heroinës.244 Zyra e Kombeve të Bashkuara mbi 
Drogën dhe Krimin (UNODC) ka raportuar gjithashtu furnizimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës me armë të blera 
me para të fituara nga trafiku i drogës, si dhe me mbështetjen e komunitetit të diasporës në Itali dhe Zvicër. Gjithash-
tu, në Kosovë kanë shkuar edhe armë të plaçkitura nga depot e armatimeve në Shqipëri.245 Përllogaritej se nga depot 
e armatimeve janë plaçkitur rreth 550.000 armë, prej të cilave 38.000 ishin armë dore, 226.000 kallashnikovë, 25.000 
mitralozë, 2400 hedhës raketash kundërtank, 3.500.000 granata dore, dhe 3600 tonë eksploziv.246 Nga këto, të paktën 
6000 copë AK- 47 (kallashnikovë) kanë shkuar në Kosovë.247 
Pas përfundimit të konfliktit në Kosovë, prej aty stoqet e armëve u trafikuan drejt Maqedonisë, para dhe gjatë konfliktit 
të vitit 2001. Numri i kallashnikovëve të transportuar në Maqedoni nga Kosova arrinte në 12.000.248 Sigurisht, fluksi i 
armëve shqiptare apo përdorimi tranzit i territorit shqiptar ndodhi për shkak të mungesës së kontrollit mbi hapësira 
të mëdha të territorit nga qeveria dhe institucionet shqiptare, gjatë periudhës 1997 – 1999. Në atë kohë Shqipëria e 
Veriut ngjante me një treg armësh shumë fitimprurës për grupe të ndryshme. 249 Përtej të dhënave të pakonfirmuara, 
nuk provohet që trafikimi i armëve nga Shqipëria drejt Kosovës apo Maqedonisë të jetë bërë në kuadër të idesë së 
‘Shqipërisë së Madhe’, të cilën ekspertët e intervistuar përgjithësisht nuk e shohin si politikë të drejtuar nga Tira-
na.250 Për më tepër, ekspertët shtojnë se mungesa e kontrollit mbi territorin bëri që armë të plaçkitura nga depot të 
trafikoheshin njëherësh edhe drejt Greqisë.251 Drejt vendit fqinj jugor përllogaritet se janë trafikuar të paktën 1.500 
kallashnikovë, gjatë kohës së trazirave në vend.252 Në literaturë është argumentuar se edhe sikur furnitorët e armëve të 
bëjnë dallime politike, për shembull duke furnizuar me armë aleatët përmes operacioneve të mbuluara, ka shumë pak 
mundësi që të garantojnë se armët do të mbeten në duart e marrësve të pritshëm.253

243.   vuurwapens: legale en illegale kanalen, tijdschrift voor –Criminologie, ed. h. j. Frankie; e.s. de wijs., vol. 43, no. 1, 27-41, march, 2001: 2.
244.   The New York Times ‘Albanian Groups at Center of Huge Traffic, Report Says: In Balkans, Arms for Drugs’. Barrey. J. June 1994. Shih: http://

www.nytimes.com/1994/06/06/news/06iht-drugs.html
245.   the globalization of Crime: a transnational organized crime threat assessment. unodC, 2010: 256.
246.   gjoni. i ‘organized Crime and national security: the albanian Case’ 2004: 32.
247.   Castle. R. and Musah, 1998; Kushti, N, Pubic Awareness Information Officer for the UNDP project in Albania provided to S. Shropshire 

referuar në ‘Border Controls in Canada: Impact on Illicit Trafficking and Public Safety’ Brief to the Sub-Committee on International Trade, Trade 
Disputes and Investment of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade. Coalition for Gun Control, October 29, 2001: 13.

248.   ibid.
249.   ‘turning the page: small arms and light weapons in albania’ Center for Peace and disarmament education and safer world, december 2005: 7.
250.   ibid. 
251.   intervistë me gjyqtar (kod 29), qershor 2014 dhe gazetar (kod 18), tetor 2014.
252.   ‘Border Controls in Canada: Impact on Illicit Trafficking and Public Safety’ Brief to the Sub-Committee on International Trade, Trade Disputes 

and Investment of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade. Coalition for Gun Control, October 29, 2001: 13.
253.   vuurwapens: legale en illegale kanalen, tijdschrift voor – Criminologie, ed. h. j. Frankie; e.s. de wijs., vol. 43, no. 1, 27-41, march, 2001: 2.
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Tregtia përmes kanaleve zyrtare
Duke mbajtur parasysh dallimin midis trafikimit të armëve nga rrjete kriminale dhe tregtisë ndërkombëtare të armëve, 
ku aktorë kryesorë janë shtetet, rezulton se armë dhe municione nga Shqipëria kanë shkuar edhe në zona të tjera për 
qëllime të ndryshme. Sipas Regjistrit të Kombeve të Bashkuara për Armët Konvencionale, Shqipëria ka transferuar mu-
nicione drejt ShBA dhe Bullgarisë, për qëllime demontimi dhe demilitarizimi.254 Sisteme artilerie të kalibrit të rëndë 
kanë shkuar edhe për forcat e armatosura të Burkina Faso dhe Republikës Demokratike të Kongos.255 Gjithashtu është 
dokumentuar se 115.510 fishekë të kalibrit 12.7 mm janë dërguar nga vendi ynë në Burundi.256 Vitin e fundit, armë 
dhe municione nga Shqipëria i janë dhuruar qeverisë afgane dhe forcave kurde në Irak, në kuadër të përpjekjeve të 
koalicionit ndërkombëtar kundër terrorizmit.257

Megjithatë, duke cituar gazetën prestigjioze The New York Times “biznesi ndërkombëtar i armëve vepron pjesërisht në 
dritë dhe pjesërisht në hije, dhe është i njollosur me kompani jetëshkurtra ‘fasadë’, sekserë dhe korrupsion zyrtar’.258 Konkretisht, 
në këtë artikull e përditshmja amerikane i referohej transfertës nga Shqipëria të municioneve kineze në Afganistan. 
Kjo transfertë ishte mundësuar përmes kontraktimit nga autoritetet shqiptare të një kompanie ndërmjetëse, e cila 
rezultonte e regjistruar në Qipro për llogari të një shtetasi zviceran, duke ngritur dyshime për korrupsion zyrtar. Sipas 
një raporti të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, 800.000 fishekë të kalibrit 12.7 mm kanë përfunduar nga 
Shqipëria për luftën civile në Libi në vitin 2011, në kundërshtim me embargon e vendosur të armëve.259 Megjithëse 
autoritetet vendase refuzuan të kishin dijeni mbi ndryshimin e destinacionit të fluturimit jashtë hapësirës ajrore të 
Republikës së Shqipërisë, edhe në këtë rast rezulton se në zinxhirin e eksportimit të municionit të jetë përfshirë një 
‘agjent lehtësues’ armen. Kësaj radhe, autoritetet shqiptare zgjodhën të nënshkruanin një kontratë me një ent shtetëror, 
jo me një kompani ndërmjetësuese të pavarur, dhe kjo çoi në përfshirjen e UKRAINMASH, që ishte nën varësinë e 
agjencisë shtetërore Ukrainase Ukrspecexport.260 Armatime nga Shqipëria raportohen të jenë trafikuar edhe në Ruan-
da, gjatë dhe pas gjenocidit atje, falë ndërmjetësimit të kompanisë britanike Mil-Tec. Këto armë u janë shitur forcave të 
qeverisë së Ruandës, në lindje të Zairesë.261 Kohët e fundit, armë dhe municione nga Shqipëria mund të jenë trafikuar 
në Siri. Në nëntor 2014, pas një operacioni të policisë që çoi në arrestimin e 8 personave të dyshuar si të përfshirë në 
trafikimin e armëve, u raportua mbi dyshime të arsyeshme se ky grup kriminal kishte trafikuar dhe më parë armë në 
Siri. Megjithatë, këto pretendime janë kundërshtuar nga Prokuroria.262 Ndonëse nuk ka informacion për përdorim 

254.   the global reported arms trade, the un register of Conventional arms:http://www.un-register.org/heavyweapons/Countrysummaryre-
ports.aspx?Coi=2

255.   ibid. 
256.   Wezeman, P. ‘Arms Flows and the Conflict in Somalia’ October 2010: 9, referring to the United Nations Register of Conventional Arms (UN-

roCa) database.
257.   balkaninsight, likmeta, b ‘albania starts shifting weapons to iraqi kurds’ august 2014 aksesuar online http://www.balkaninsight.com/en/arti-

cle/albania-starts-delivery-of-weapons-to-iraqi-kurds. shih dhe vendimin e këshillit të ministrave nr. 542, datë 15.8.2014 ‘Për kontributin e këshil-
lit të ministrave të republikës së shqipërisë për Qeverinë e republikës së irakut, në kuadër të përpjekjeve të koalicionit ndërkombëtar në luftën 
kundër terrorizmit, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 987, datë 1.12.2010, të këshillit të ministrave, “Për kontributin e këshillit të ministrave 
të republikës së shqipërisë për Qeverinë afgane, në kuadër të përpjekjeve të koalicionit ndërkombëtar kundër terrorizmit”.

258.  the new york times ‘supplier under scrutiny on arms for afghans’, mars 2008. http://www.nytimes.com/2008/03/27/world/asia/27ammo.html
259.   united nations, security Council, report of Panel of experts on lybia established pursuant to resolution 1973 (2011) s/2013/99 p. 19. http://
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260.  likmeta, b ‘albania Faces Questions over arms for libya’ marrë online nga http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-weapons-divert-

ed-to-libyan-rebels-reports-says
261.   ‘turning the page: small arms and light weapons in albania’ Center for Peace and disarmament education and safer world, december 2005: 83.
262.   ‘Trafiku i armëve, Prokuroria kundërshton policinë: Nuk kishin destinacion Sirinë’, Top Channel 15.11.2014 marrë online nga http://www.
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të kanaleve zyrtare për trafikimin e armëve, rezulton se armët dhe municionet janë vjedhur nga depot e policisë dhe 
ushtrisë, nga punonjës të përfshirë drejtpërdrejt ose tërthorazi në këtë veprimtari të organizuar kriminale.263

Situata aktuale 
Nga intervistat me ekspertë dhe shqyrtimi i vendimeve gjyqësore të viteve të fundit, vihet re se trafikimi i armëve dhe 
municioneve nga, përmes dhe drejt Shqipërisë bëhet nga grupe të vogla sporadike brenda vendit, në bashkëpunim me 
grupe të vendeve fqinjë si Mali i Zi, Kosovë, Greqi dhe Itali. Përgjithësisht pranohet se goditjet e vazhdueshme ndaj 
grupeve të trafikantëve të armëve dhe dënimet e dhëna për këto grupe nga Gjykata e Krimeve të Rënda e kanë dobë-
suar këtë formë të kriminalitetit të organizuar në tre vitet e fundit.264 Për më tepër, ekspertët shtojnë se aktualisht kjo 
veprimtari kriminale nuk rezulton shumë fitimprurëse për këto grupe, që shpesh e shfrytëzojnë si burim dytësor të 
ardhurash të paligjshme.265 Në ndryshim nga vite më parë, kur rrugët dhe destinacionet përfundimtare të armëve dhe 
municioneve të trafikuara dalloheshin qartë për shkak të konflikteve të armatosura në rajon, në ditët e sotme kanalet e 
trafikut përgjithësisht janë të shpërndara.266 Sidoqoftë, vihet re një tipar relativisht më i theksuar i flukseve të trafikimit 
të armëve në kufirin verior të Shqipërisë me Malin e Zi dhe Kosovën. Shqipëria shërben si vend burimi kryesisht për 
kallashnikovë dhe municione të trafikuara përmes pikave kufitare apo kufirit të gjelbër me këto vende që shërbejnë si 
tranzit, por edhe destinacion. Pasi ngarkohen në automjete private apo përmes linjave të autobusëve, armët mbërrijnë 
në Austri, Gjermani, Suedi dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian.267 Edhe pse në sasi jo të mëdha, kallashnikovë, 
pjesë përbërëse armësh dhe municione të fshehura në automjete private të imbarkuara në traget trafikohen në Itali, 
përmes pikave të kontrollit kufitar në port.268 Në të shumtën e rasteve, këto armë janë blerë dhe transportuar drejt 
vendit fqinj nga shtetas italianë. Në të shkuarën, sidomos gjatë periudhës së trazirave në vend, sasi të konsiderueshme 
kallashnikovësh dhe fishekësh janë trafikuar në Greqi. Ky trafik ka vijuar me intensitet deri në vitet 2005 - 2006, dhe 
ka rënë ndjeshëm vitet e fundit. Edhe në këtë rast, grupe kriminale greke vinin vetë në Shqipëri për të blerë armë, të 
cilat i trafikonin më pas në Greqi nga Korça dhe Pogradeci. 
Përsa i përket nevojës së tregut të brendshëm për armë dhe municione, është e vështirë për t’u vlerësuar pasi nuk 
mund të mbështetet plotësisht në sasitë e armëve të sekuestruara nga policia. Kjo sepse një pjesë e konsiderueshme 
e këtyre armëve vijnë si pasojë e ‘blerjeve të stimuluara’. Gjatë operacioneve policore të ‘blerjeve të stimuluara’, sasia e 
armëve të kërkuara përcaktohet nga vetë agjenti i fshehtë i policisë. Kjo sasi armësh e sekuestruar mund të shërbejë 
si indikator i potencialit dhe aftësisë së këtyre grupeve për të siguruar dhe trafikuar armë, por nuk mund të jetë një 
tregues real i kërkesës së brendshme për armë.269 Gjithashtu, ekspertët pretendojnë se krahas armëve të zakonshme 
që u janë sekuestruar personave të përfshirë në veprimtari kriminale, grupet e organizuara kriminale brenda vendit 
janë të pajisura edhe me armë të sofistikuara. Sipas tyre, mungesa e zbulimit dhe sekuestrimit të këtyre armëve në 
pikat e hyrjes në kufi pasqyron mungesën e hetimeve të suksesshme në këtë drejtim.270 
Në fillim të vitit 2014 u shënua një rritje shqetësuese e trafikimit, shitjes dhe përdorimit brenda vendit të lëndëve 
plasëse si minat e telekomanduara, tritol, C4 dhe dinamiti malor. Një pjesë e konsiderueshme e sasive eksplozive janë 

263.   Likmeta, B ‘Albania Arrests Six for Arms Trafficking’ February 2014 http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-arrest-six-for-arms-trafficking 
264.   intervistë me avokat (kod 2), prokurorë (kode 3, 25, 29), gjyqtar (kod 34) dhe gazetarë (kode 17, 18).
265.   intervistë me ekspert policie (kod 12) dhe gazetar (kod 18), tetor 2014.
266.   intervistë me prokuror (kod 22), qershor 2014.
267.   intervistë me ekspert policie (kod 12) dhe gjyqtar (kod 35), qershor 2014.
268.   intervistë me prokuror (kod 29) dhe gjyqtar (kod 33), qershor 2014.
269.   intervistë me prokuror (kod 28), qershor 2014.
270.   ibid.
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prodhuar dhe gjenden brenda territorit të vendit. 
Në disa raste, është vërtetuar se këto materiale 
janë vjedhur nga punonjës të magazinave ushtar-
ake, si dhe është keqpërdorur lënda shpërthyese 
që u nevojitet bizneseve të ligjshme, si miniera 
dhe gurore. Megjithatë, një pjesë e eksplozivit 
është importuar në Shqipëri nga vendet fqinje. 
Sasi eksplozivi C4 janë importuar nga Mali i Zi, 
ku mendohet se janë vjedhur nga një uzinë ush-
tarake. Ekspertët pohojnë se trafikimi i lëndëve 
plasëse kryhet edhe me Kosovën. Përdorimi i 
paligjshëm i lëndëve plasëse në Shqipëri është 
bërë me qëllim kërcënimi, terrori dhe asgjësimi 
fizik. Mungesa e provave në vrasjet me eksplozivë 
ka vështirësuar punën e organeve të hetimit për 
zbulimin e autorëve dhe motiveve kriminale. 
Aktualisht, si prirje kryesore në trafikimin e 
armëve paraqitet importimi nga Mali i Zi dhe 
Kosova i pistoletave të llojeve të ndryshme, krye-
sisht “Mini-Blow”, Zastava, Beretta, por edhe 
Ekol special, Taurus braziliane dhe VZOR çeke. 
Raportohet se pistoletat jugosllave Zastava vijnë 
kryesisht nga Serbia, ndërsa lloje të tjera kalojnë 
tranzit pasi janë importuar nga Turqia. Shqipëria 
shfrytëzohet edhe si vend tranzit për këto pistole-
ta dhe municionet e tyre. 
Vitin e fundit në Shqipëri janë sekuestruar 
1088 armë, prej të cilave 748 armë automatike, 
117 armë gjahu, 162 pistoleta, 59 mitralozë dhe 
dy snajper. Gjithashtu është kapur një sasi prej 
416.000 municione, 2661 kallëpe tritoli, 118 kg 
C4 dhe 24 mina me telekomandë.271 Prej këtyre, 
vetëm në fshatin Lazarat janë sekuestruar 426 
armë automatike, 27 pistoleta,  2 snajper, 1 mi-
traloz kundërajror me gjithë shtrat, 30 mitralozë të lehtë dhe 6 të rëndë.272 Ndërsa për periudhën 1 janar – 30 shtator 
2014 janë regjistruar 26 raste të trafikimit të armëve dhe 5 raste për lëndë plasëse.273 
Çmimet e armëve dhe municioneve në tregun e brendshëm ndryshojnë në kohë dhe sipas llojit të armës. Kështu për 

271.  drejtoria e Përgjithshme e Policisë së shtetit, aksesuar online në: http://www.asp.gov.al/index.php/en/component/content/arti-
cle/88-policimi-ne-komunitet/aktivitete/444-mbi-treguesit-ne-luften-kunder-krimit-te-organizuar-prezantim-i-zj-toska

272.   http://www.asp.gov.al/index.php/rezultatet-e-operacionit-ne-lazarat 
273.   intervistë me ekspert policie (kod 12).
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shembull, një pistoletë Zastava, në vitin 2009, kushtonte rreth 21.000 lekë, në vitin 2011 shitej 70.000 lekë, dhe vitin 
e fundit një pistoletë Zastava e kalibrit 7.65 mm, e pajisur me silenciator, shkon nga 1000 deri në 1200 euro. Një pis-
toletë Mini Blow kushton të paktën 200 - 300 euro, ndërsa një pistoletë e tipit Beretta mund të kushtojë më shumë se 
1500 euro. Një automatik kallashnikov mund të blihet me 40.000 - 50.000 lekë. Ndërsa një automatik MP5 apo Skor-
pion me silenciator shiten për 1500 - 2000 euro. Më të shtrenjta janë pushkët snajper dhe minat e telekomanduara, që 
kushtojnë përkatësisht 2500 dhe 3000 euro.274

Zonat më të prekura në Shqipëri nga trafikimi i armëve janë Shkodra, Kukësi, Tirana, Durrësi, si dhe Fushë - Kruja 
për lëndët plasëse. Fshati Lazarat është furnizuar me armë të ndryshme, duke përfshirë ato tipike të luftës, të zbuluara 
dhe sekuestruara gjatë operacionit policor në muajt qershor – korrik 2014. Arsyet që shpjegojnë shpeshtësinë e kësaj 
veprimtarie në këto zona lidhen me afërsinë kufitare me Malin e Zi dhe Kosovën, përqendrimin urban dhe tregun 
e brendshëm në kryeqytet, praninë e bizneseve që përdorin lëndë plasëse në punën e tyre, si dhe praninë e pikave 
kufitare portuale dalëse. 

Vlerësim i riskut të trafikimit të armëve

•	 Aktualisht,	trafikimi	i	armëve	nga,	përmes	dhe	drejt	vendit	tonë	kryhet	nga	grupe	kriminale	me	4	deri	në	6	
anëtarë. Disa prej anëtarëve kanë njohuri të mira mbi natyrën, llojet dhe çmimet e armëve, dhe kanë punuar 
në ushtri dhe polici.

•	 Shqipëria shërben si vend origjine për kallashnikovë, municione dhe lëndë eksplozive. automatikë kallashnikov, 
pjesë	përbërëse	dhe	municione	shkojnë	drejt	Malit	të	Zi,	Kosovës.	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.

•	 Përmes	 linjave	 të	autobusëve	nga	Kosova	dhe	Mali	 i	Zi,	armët	 shkojnë	edhe	në	Austri,	Gjermani,	vendet	
nordike, etj. 

•	 Drejt	Shqipërisë	trafikohen	pistoleta	dhe	armë	gjysmë	automatike	të	markave	të	ndryshme	nga	Mali	i	Zi	dhe	
Kosova. 

•	 Për	trafikimin	e	armëve	dhe	pjesëve	të	tyre	nga	vende	më	të	largëta	është	përdorur	koliposta.	

•	 Trafikantët	e	armëve	shfrytëzojnë	për	qëllimet	e	tyre	kamionët	e	kompanive	të	transportit	ndërkombëtar,	duke	
përdorur ryshfetin apo duke kërcënuar shoferët. 

•	 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 paraqitet problematike në drejtim 
të tregtimit të paligjshëm të lëndëve eksplozive. 

274.   Çmimet janë marrë nga vendime gjyqësore të gjykatës së krimeve të rënda dhe kërkesat e Prokurorisë për vleftësim arresti dhe caktim të 
masës së sigurisë për persona të dyshuar për trafikim armësh.



F. Zhilla & B. lamallari : :  71    

3.5. gjobëvënia
Gjobëvënia është një ndër format më të zhvilluara të krimit të organizuar në BE. Për këtë qëllim, Këshilli i Evropës 
përcaktoi një strategji për luftën ndaj kësaj veprimtarie kriminale, që në vitin 2000.275 BE-ja ka ratifikuar një sërë direk-
tivash në dekadën e fundit, që janë përfshirë në legjislacionin e brendshëm të vendeve anëtare.276 
Mbështetur në tipologjitë e përcaktuara në literaturë, organizatat kriminale që merren me gjobëvënie janë tre. 1) 
Grupet “Parazite” janë struktura kriminale që u diktojnë viktimave pagesa të ndryshme në vlerë në një shtrirje të gjatë 
kohore. 2) Grupet “Simbiotike” janë ato grupe ku midis grupit kriminal dhe viktimës vendoset një marrëdhënie afat-
gjatë bashkëpunimi, në të cilën të dy palët kanë përfitim të paligjshëm nga njëri-tjetri. 3) Grupet “Grabitqare” janë ato 
grupe kriminale që vendosin gjoba vetëm një herë tek e njëjta viktimë.277 Forma e dytë është forma më e sofistikuar 
e gjobëvënies. Struktura e organizatës kriminale në rastet e gjobëvënies, ashtu si edhe në krimet e tjera, ndahet në 
struktura 1) hierarkike dhe 2) në formë rrjeti kriminal.278 
Gjobëvënia vazhdon të jetë një veprimtari kriminale problematike në Shqipëri dhe ndonëse jo në shifra shumë të 
larta, është një formë kriminale që ka marrë tipare të organizuara. Në rastet e gjykuara nga Gjykata e Shkallës së Parë 
të Krimeve të Rënda, për periudhën 2008 – 2012, rreth 18 % e vendimeve lidheshin me “gjobëvënien”. 279 Që një vepër 
penale të klasifikohet si “gjobëvënie”, kodi penal (neni 109/b) përcakton dy elemente dalluese, siç janë 1) detyrimi me 
forcë nëpërmjet kërcënimit dhe dhunës ndaj dikujt për 2) arsye përfitimi (material ose të ndonjë natyre tjetër). Për sh-
kak të rrezikshmërisë që paraqet kjo vepër penale, ajo është klasifikuar si vepër me pasoja të rënda për shoqërinë, dhe 
si rezultat gjykohet nga Gjykata e Krimeve të Rënda, edhe sikur kjo vepër të kryhet qoftë edhe nga një person i vetëm. 
Sipas të dhënave të marra për tre vitet e fundit, shihet se numri i kësaj veprimtarie ka ardhur në rritje, fakt që dëshmon 
se masat parandaluese ndaj kësaj veprimtarie kriminale nuk kanë dhënë frytet e duhura në katër vitet e fundit.  

Tabela nr. 8

viti Raste të Denoncuara Raste të zbuluara

2011 19 15

2012 21 18

2013 30 18

janar-shtator 2014 22 17

275.  shiko studimin e  transcrime (2010) “study on extortion racketeering the need For an instrument to Combat activities of organised 
Crime”, Transcrime, Joint Research Centre on Transnational Crime, fq.15, aksesuar më 19/11/2014 http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/doc_
centre/crime/docs/study_on_extortion_racketeering_en.pdf 

276.   shiko studimin e  transcrime (2010) “study on extortion racketeering the need for an instrument to Combat activities of organised Crime”, 
TRANSCRIME, Joint Research Centre on Transnational Crime, fq.17, aksesuar më 19/11/2014 http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/doc_centre/
crime/docs/study_on_extortion_racketeering_en.pdf

277.   shiko studimin e  transcrime (2010) “study on extortion racketeering the need for an instrument to Combat activities of organised Crime”, 
TRANSCRIME, Joint Research Centre on Transnational Crime, fq.14, aksesuar  19/11/2014 http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/doc_centre/
crime/docs/study_on_extortion_racketeering_en.pdf

278.   me rrjet kriminal do të kuptojmë një sistem ndërlidhës midis kriminelëve, i tillë që secili prej anëtareve të mundet drejtpërdrejt ose tërthorazi 
të kontaktojë kriminelin tjetër, dhe në këtë mënyrë rrjeti kthehet në një strukturë fluide mbështetur në standarde të paligjshme, ku anëtarët/
bashkëpunëtorët shkëmbejnë informacione dhe shërbime me njëri-tjetrin. Për më shumë shiko lemieux, v (2003) “Criminal networks”, royal 
Canadian mounted Police, aksesuar më 19/11/2014 http://cpc.phippsinc.com/cpclib/pdf/56312e.pdf 

279.   intervistë më gjyqtar (kod 38/1), qershor 2014. 
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Profili i gjobëvënësve
Ende nuk ka një të dhënë publike lidhur me numrin apo dhe profilin e “gjobëvënësve”. Sidoqoftë, mendohet se edhe 
kjo veprimtari ka filluar të marrë trajta të mirëfillta të krimit të organizuar. Megjithëse të dhënat janë të pakonfirmuara, 
vetëm në qytetin e Tiranës mendohet se veprojnë disa grupe të organizuara kriminale, me një numër anëtarësh mbi 
20 persona secili. Këto janë grupe kriminale me veprimtari të larmishme, dhe nuk përqendrohen vetëm te gjobëvënia. 
Kryesisht kjo tipologji organizate kriminale ka lidhje të forta me elitën politike dhe me biznese të fuqishme. Dhe kjo 
formë organizate kriminale është ndër më të rrezikshmet, për shkak të njohjeve brenda dhe jashtë vendit, lidhjeve, 
fuqisë ekonomike dhe organizimit.280 
Në periudhën 1993 – 2005, gjobëvënia sundohej dhe dirigjohej nga organizata të njohura kriminale. Mendohet se shu-
mica e bandave të vitit 1997 përdornin të tre tipologjitë e mësipërme të gjobëvënies. Madje forma “Simbiotike” ishte e 
ngjashme me format e përdorura nga Mafia italiane, ku organizata kriminale u ofron siguri bizneseve të caktuara në 
shkëmbim të një pagese fikse, sipas marrëveshjes midis palëve.281 Gjatë vitit 1997, gjobëvënia ishte e lokalizuar dhe e 
sunduar nga banda që kontrollonin një territor të caktuar.282 Gjobëvënia nuk ishte e vetmja veprimtari e tyre, por një 
ndër veprimtaritë kriminale kryesore. 
Pas vitit 2005, shumë nga bandat e mësipërme u goditën dhe gjobëvënia filloi të pakësohet në numër. Por nga ana 
tjetër, kjo veprimtari kriminale filloi të sofistikohet.283 Megjithëse nuk janë evidentuar ende, mendohet se në periu-
dhën 2005 - 2014 janë formuar grupe kriminale që fillojnë dhe “specializohen” në gjobëvënie. Këto grupe zakonisht 
bëhen të njohur falë drejtuesve e tyre, që spikatin për një “karrierë” të larmishme në fushën e trafikimit të drogës dhe 
vrasjeve. Gjobëvënia nuk është veprimtaria e tyre parësore, por megjithatë e përdorin për dy arsye. Së pari, për përfitimin e 
organizatës së tyre kriminale, së dyti, si formë shërbimi e kontraktuar nga të tretë dhe së treti, kontraktohen për të shman-
gur gjoba të vendosura nga organizata apo individë më të dobët se ata. Një teknikë e përdorur nga ky tip organizatash është 
simulimi që ata vetë i bëjnë një situate gjobëvënieje, për të futur në kurth viktimën. Një i tretë kinse vendos një gjobë, 
dhe më pas organizata kriminale i ofrohet viktimës kundrejt një pagese të caktuar për ta zgjidhur këtë konflikt.284

Duhet cilësuar se “gjobëvënia” është një dukuri e pranishme jo vetëm në bizneset e ligjshme, por edhe në veprimtari 
të paligjshme. Edhe në rastin e dytë kjo dukuri është shumë e vështirë për t’u pikasur, pasi si format e ushtrimit të 
shantazhit ashtu dhe ato të mbrojtjes janë informale. Në rastin e parë, dikush mund t’i drejtohet organeve të rendit 
pasi veprimtaria e tij është e ligjshme, kurse në rastin e dytë viktima nuk mundet, pasi për shkak të veprimtarisë së 
paligjshme që kryen rrezikon dënimin.285 

Karakteristikat
Shumica e prokurorëve dhe e avokatëve të intervistuar mendojnë se gjobëvënia është një dukuri në rënie, këto tre 
vitet e fundit. Sipas tyre, kjo dukuri aktualisht karakterizohet nga njohja midis gjobëvënësit dhe viktimës.286 Siç edhe 
nënvizon një avokat penalist, “nuk mund të ndodhë kurrsesi një gjobëvënie në qoftë se nuk ekziston kjo njohje.”287 
Një karakteristikë e cila del në pah pas vitit 2005, është rasti kur gjobëvënia vjen si rezultat i konfliktit midis palëve, 

280.   intervistë me gazetar (kod 46), nëntor 2014.
281.   intervistë me ekspertin e policisë (kod 15), tetor 2014. 
282.   intervistë me prokuror (kod 26), korrik 2014.
283.   intervistë me prokuror (kod 38/4),  maj 2014.
284.   intervistë me gazetar  (kod 46),  tetor 2014.
285.   schelling, t.C. (1984). Choice and Consequence. harvard: harvard university Press.
286.   intervistë me prokuror (kod 22), korrik 2014.
287.   intervistë me avokat (kod 2),  tetor 2014.
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të lidhura me një marrëdhënie kontraktore për qëllime biznesi. Në rast se njëra nga palët prish marrëveshjen, pala 
tjetër mund ta shtrëngojë palën kundërshtare të përmbushë detyrimin, duke i vendosur edhe një masë shtrënguese 
të paligjshme në formë gjobe të paparashikuar në kontratë.288 Sipas një prokurori të intervistuar, sot vetë bizneset po 
përdorin grupet kriminale për të vendosur gjoba për shkaqe konkurrence, ku njëri nga bizneset detyron biznesin 
tjetër, nëpërmjet gjobëvënies, të tërhiqet nga një tender ose investim.289 Vihet re gjithashtu se ka një prirje në rritje të 
përdorimit të gjobëvënies ndaj bizneseve të mëdha, por që nuk denoncohet. Dhe siç do të cilësojë edhe një i intervistu-
ar, “përsa i përket bizneseve te mëdha, sërish unë them se mungojnë hetimet, nuk denoncohen gjobëvëniet që kryhen 
nga grupe të rrezikshme kriminale... mungon guximi i njerëzve të dëmtuar për të denoncuar... mungon besimi se 
mund të zgjidhet problemi i tyre, pasi rreziku është tepër i madh.”290

Një tjetër fakt që del nga intervistat është se biznesmenë të fuqishëm kanë krijuar lidhje me eksponentë të njohur të 
botës së krimit, duke i përdorur këta të fundit si mbrojtje ndaj grupeve të tjera kriminale. Ky bashkëpunim mund të jetë 
i formave të ndryshme, ose nëpërmjet pagesës ose nëpërmjet përfshirjes në veprimtarinë tregtare të grupeve krimina-
le nëpërmjet aksioneve.291 Kjo ka sjellë integrimin e kriminelëve në fushën e biznesit. Këta përdorin kërcënimin dhe 
shantazhin për të shmangur konkurrencën ose për t’i marrë aktivitetin tregtar dikujt tjetër, qoftë nëpërmjet “blerjes” 
me çmime të ulëta ose duke e detyruar biznesin të pastrojë paratë e pista të këtyre organizatave kriminale.292 
Pas vitit 2005, një tjetër karakteristikë e gjobëvënies, e përdorur gjerësisht, është mashtrimi. Pra, grupet kriminale 
sillen dhe përdorin skema mashtruese të besueshme për viktimën, p.sh hiqen si oficerë të shërbimeve sekrete kom-
bëtare ose ndërkombëtare.293 Vihet re gjithashtu se gjobëvënësit kanë një prirje të rritjes së vlerës së gjobës progresive 
nga kërkesa fillestare në kërkesat e radhës.294 Bie në sy gjithashtu një përdorim i zgjeruar i telefonave celularë për kry-
erjen e shantazheve. Në përgjithësi përdoren sms me një zhargon shumë të rëndë dhe të mbushur me sharje drejtuar 
viktimës. Ky i fundit kryesisht kërcënohet me jetën e tij, por edhe të anëtarëve të familjes. Nga ana tjetër, edhe shumat 
e kërkuara janë shumë më të larta, dhe shkojnë nga 10.000- 200.000 euro.295 Vërehet gjithashtu një rritje e pjesëmar-
rjes së femrave në grupet që ushtrojnë gjobëvënien.296 

Gjobëvëniet ‘Grabitqare’ (kurth)
Një tjetër formë që po ndeshet shpesh është e gjobëvënia që e shtyn viktimën në kurth.  Në përgjithësi pre e kësaj veprimta-
rie kriminale janë tregtarë të fuqishëm.297 Vërehet që në këtë lloj skeme ka një rritje të përfshirjes së femrave. Grupi ka një 
plan të caktuar, ku përfshihet studimi i profilit të biznesmenit, mënyra sesi i duhet qasur dhe format e shantazhit. Anëtari 
femër i grupit luan një rol parësor, pasi shërben si “karrem” dhe krijon mundësinë për të hyrë në kontakt me viktimën. Më 

288.   intervistë me (kod 26),  korrik 2014.
289.   intervistë me prokuror (kod 26),  korrik 2014.
290.   intervistë me prokuror (kod 28),  qershor 2014.
291.   lexo dëshminë e të penduarit të drejtësisë ndriçim gjokona, sipas të cilit ‘dy vëllezër, biznesmenë në qytetin e vlorës në jug të shqipërisë u 

gjendën përballë një kërcënimi me gjobë në vjeshtën e vitit 2013. duhej të paguanin, ose rrezikonin të sulmoheshin nga një bandë kriminale. 
në vend të denoncimit në polici, vëllezërit zgjodhën rrugën më të shkurtër,  që  e besonin si më të sigurtën; pajtimin e një bande tjetër kriminale 
për t’i mbrojtur..’’. Për më shumë shiko karaj, v,  ‘të penduarit e drejtësisë zbulojnë lidhjet mes biznesit dhe krimit të organizuar’, reporter.al, 
02/12/2014 aksesuar më 23/12/2014 http://www.reporter.al/te-penduarit-e-drejtesise-zbulojne-lidhjet-mes-biznesit-dhe-krimit-te-organizuar/ 

292.   intervistë me gazetarin  (kod 45), gusht 2014
293.   shiko vendimin e gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda nr.15, datë 27/03/2007. 
294.   shiko vendimet e mësipërme, por shiko dhe vendimin e gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda nr.52, datë 29/12/2010.
295.  shiko vendimin e gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda nr.44, datë 11/07/2012 vendimin nr.27, datë 16.05.2011.
296.   shih  vendimin e gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda nr.33, datë 01/06/2011.
297.   intervistë me gjyqtar (kod 34), qershor 2014. 
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pas “karremi”, nëpërmjet joshjes, krijon marrëdhënie intime me viktimën dhe i dokumenton ato. Pasi sigurohen ‘provat’, 
anëtarët e tjerë të grupit kriminal i bëjnë shantazh viktimës, duke i kërkuar shuma të konsiderueshme parash (deri në 
100.000 euro) që kjo marrëdhënie të mos bëhet publike.  Në një rast gjobëvënie të këtij modeli, në vitin 2012, vihet re se 
grupi përbëhej nga katër persona të moshës 21 - 24 vjeç. Anëtarët e grupit nuk ishin të gjithë nga i njëjti qytet (dy ishin nga 
Bulqiza, një nga Kukësi dhe tjetri nga Memaliaj) dhe anëtarja femër ishte me arsim të lartë juridik.298 
Aktualisht janë të paktën dy raste që po gjykohen në gjykatë, të formës gjobëvënie e tipit “kurth”. Kjo formë gjobëvënie-
je, kërkon një plan të qartë veprimi, shtrirje në kohë, studim të profilit të viktimës dhe konceptim të strategjisë së 
shantazhimit. Edhe forma e marrjes dhe pastrimit të parave është gjithashtu pjesë e një plani të mirëstudiuar. Në këtë 
kontekst, vihet re që kjo tipologji gjobëvënieje i përshtatet formës më të thjeshtë të gjobëvënies nga krimi i organizuar, 
e njohur si forma “Grabitqare”. Është për t’u  nënvizuar se, në përgjithësi, Prokuroria dhe Gjykata e Krimeve të Rënda 
i kanë cilësuar format organizative të këtyre grupe si bashkëpunime të thjeshta midis anëtarësh dhe jo struktura krim-
inale, arsyetime të cilat lënë vend për diskutim.299 
Format organizative të gjobëvënies të tipit “kurth” kryesisht kryhen në bashkëpunim. Ato sa po vijnë dhe po sofistiko-
hen. Kjo formë gjobëvënieje është përdorur që në vitin 2006. Ndër karakteristikat e saj është se bashkëpunëtorët kanë 
një lidhje shoqërore midis tyre dhe, në përgjithësi, femra që përdoret si karrem është e dashura e njërit prej organi-
zatorëve. Për viktimën merret fillimisht informacion rreth statusit ekonomik dhe mundësive financiare për të paguar 
gjobën. Një tjetër element i kësaj kategorie gjobëvënieje është se gjobëvënësit përdorin dhunë fizike, psikologjike, 
shantazh nëpërmjet armës apo dhe kërcënim për vrasjen viktimës apo të afërmve të tij, nëse paratë nuk paguhen në 

298.   bakillari, l (2012) “gjoba 100.000 euro, rrëfehet juristja: si e futëm në kurth biznesmenin”, gazeta mapo, 25/11/2012, aksesuar më 
21/11/2014, http://mapo.al/2012/11/25/gjoba-100-mije-euro-rrefehet-juristja-si-e-futem-ne-kurth-biznesmenin/ 

299.   intervistë me gjyqtar (kod 33),  qershor 2014.
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një kohë shumë të shkurtër (brenda disa orësh ose ditësh).300 Në përgjithësi, personi kryesor që organizon gjobëvënien 
është me precedent penal. Ajo që bie në sy në këtë kategori (me “kurth”) gjobëvënieje është se, në disa raste, ka një 
njohje midis gjobëvënësve dhe viktimës. Por nga ana tjetër, shihet se në përgjithësi viktimat e shënjestruara janë 
njerëz që sapo kanë marrë kredi në banka ose ka informacion që kanë shuma të mëdha parash të fshehura në mjediset 
e banimit.301 Kjo veçori tregon se gjobëvënësit marrin informacion rreth viktimës. Kjo dukuri është vërejtur në grupe 
kriminale gjobëvënësish që kanë vepruar si në qytetet veriore të vendit ashtu dhe në Shqipërinë e mesme.302 

Gjobëvënia nga të miturit
Një dukuri që ka filluar të bëhet shumë shqetësuese është gjobëvënia e organizuar nga grupe të miturish, mosha 14 
- 17 vjeç, ndaj moshatarëve ose të miturve më të rinj në moshë. Vërehet se format dhe teknikat që përdor kjo kategori 
gjobëvënësish janë shumë të ngjashme me ato që përdorin grupet e të rriturve. Në këtë tipologji gjobëvënieje, grupi 
që kryen gjobëvënien mbledh informacion rreth viktimës nga të njohur të këtij të fundit. Viktima është zakonisht një 
fëmijë i vetmuar, që vjen nga një familje me të ardhura mbi mesataren, që është i “urtë” dhe joagresiv. Lidhjet midis 
anëtarëve të grupit janë shoqërore dhe zakonisht bëhet fjalë për të rinj që jetojnë në një lagje apo fshat.  Shkaku i 
gjobëvënies lidhet zakonisht me “ngacmimin e kushërirës ose të dashurës” së njërit prej anëtarëve të grupit. Mosha e 
viktimës është më e re se ajo e gjobëvënësve. Si mjet shantazhi përdoren mesazhe në celular me kërcënime për jetën. 
Sasia e parave të kërkuara është në shuma mesatarisht të vogla prej 150.000 lekësh. Nëse viktima i përgjigjet kërkesës, 
gjobëvënia rrezikon më pas të kthehet nga një formë “Grabitqare” në atë që quhet “Parazitare”.303 

Gjobëvëniet ‘Grabitqare’ të mirëorganizuara 
Skemat e gjobëvënieve që mund të konsiderohen deri diku të mirëorganizuara janë ato ku bëhet fjalë për shuma të  
mëdha (mbi 100.000 euro). Ato fillimisht shoqërohen me një akt kërcënues të bujshëm, zakonisht shpërthime zjarri 
apo eksplozivi pa autor pranë banesave të viktimave ose të afërmeve të tyre. Më pas vendoset komunikimi midis 
“gjobëvënësit” dhe viktimës nëpërmjet telefonit ose letrave kërcënuese (letra me shkrim të shoqëruara dhe me një 
plumb).304 Gjobëvënësit mund të përdorin disa numra celulari ose mund të komunikojnë nga telefona publikë.305  
Vihet re se në këtë veprimtari po përfshihen edhe persona me lidhje të afërta me politikën, apo persona të ardhur nga 
forcat ushtarake. Ata, duke përfituar nga ekspertiza dhe përvoja, përdorin skema kundërzbulimi, me synim fshehjen e 
gjurmëve, për ta vështirësuar sa më shumë kapjen e tyre. Në përgjithësi vendi i shkëmbimit të parave lihet në zona të 
pabanuara, personi që i merr paratë është dikush tjetër dhe anëtarët e bandës e shoqërojnë të gjithë skenën e veprimit, 
duke vëzhguar nga një automjet i cili qëndron në distancë.306 Vihet re gjithashtu se shantazhimi online është në rritje 
dhe përdorimi i internetit apo pajisjeve elektronike sa vjen e po gjen përhapje.307 Nga të dhënat e mbledhura, ky lloj 
shantazhimi mbetet ende në nivele individuale dhe jo në forma të organizuara. Megjithatë “gjobëvëniet” online janë 
të përhapura në moshat e reja dhe dukuria sa vjen e po përshkallëzohet.308 

300.   shiko vendimin e gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda nr. 49, datë 18/12/2006.
301.   shiko vendimin e gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda nr. 27, datë 16.05.2011.
302.   shiko vendimin e gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda nr. 49, datë, 16/12/2010.
303.   shiko vendimet e mësipërme, por shiko dhe vendimin e gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda nr.33, datë 07/05/2012.
304.   hoxha, a (2013) “Fatos skeja, historia e plotë e gjobës 100 mln lekë, nisi me një plumb”, gazeta shqiptare, 18/09/2013, aksesuar më 

21/11/2014 http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/fatos-skeja-historia-e-plote-e-gjobes-100-mln-leke-nisi-me-nje-plumb-177436.html 
305.   shiko vendimin e gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda nr. 44 datë 11/07/2012.
306.   tirana observer “skeja shkon në gjyq, vuri targat e makinës së gruas te makina e gjobëvënies”,  03/04/2014 aksesuar më 20/11/2014 http://

www.tiranaobserver.al/skeja-shkon-ne-gjyq-vuri-targat-e-makines-se-gruas-te-makina-e-gjobvenies/ 
307.   intervistë me ekspertin e policisë (kod 16), tetor 2014.
308.   intervistë me ekspertin e policisë (kod 15), tetor 2014.
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Duhet cilësuar se edhe në tre vitet e fundit dalin në pah dy kategori gjobëvëniesh. Në grupin e parë janë gjobëvëniet 
e rëndomta, të kryera nga grupe të paorganizuara. Këto grupe kriminale nuk e kanë gjobëvënien veprimtari parësore, 
por e kryejnë për përfitime të çastit. Siç u theksua më sipër, vetëm në 9-mujorin e parë të vitit 2014 janë arrestuar 22  
persona të moshave 19 - 27 dhe 6 të tjerë po ndiqen në gjendje të lirë. Shumica e tyre janë me arsim të mesëm. Shumat 
e gjobave janë relativisht të ulëta, mesatarisht në vlerën 1 milion lekë/gjoba.309 
Grupet e kategorisë së dytë janë grupe kriminale të organizuara që gjobëvënien e përdorin si mjet fitimi, por edhe 
për të krijuar një farë reputacioni në “tregun” kriminal. Madje disa nga krerët e grupeve kriminale e kanë filluar ve-
primtarinë kriminale pikërisht nëpërmjet gjobëvënies. Këta individë, pasi konsolidonin pozitat e tyre në organizatën 
kriminale, nuk e përdornin gjobëvënien më pas si “biznes” parësor, por si një “markë shitjeje” (trade mark) në botën 
e krimit.310 Karakteristikë e grupeve që merren me gjobëvënie është se janë grupe të vogla me një mesatare bash-
këpunëtorësh prej katër personash që veprojnë në një qytet ose zonë të caktuar.311 Megjithatë ka një kontradiktë midis 
të intervistuarve në lidhje me kontrollin e territorit. Shumica e prokurorëve dhe gjyqtarëve mendojnë se sot nuk kemi 
grupe kriminale që kontrollojnë zona të caktuara në qytetet kryesore.312 Por nga burime të pakonfirmuara zyrtarisht, 
mendohet se sot ka grupe kriminale që jo vetëm kanë bizneset e tyre kryesisht klube nate, bare dhe loto sportive, por 
dhe u ofrojnë “mbrojtje” disa bizneseve kryesore në zonat e kontrollit të tyre kundrejt pagesës. 

309.   intervistë me ekspertin e policisë (kod 15), tetor 2014. shih top Channel ‘të biesh viktimë e historive të shantazhit, rastet publike në shqipëri’, 
09/02/2015 aksesuar më 10/02/2015- http://www.top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=292801 

310.   intervistë me gazetar (kod 18), tetor 2014.
311.   intervistë me gjyqtar  (kod 35), qershor 2014.
312.   intervistë me prokuror (kod 28), qershor 2014.
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Tabela nr 8.

Karakteristikat
Gjobëvëniet         

Grabitqare “kurth”
Gjobëvëniet Grabitqare 

të ‘mirëorganizuara’

njohje midis viktimës dhe gjobëvënësit

karremi është femër

Përbërja e grupit nën katër persona

mosha 21-24 vjeç -

mosha mbi 25 vjeç

të dhunshëm

bashkëpunëtorët kanë lidhje shoqërore midis tyre

organizatori është me precedent penal

viktimat janë persona që kanë para të depozituara në kesh 
në bankë ose shtëpi

vlera e gjobës relativisht e madhe (nën 100.000 euro)

vlera e gjobës shumë e madhe (mbi 100.000 euro)

shoqërohen me akt kërcënues terrorizues

gjobëvënësi vendos kontakt drejtpërdrejt me viktimën 

gjobëvënësit janë pjesë e grupeve të organizuara 

kanë njohje të mirë të teknikave kundërzbuluese 

Përdoren nga bizneset për të zgjidhur konfliktet 
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Vlerësimi i riskut të gjobëvënieve

•	 gjobëvënia nuk është një dukuri e përhapur në numër, por e zhvilluar nga pikëpamja cilësore. format e 
përdorura	sa	vijnë	dhe	sofistikohen.

•	 Në vendin tonë vihet re se ka dy kategori grupesh kriminale që vendosin gjoba (grupe të vogla të paorganizuara 
dhe grupe të mirëorganizuara). forma më e përhapur është forma “grabitqare”, por mendohet se sot ka 
grupe	 kriminale	 që	 përdorin	 formën	më	 të	 sofistikuar	 të	 gjobëvënies	 “Simbiotike”	 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 bëhen të ditura 
pasi nuk denoncohen.

•	 Vihet re se janë krijuar lidhje midis bizneseve të fuqishme dhe grupeve kriminale, të cilat përdorin njëri-tjetrin 
për	qëllime	përfitimi	të	paligjshme.	Bizneset	ushtrojnë	shantazh	ndaj	konkurrentëve	të	tyre	në	këmbim	të	
pagesave ose përfshirjes së organizatave kriminale në bizneset e tyre.  

•	 Ka një rritje të gjobëvënies nga grupe të miturish që imitojnë skema dhe mekanizma të ngjashme me ato të 
grupeve kriminale të rriturish.

•	 Vihet re një përshkallëzim i “gjobëvënies” online, sidomos në moshat e reja.
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3.6. vrasjet me pagesë
Sipas raportit të Drejtorisë të Përgjithshme të Policisë (DPP) për vitin 2013, janë evidentuar rreth 107 vrasje me dash-
je,  dhe janë zbuluar 86 raste ose 80.4 % e tyre.313 DPP raporton një ulje me 10,4% të numrit të vrasjeve me dashje, 
gjatë vitit 2014.314 Megjithatë DPP nuk ka një të dhënë publike sa nga këto vrasje dyshohet të jenë kryer me pagesë dhe 
se çfarë përqindje zënë ato në zbulueshmërinë e tyre. 
Sot nuk ka një regjistër apo statistikë lidhur me vrasjet me pagesë nga institucionet zyrtare. Për këtë qëllim i jemi 
referuar materialeve të nxjerra nga shtypi i shkruar në  20 vitet e fundit,  si dhe intervistave të kryera për këtë studim. 
Duhet cilësuar se një temë e tillë meriton një studim të veçantë, por formati i këtij raporti nuk na e lejon një zgjerim 
apo thellim të tillë. Për efekt të këtij studimi dhe për të krijuar një ide sa me të qartë lidhur me prirjen e zhvillimeve 
dhe veçoritë e vrasjeve me pagesë, fillimisht do të trajtojmë shkurtimisht sesi është përcaktuar në literaturë termi 
“vrasës me pagesë”. Ky trajtim bëhet për herë të parë në këtë studim, dhe duhet pranuar se studimet lidhur me 
“vrasësit me pagesë” janë shumë të pakta edhe në literaturën ndërkombëtare, kjo edhe për vetë natyrën shumë të 
veçantë të këtij krimi.
Sipas fjalorit të Oksfordit, vrasës me pagesë përcaktohet “ai i cili paguhet për të vrarë dikë për qëllime përfitimi, 
sidomos ekonomik dhe politik”.315 Megjithatë, ky përcaktim mund të krijojë çoroditje, pasi edhe një pjesëtar i forcave 
speciale apo një agjent special që vret për interesa shtetërore mund të konsiderohet vrasës me pagesë. Sipas Calhoun 
(2002), e njëjta tipologji (komanduesi - vrasësi me pagesë - shënjestra) mund të zbatohet si në vrasjet për llogari të 
shtetit (të ligjshme) ashtu dhe për interesa jo të ligjshme. 316 Për të shmangur çoroditjen që lidhet me atë se çfarë për-
caktohet si “vrasës me pagesë” dhe kategoritë e tyre, ne do t’i referohemi studimit të MacIntyre, Wilson, Yardley dhe 
Brolan (2014).317 Sipas këtyre autorëve, “vrasës me pagesë është personi që pranon të vrasë dikë për llogari të dikujt, 
i cili nuk është i njohur publikisht si institucion shtetëror [ose agjenci që vepron në emër të shtetit]”. Tipari dallues i 
vrasjes me pagesë nga vrasjet e tjera është pikërisht lidhja midis vrasësit dhe shënjestrës. Ky element, si në pikëpam-
jen ligjore    (lidhja shkakësore e veprës kriminale) ashtu dhe sociale (ndërveprimi midis vrasësit dhe viktimës), është 
ndër tiparet më dalluese të kësaj vepre kriminale. 
Pagesa për një vrasje në Britaninë e Madhe shkon nga 15.000 GBP në maksimumi 100.000 GBP.318 Pjesa më e madhe 
e vrasjeve në Britaninë e Madhe janë kryer me armë zjarri.319  Sipas punimit të Mouzos dhe Venditos, në vitin 2003, 
në Australi, vrasja më pak e paguar ishte $500, dhe më e paguara rreth $ 100.00. Pagesa mesatare për vrasje luhatej 
në shifrat prej $16.500.320

313.   Policia e shtetit shqiptar, “analiza vjetore e Policisë së shtetit 2013, raporti i drejtorit të Përgjithshëm të Policisë” 20/01/2014 aksesuar më 
10/10/2014 : http://www.asp.gov.al/index.php?option=com_content&view=article&id=5099%3analiza-vjetore-e-policise-se-shtetit-2013-rapor-
ti-i-drejtorit-te-pergjithshem-te-policise&catid=186%3ajanar-2014&itemid=486&lang=sq 

314.   Policia e shtetit shqiptar, “analiza vjetore e Policisë së shtetit 2014, raporti i drejtorit të Përgjithshëm të Policisë” 20/01/2014 aksesuar 
më 10/02/2015 http://www.asp.gov.al/index.php/home-2/275-slideshow-home/6831-analiza-vjetore-e-veprimtarise-se-policise-se-shtetit-per-
vitin-2014 

315.  Fjalori online i Oksfordit aksesur më 20/10/2014:http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/hitman
316.   Calhoun, l. (2002) ‘the Phenomenology of Paid killing’, the international journal of human rights, vol. 6, no.1, pp. 1-18.
317.   macintyre, d., Wilson, d., yardley, e. and brolan, l. (2014), the british hitman: 1974–2013. the howard journal of Criminal justice, 53: 325–340
318.   macintyre, d., Wilson, d., yardley, e. and brolan, l. (2014:9).
319.   ibid, 10
320.   mouzos, j. and venditto, j. (2003) Contract killings in australia. research and Public Policy series no. 53, Canberra: australian institute of 
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Tipologjitë e vrasësve me pagesë në literaturë 
MacIntyre, Wilson, Yardley dhe Brolan (2014) kanë përcaktuar katër kategori vrasësish me pagesë: 
1)Vrasës fillestarë. Në këtë kategori bëjnë pjesë ata vrasës që kryejnë një krim për herë të parë dhe nuk kanë përvojë. 
2)Vrasës amatorë. Ky, në ndryshim nga i pari, ka njëfarë përvoje, por nuk ka një profil kriminal. Pra, përveç vrasjeve me 
pagesë nuk ka kryer tjetër veprimtari kriminale. Për rrjedhojë, kjo kategori vrasësish ka lidhje të kufizuara me botën 
e krimit, gjë që ia vështirëson shtënien në dorë të armëve dhe eksplozivit. Amatorët pranojnë kontrata për të mbulu-
ar problemet e tyre financiare, por nuk e kanë vrasjen me pagesë profesion të parë. Vrasësit amatorë në përgjithësi 
kryejnë një ose dy vrasje me pagesë. Ata mund t’i kryejnë këto vrasje edhe për të rritur reputacionin e tyre në botën e 
krimit. Në ndryshim nga “profesionistët”, amatorët nuk e kanë vrasjen me pagesë mjet pune, por e bëjnë atë për një 
çështje specifike.  
3) Vrasës me përvojë. Në këtë kategori bëjnë pjesë vrasës që nuk shquhen për ndonjë aftësi të rrallë, por që kanë një 
përvojë të gjerë vrasjesh. Ata njihen dhe kanë lidhje me botën e krimit. Zotërojnë burime të mjaftueshme armësh 
dhe eksplozivësh. Policia mund t’i zbulojë duke përdorur burime lokale në zonat ku banojnë. Forma e vetme e jetesës 
është thjesht nëpërmjet veprimtarisë kriminale, dhe vrasja me pagesë nuk është e vetmja veprimtari e tyre. 321

4) Vrasës profesionistë (specialistë). Në këtë kategori bëjnë pjesë në përgjithësi individë me një karrierë ushtarake në 
forcat speciale apo në forcat e policisë. Kjo kategori është kontingjenti më i vështirë për t’u zbuluar, pasi nuk kanë 
lidhje me zonën ku kryejnë krimin. Janë gjithmonë në lëvizje dhe janë shumë të aftë të fshehin gjurmët. Vrasësi pro-
fesionist e konsideron vrasjen si profesion dhe si mjet pune. Ata zakonisht janë anëtarë të një organizate kriminale 
ose veprojnë te vetmuar. 

Konteksti shqiptar
Për qëllime studimore, do ta ndajmë periudhën kohore në dy faza. Faza e parë (1990 -2003) është ajo e formimit të 
bandave lokale dhe konsolidimit të tyre, që i përket kryesisht dhjetëvjeçarit të parë të tranzicionit. Faza e dytë (2003 - 
2014) lidhet me forcimin deri diku të shtetit të së drejtës, faktor që solli ridimensionimin e krimit të organizuar, por 
edhe të veçorive të vrasjeve me pagesë. 

1990 - 2003
Vrasësit me pagesë të kësaj periudhe mund të kategorizohen si 1) Vrasës fillestarë, ata të cilët kryenin një ose dy vrasje 
dhe këtë e bënin për të fituar status në bandë. 2) Vrasës amatorë, të cilët nuk kishin profil të lartë kriminal. 3) Vrasës 
të cilët kryenin vrasje vetëm në emër të një bande dhe, për arsye studimore në këtë punim, kjo kategori vrasësish do 
të quhet “vrasës ekskluzivë”. 4) Vrasës të cilët ishin anëtarë të një bande, por që kryenin vrasje jo vetëm për bandën e 
tyre, por edhe për të tretët.
Megjithëse ende nuk ka një kronologji apo statistikë që lidhet me historinë e vrasjeve me pagesë për këtë periudhë, 
mendohet që ato kanë filluar të bëhen të njohura rreth vitit 1997. Një vrasje tipike që mbetet ende sot pa autor është 
vrasja e Ylli Myftarit më 30 dhjetor 1997. Ky i fundit, një kambist në Tiranë, përfshihet në serinë e kambistëve të gra-
bitur dhe të vrarë në vijimësi, deri në vitin 2009.322 Mendohet që kjo të jetë vrasja e parë e identifikuar nga policia si 
vrasje me pagesë. 
Sidoqoftë, të intervistuarit sugjerojnë se vrasjet me pagesë datojnë rreth vitit 1992, ku grupet rivale, fillimisht për 

321.   ibid, 18-20. 
322.   ora news, “kambistët e vrarë, historitë e grabitjeve”,  22/06/2014 aksesuar më 16/10/2014  http://arkivamediatike.com/lajme/artikull/

iden/264118/titulli/kambistet-e-vrare-historite-e-grabitjeve
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çështje territori dhe të rëndomta, çelën serinë e konflikteve që përfunduan në vrasje.323  Fillimisht kjo vihet re në qytet-
et e mëdha, sidomos në  qytetin e Tiranës, ku pas një seri konfliktesh për motive të dobëta midis bandave kriminale 
“të fortëve të lagjes”, këto konflikte përfunduan në vrasje.  Për shembull, në Tiranë kemi përplasjet midis djemve të 
“Rrugës Bardhyl” me bandën e djemve të “Trenit të Vjetër”, “Banda e Selitës” me “Bandën e Yzberishtit”, apo në Vlorë 
“Banda e Gaxhait” me “Bandën e Zanit” etj.324

Në këtë moment mund të thuhet që shfaqen elementet e para të përdorimit të një të treti për të kryer një vrasje, që 
nuk mund të konsiderohet vrasje tipike me pagesë. Karakteristikat e “vrasësit me pagesë” të asaj periudhe përkonin 
me një individ, i cili ishte anëtar i një bande ose ishte një individ me histori të theksuar kriminale. Ky individ, që kishte 
kryer ndonjë vrasje për bandën e tij apo dhe për hakmarrje personale, mund të “huazohej” për të kryer një vrasje në 
emër të një bande tjetër. Përgjithësisht, në atë periudhë “kontrata” midis porositësit dhe vrasësit mund t’i ngjante më 
shumë një shkëmbimi favoresh apo nderi. Ky favor shërbente për forcimin e lidhjeve midis krerëve të bandave apo 
vetë anëtarëve të bandave.325 Vrasësit e kësaj periudhe mund të karakterizohen si individë me precedentë penalë, të 
njohur si të dhunshëm, anëtarë të një bande të caktuar. Në këtë periudhë, vrasësit me “pagesë” mund të përfshihen në 
kategorinë e vrasësve amatorë. Pra, nuk e kishin profesion vrasjen me pagesë, por e kryenin thjesht në shenjë favori. 
Në përgjithësi, vrasjet e asaj periudhe kryheshin me armë të  përdorura nga ushtria dhe policia shqiptare, si pistoleta 
TT dhe Kallashnikov model  47, Zastava model 70, por dhe armë automatike tip skorpion. Megjithëse nuk ka të dhëna 
zyrtare, Naim Zyberi, një ndër eksponentët e “Bandës së Trenit të Vjetër”, sipas këtyre karakteristikave, mund të ketë 
kryer disa vrasje për llogari të të tretëve në vitet 1991-1997.326  
Rreth vitit 1997 nisin të shfaqen edhe shenjat e para të vrasjeve të organizuara apo të mirëmenduara, duke ngritur 
siparin e vrasjeve me nuanca profesionale. Një ndër këto vrasje, do të ishte ajo e Naim Zyberit në Milano të Italisë, 
në gusht të vitit 1997.327 Në këto tip vrasjesh spikatin elementet e organizimit, gjakftohtësisë, vendosmërisë për të 
kryer vrasjen dhe qëllimi për të arritur rezultatin. Në rastin e vrasjes së Zyberit, fillimisht ai u plagos dhe me pas u vra 
në spital nga individë që arritën të futen në spital të maskuar si vizitorë dhe të kryejnë një vrasje tipike mafioze. Kjo 
vrasje bëri bujë në mediat italiane, për vetë formën sesi u krye. Megjithatë, faktori që prodhoi burimin kryesor, që rriti 
kërkesën dhe krijoi tregun e vrasjeve me pagesë ose me porosi nxjerr krye pas vitit 1997, në çastin kur rivaliteti midis 
bandave nisi të rritet ndjeshëm.328 Ndër konfliktet më tipike mund të merren si shembull përplasjet midis bandave. 
Këto, pasi  shtinin në dorë shuma të caktuara parash, përçaheshin për pazare brenda grupit. Ndër bandat më tipike 
ku mendohet të jenë përdorur edhe vrasës me pagesë, për asgjësime brenda llojit, janë ato të  bandës së “Durrësit” 
dhe “Djemtë e Rrugës së Kavajës”. Kjo e fundit, pas përçarjes, filloi serinë e vrasjeve në vitin 1999, dhe në harkun 
kohor të tre vjetëve numri i të vrarëve shkoi në 20. Dukuria e përçarjes brenda bandave kishte filluar më herët edhe 
në rrethe. Për shembull, nga banda e Altin Dardhës doli dhe banda e Otllakut, që synoi më pas të zhdukte edhe vetë 
Altin Dardhën. 329

323.   intervistë me gazetar (kod 46), tetor 2014.
324.   intervistë me gazetar (kod 19), tetor 2014.
325.   intervistë me gazetar (kod 18), tetor 2014.
326.   dervishi F. “Profesioni, vrasës me pagesë”, gazeta korrieri, 30/01/2003, aksesuar  më 15/10/2014 : http://www.forumishqiptar.com/

threads/11743-vrasesit-me-pagese
327.   rryci l. “historia e djemve të rrugës “bardhyl” , kavaja online, 23/09/2006 aksesuar më 15/11/2014http://www.kavajaonline.com/forumi/

topic/3100-historia-e-djemve-te-rruges-bardhyl/
328.   intervistë me gazetar (kod 19),tetor 2014.
329.    halili P. “masakra e urës vajgurore në vitin 1997, luftë me antitank mes militantëve të Pd e Ps”  gazeta sot news 20/04/2013 aksesuar 
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tant%C3%abve-t%C3%ab-pd-e-ps 



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

Në zhargonin popullor për këtë kategori vrasësish përdoret termi “killer”, i huazuar nga anglishtja. Termi “killer”, 
megjithëse përkthehet “vrasës”, përdoret për të treguar se “vrasësi” është një individ agresiv, brutal dhe gjakftohtë.330 
Në përgjithësi, këta individë kishin rolin e vrasësit në kuadër të bandës. Në përgjithësi, ata që rekrutoheshin nga ban-
dat për të kryer vrasjet ishin individë me nivel shumë të ulët arsimor, vinin nga familje të varfra, dhe nuk spikatnin në 
rrethin e tyre shoqëror. Koha midis rekrutimit dhe kryerjes së aktit kriminal ishte e shkurtër. P.sh, në rastin e Dritan 
Vilës, (vrasës me pagesë për llogari të “Bandës së Lushnjës”) ky i fundit u kontraktua nga Enver Dondollaku, një prej 
krerëve të “Bandës së Lushnjës” dhe vetëm një muaj pasi ishin njohur bashkë, Dondollaku i dha Vilës porosinë e parë.
Shkaku kryesor i kryerjes së vrasjeve ishte anëtarësimi në bandë dhe krijimi i njëfarë statusi social brenda organizatës 
kriminale, por dhe më gjerë në rrethin shoqëror. Dhe gradualisht pas disa vrasjeve, vrasësit me pagesë nisën ta kon-
solidojnë profilin e tyre në rrethet kriminale. Fillimisht, kjo kategori vrasësish paguhej me shuma të papërfillshme, 
duke filluar nga 20.000 lekë të reja dhe deri te pagesa me klering (p.sh një fuoristradë). Sidoqoftë, forma e pagesës 
nuk duhet marrë si standard për të përcaktuar profesionalizmin e procesit të kryerjes së vrasjes me pagesë. E gjithë 
procedura e vrasjes ndërtohej në mënyrë të tillë që kontraktuesi të mos kishte njohje me vrasësin, dhe ky i fundit njof-
tohej për shënjestrën në një kohë relativisht të shkurtër. Merreshin masa që kontraktuesit mundësisht të mos kishin 
kontakte fizike me vrasësin. Duhet theksuar se vrasësi, megjithëse konsiderohej si pjesë e bandës, nuk merrte pjesë 
në veprimtaritë e saj kriminale, por vetëm atëherë kur bandës i duhej të asgjësonte dikë. Skema e vrasjeve funksion-
onte sipas këtij skenari. Porositësi i tregonte vendin e armës vrasësit, kurse informacionet për shënjestrën i jepeshin 
vetëm para disa ditësh ose orësh. Përshkrimi i shënjestrës bëhej fare thjesht, pa i dhënë gjeneralitete (p.sh emrin, 
pozitën, statusin familjar) të hollësishme vrasësit. Disa përshkrime shënjestrash ishin ‘do të godasësh atë  personin 
që po i jep asaj makinës apo atë që po mban biçikletën në dorë’.  Në një rast, porositësi (Dondollaku) e ka instruktuar 

330.   intervistë me gazetar (kod 17), shtator 2014.
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vrasësin (Vilën) me celular, deri në çastin e vrasjes. Pagesa bëhej pas kryerjes së krimit, dhe vrasësi e merrte shumën në 
një vend të caktuar ku duhet të linte dhe armën e krimit. 331 Pagesat për vrasjen nuk ishin shumë të larta dhe vareshin nga 
profili i shënjestrës, p.sh Vila është paguar nga 20.000 lekë deri në 700.000 dhrahmi (rreth 2000 euro). Vrasësi ndihmohej 
edhe nga anëtarë të tjerë të organizatës kriminale. Detyrat e tyre ishin të përcaktuara, dikush kryente vëzhgimin e viktimës 
dhe njoftonte vrasësin në kohën e caktuar (zakonisht ky person ishte ai që caktohej të rekrutonte vrasësin, dhe që mbante 
lidhje më të ngushta me të), dikush e priste vrasësin me makinë për ta larguar më pas nga vendi i ngjarjes, dikush e mbësh-
teste vrasësin gjatë vrasjes. Një skemë tipike ishte kur disa anëtarë të bandës caktoheshin të qëllonin mbi shënjestrën, por 
vrasësi më pagesë kishte rolin kryesor, për t’u siguruar që shënjestra ishte ekzekutuar. 
Rasti i Vilës përfshihet në atë kategori vrasësish me pagesë që funksiononte si pjesë e një grupi të organizuar ose ishte 
në funksion të tij. Për qëllime studimore, do ta cilësojmë këtë kategori vrasësish, si vrasës “ekskluzivë”. Karakteristikat 
e kësaj kategorie vrasësish janë si vijon. Ata kryejnë vrasje me porosi vetëm për llogari të grupit kriminal dhe nuk ve-
projnë të pavarur. Nuk shquhen për veprime të stërholluara në zhdukjen e gjurmëve dhe nuk kujdesen shumë për t’iu 
fshehur forcave të rendit apo dhe publikut të gjerë. Vrasësi nuk merr pjesë në veprimtaritë e tjera të grupit kriminal. 
Profili i vrasësit futet në kategorinë e vrasësve me përvojë  pasi këta vrasës kryejnë një seri vrasjesh  (p.sh rasti i Vilës). 
Megjithatë, në periudhën 1999-2000 nisin të shfaqen elementet e para të vrasësve të pavarur. Kjo është dhe kategoria 
e vrasësve të cilët, për shkak të pavarësisë së tyre, arritën më pas të rezistonin dhe të sofistikoheshin. Sidoqoftë, vrasja 
me pagesë nuk ishte “profesioni” i tyre i vetëm. Në dallim nga vrasësit “ekskluzivë”, kjo tipologji vrasësish zakonisht 
nuk banonte në të njëjtën zonë ku banonin porositësi dhe shënjestra. Një tipologji e tillë është ajo e Arsim Litës, i cili 
mendohet të jetë kontraktuar nga njëri prej fraksioneve të “Bandës së Rrugës së Kavajës” për të vrarë Ilir Borovën në 

331.   intervistë me gazetar (kod 46), tetor 2014.
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vitin 2001, por që në fakt arriti të asgjësojë Ilirjan Zhupanin, duke e lënë Borovën të plagosur rëndë.332 Lita e ka kryer 
vrasjen i ndihmuar nga një person tjetër.333 Rasti i vrasësve të përmasave të Litës mund të përfshihet tek kategoritë e 
vrasësve amatorë, pasi vrasjet ishin e vetmja veprimtari kriminale e tyre. 
Megjithatë, që në këtë periudhë, shfaqen edhe vrasës që mund të përfshihen në kategorinë e vrasësve me përvojë. 
Përveç aftësive fizike dhe psikologjike, këta lloj vrasësish kishin dhe nivel arsimor më të lartë. Një rast tipik është vrasja 
e dy punonjësve të policisë në Fushë-Krujë, në vitin 1999. Vrasësi me pagesë, Dritan Rexhepi, nga Vlora, porositet nga 
Shefqet Severi për llogari të personit të konfliktuar me dy policët e vrarë. Rexhepi do të arrestohet në vitin 2006, ndër-
kohë që ishte student i Fakultetit Juridik në Tiranë.334  Rexhepi akuzohet për disa vrasje me pagesë. Ai ishte shumë i 
aftë për t’i shpëtuar organeve të rendit dhe ishte arratisur disa herë nga institucionet e sigurisë së lartë, si në Shqipëri 
dhe në Pavia të Italisë. Nga ana tjetër, në rastin Rexhepi, vrasjet me pagesë nuk ishin e vetmja veprimtari kriminale i 
tij, kriter thelbësor ky që dallon një vrasës profesionist nga ai me përvojë. Për shembull, Rexhepaj akuzohej për trafik 
droge në Belgjikë dhe Holandë, si dhe grabitje bankash në Spanjë.  
Në të tre kategoritë e mësipërme (“Ekskluziv”, “Amator” dhe “Me Përvojë”) është për t’u theksuar se vrasësit me 
pagesë të kësaj periudhe ishin individë të ardhur nga zonat rurale apo që shpërnguleshin nga një krahinë në tjetrën. 
Pikërisht ky fakt i bënte ata të panjohur dhe jo shumë të ekspozueshëm për publikun apo shënjestrën. Nga ana tjetër, 
vrasjet ata i kryenin në grup, pra vrasësit qëllonin në grup me mbi dy persona dhe jo individualisht.

332.   shiko vendimin e gjykatës së apelit nr. 91 datë 01.02.2012.
333.   gazeta shekulli “interpoli ekstradohet atentatori i të fortit të rrugës së kavajës”,  15/01/2014 aksesuar në: http://www.arkivalajmeve.com/

lajme/artikull/iden/1046981584/titulli/interpoli-ekstradohet-atentatori-i-te-fortit-te-rruges-se-kavajes
334.   gazeta shekulli “dënimi i përjetshëm për vrasjen me pagesë të policëve” 24/05/2013 aksesuar në: http://shekulli.com.al/web/p.
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2003 - 2014
Gjatë kësaj periudhe, vrasësit me pagesë sofistikohen. Armët që përdorin janë armë të ekspertuara jashtë dhe të 
blera në tregun e zi. Disa nga llojet e armëve, përveç kallashnikovit dhe pistoletës së tipit TT, janë pistoletat model 54, 
“Belgium” dhe “Bereta”; “Zastava” model l 54 e 57; amerikan; automatikë “Uzi” PPS e PMSH, silenciator, pistoleta 
elektrike. Përveç armëve, vrasësve me pagesë të kësaj periudhe u janë gjetur edhe lëndë eksplozive, fitila detonator, 
bombola me gaz nervo-paralizues, celularë dhe karta telefoni SIM të ndryshme, maska, targa të ndryshme dhe mjete 
identifikimi false. 
Gjatë kësaj periudhe vërehen të gjitha kategoritë e vrasësve me pagesë të përshkruara më sipër. Edhe gjatë kësaj kohe, 
vrasjet kryhen në grup dhe jo nga një individ i vetëm.  Karakteristikë është përdorimi i makinave me targa të huaja dhe 
patenta false. Është për t’u theksuar se gjatë kësaj periudhe, qëllimi i vrasjeve është kryesisht për çështje konkurrence 
në fushën e biznesit.335 Vrasësit “me përvojë” përdoren zakonisht nga palët e konfliktuara për prishje pazaresh droge 
ose gjakmarrje, dhe kanë në shënjestër kundërshtarët e tyre. P.sh,  Bledar Jambelli dyshohet të jetë përfshirë si vrasës 
me pagesë  në zinxhirin e vrasjeve midis familjeve Zanaj dhe Rama në Vlorë; gjithashtu dyshohet të ketë vrarë edhe 
Shpëtim Mukën (person me precedentë të shumë penalë në Vlorë) në vitin 2006. Siç përshkruam më sipër, zakonisht 
vrasësi vinte nga një zonë apo qytet tjetër dhe nuk kishte asnjë lidhje të drejtpërdrejtë me viktimën. Jambelli ishte nga 
Mbrostari i Fierit dhe kishte kryer një vrasje të dokumentuar në Vlorë, por dyshohet të ketë kryer edhe disa të tjera në 
këtë qytet, por edhe në Tiranë, ku u vra me një plumb në kokë Edvin Zanaj, në vitin 2007. Për këtë vrasje dyshohet që 
Jambelli është paguar me 10.000 euro.336 
Vrasësit “ekskluzivë” vazhdojnë të veprojnë edhe në këtë periudhë, për sa kohë ka banda rivale apo banda të përçara 
për prishje pazaresh. Një rast i tillë është ai i “Bandës së Durrësit”. Ky grup kriminal i organizuar u përça në vitin 2002. 
Njëri fraksion drejtohej nga Klodian Saliu dhe tjetri nga Lulzim Berisha.337 Adriatik Coli, pjesë e fraksionit të Klodian 
Saliut, ishte (me arsim 8-vjeçar nga Durrësi, i martuar me dy fëmijë, por i padënuar më parë; akuzohet se ka kryer 
vrasje prej vitit 1998 deri në vitin 2005). Fraksioni i Klodian Saliut angazhon një të tretë (Altin Ollonin) për të rekrutuar 
disa vrasës me pagesë për të vrarë Lul Berishën, në dy atentate në vitin 2005.338 
Duke u nisur nga profili i vrasësve të rekrutuar nga fraksionet e kësaj bande, ata mund të përfshihen në kategorinë 
e vrasësve fillestarë. Në atentatin e parë që iu bë Lulzim Berishës, më 05/04/2005, grupi i përbërë prej 6 personash, 
përfshi edhe dy vrasësit e kontraktuar (Altin Hoxhosmani dhe Altin Neli), nuk arritën ta kryenin vrasjen, pasi makina 
e tyre u ndalua nga policia rrugore në një kontroll rutinë, duke iu sekuestruar armët.  Banda i rekrutonte vrasësit me 
pagesë jo vetëm për të kryer vrasje, por edhe për t’i përfshirë më pas si anëtarë bande. Në përgjithësi, banda përdorte 
një ndërmjetës për të rekrutuar vrasësit me pagesë. Për shembull, banda kishte përdorur disa herë Altin Ollonin, i cili 
kishte rekrutuar edhe Selman Hetin. Ky i fundit, nga karakteristikat, përfshihet në kategorinë e “Vrasësit Fillestar”. 
Heti, në bashkëpunim me vrasësin e kontraktuar më parë (Altin Hoxhosmani), nuk arriti ta vriste Lulzim Berishën, 
por vetëm e  plagosi atë, më 05/05/2005. 
Forma sesi kontaktohen “ndërmjetësit” është gjithashtu e rëndësishme në tipologjinë e vrasësve me pagesë. Në përg-

335.  shiko rastin e akil Cenit në shkodër, i arrestuar nga policia pak përpara vrasjes, http://www.forumishqiptar.com/threads/66528-telefonata-
q%C3%ab-shp%C3%abtoi-40-vje%C3%a7arin-kapet-vrasesi-me-pagese 

336.   gazeta shqiptarja.com “vlorë, Policia: jambelli dyshohet se vrau dhe shpëtim mukën”  09/12/2012 aksesuar më 20/10/2014 http://www.
shqiptarja.com/aktualitet/2731/vlor-policia-jambelli-dyshohet-se-vrau-dhe-shp-tim-muk-n-136372.html

337.   Aktivitetet e bandës vazhdonin edhe pasi krerët e saj u dënuan dhe trafiku i drogës drejtohej nga brenda burgut. Për më shumë shiko Gazeta 
shqiptarja.com “Pas burgimit të përjetshëm endrit dokle dënohet edhe 16 vjet burg”, 08/01/2013, aksesuar më 20/10/2014   http://www.shqip-
tarja.com/thashethem/1/pas-burgimit-te-perjetshem-endrit-dokle-denohet-edhe-16-vjet-burg-139195.html 

338.   shiko vendimin e gjykatës së shkallës së Parë të krimeve të rënda nr. 1, dt.16.01.2011.
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VRASËSI

2003-2014
PËRPLASJE MIDIS FRAKSIONEVE
TË SË NJËJTËS BANDË

POROSITËSI

MBËSHTETËSIT

VIKTIMA

VROJTUESI

MBËSHTETËSI

jithësi, krerët e bandës interesohen për ndërmjetës me të cilët kanë shoqëri ose lidhje gjakut.  Këta, duke përdorur 
njohjet e tyre, më pas krijojnë kontakte me individë të cilët mund të marrin përsipër kryerjen e vrasjes kundrejt pag-
esës. Më pas, “vrasësi” vihet në kontakt me një ose disa prej anëtarëve të bandës. Këta e orientojnë dhe mbështesin 
“vrasësin” në lidhje me shënjestrën.
Duhet cilësuar se, në përgjithësi, tipologjia e vrasësit me pagesë “fillestar” ka disa karakteristika në formën e rekruti-
mit.339 Krerë të bandës përdorin fillimisht njerëz të ndërmjetëm, siç ishte Altin Olloni, për të piketuar individë në 
vështirësi ekonomike dhe janë banorë të një qyteti tjetër. Në rastin e rekrutimit të Hetit p.sh, anëtarët e bandës (Altin 
Hoxhosmani dhe Altin Neli (kushëri i Hetit) që ishin nga e njëjta zonë, Burreli) e kishin ndihmuar ekonomikisht 
Hetin për njëfarë periudhe, dhe i kishin marrë një shtëpi me qira në Tiranë. 
Vrasësi “fillestar” ndihmohet nga persona që kanë lidhje me porositësin. Këta e shoqërojnë atë, i përshkruajnë 
shënjestrën dhe rrugëdaljet më të volitshme në zonën ku do të kryhet vrasja apo dhe në zonën ku lëviz më shpesh 
shënjestra. Një tjetër veçori që përcakton kategorinë e vrasësit “fillestar” është edhe rezultati. Vrasësit “fillestarë” në 
përgjithësi nuk kanë rezultat dhe nuk janë përsëritës, pra nuk vazhdojnë të kryejnë më vrasje të tjera me pagesë. Heti 
nuk arriti ta vriste Berishën, pasi i harxhoi tërë fishekët pa rezultat. Shuma e ofruar për vrasjen e Lulzim Berishës ishte 
30.000 euro, por meqë Heti e plagosi, u pagua vetëm 25.000 Euro.340

Vrasësit e huazuar nga jashtë vendit 
Vihet re që pas vitit 2005 kemi edhe një ndër rastet e para të dokumentuara, ku kontraktohen vrasës me pagesë të 

339.   intervistë me gjyqtar (kod 33), qershor 2014. 
340.  balkanweb.com “Coli më pagoi të vras lul berishën” 17/12/2010 aksesuar më 15/11/2014 http://www.balkanweb.com/gazetav5/newsadmin/

preview.php?id=90456
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ardhur nga jashtë vendit. Kjo kategori vrasësish është e lidhur me profilin e “shënjestrës”. Profili i lartë shoqëror, por 
edhe rrezikshmëria e shënjestrës bëjnë të nevojshëm edhe rekrutimin e vrasësve të importuar nga jashtë.  Megjithatë, 
kjo nuk do të thotë se vrasësit e rekrutuar nga jashtë vendit janë domosdoshmërish “profesionistë”. Ata kanë qëlluar 
të jenë dhe vrasës ‘amatorë’.341 Kjo kategori vrasësish mund të zgjidhet edhe në ato raste kur shënjestra është njeri me 
shumë influencë dhe lidhje, faktorë që mund të rrezikojnë ekspozimin e vrasësit dhe dështimin e aksionit. Një rast 
tipik ilustrues ishte rekrutimi i dy vrasësve nga Kosova, i kryer nga fraksioni kundërshtar me atë të Lulzim Berishës,  
për të vrarë këtë të fundit, më 30/08/2005. Vrasësit e kontraktuar (Ahmet Ajeti dhe Osman Korpuzi) dështuan në “ak-
sionin” e tyre, pasi u ekspozuan për rrethana krejt banale.342  Format e kontaktit edhe me këtë kategori vrasësish kryhet 
nëpërmjet të afërmeve të krerëve të bandës, të cilët janë të besueshëm dhe kanë kontakte më individë të interesuar 
për kryerjen e vrasjeve me pagesë. Më pas banda cakton një person që kujdeset për “vrasësit”, i pajis ata me armë dhe 
informacion rreth shënjestrës dhe vendeve që kjo e fundit frekuenton me shpesh. 

Vrasësit Profesionistë 
Pas vitit 2011, vihet re një shtim i vrasjeve shumë të sofistikuara, duke kaluar gradualisht nga vrasje për konflikte mid-
is bandave apo brenda një bande në vrasje që lidhen më shumë me konkurrencën në biznes apo vrasje për shkak të 
detyrës.343 Përdorimi i vrasësve me pagesë nga biznesmenë për t’u mbrojtur apo për të asgjësuar konkurrentet e tyre 
është një dukuri në rritje dhe shqetësuese.344 Duhet cilësuar se vrasjet me pagesë të biznesmenëve mendohet ta kenë 
zanafillën që në vitin 1995, me vrasjen e Abaz Ullirit apo të Florian Vilës në vitin 2003, të dyja vrasje të pazbuluara. 
Për të ardhur më pas në serinë e vrasjeve të sofistikuara me eksploziv, që nisën të shfaqen në vitin 2005, me vrasjen 
e Vajdin Lames, duke vijuar në vitin 2009 me vrasjen e Aleks Kekës e deri në vrasjet me shpërthim të vitit 2013 dhe 
2014.345 Vrasjet me eksploziv morën një përhapje të ndjeshme pas vitit 2011, dhe po ta gjykojmë nga vendi i kryerjes së 
krimit (p.sh në qendër të qytetit), koha apo forma, duket se vrasja në vetvete nuk është qëllimi i vetëm. Më i rëndësishëm 
është mesazhi që porositësi kërkon t’i komunikojë kundërshtarëve. Vrasjet organizohen që të kryhen në qendër të qytetit, në 
orë të pikut dhe me eksploziv. I gjithë ky skenar zgjidhet që vrasja të jetë sa më e bujshme dhe të ngjallë sa më shumë terror. 
Rast tipik është ai i gjyqtarit Skerdilajd Konomit.346 Këto karakteristika të vrasjeve janë tregues të sofistikimit apo shkallës së 
profesionalizmit, që duket se është në rritje kur është fjala për vrasjet me pagesë.347 Përdorimi i eksplozivit ka gjetur 
përdorim të gjerë në këtë tip vrasjesh, për shkak të lehtësisë së përdorimit, fshehjes së gjurmëve dhe lehtësinë që i 
ofron vrasësit (distanca, ka ngarkesë më të lehtë psikologjike për vrasësin, bën më shumë bujë etj).348 
Vihet re gjithashtu se vrasjet e sofistikuara njohën një rritje të konsiderueshme në 6-mujorin e parë të vitit 2013. 
Vetëm në këtë periudhe janë kryer rreth 12 vrasje (2 vrasje/muaj) të cilat janë ende nën hetim.349 Vetëm në vitin 2014, 

341.   intervistë me prokuror (kod 24), qershor 2014. 
342.   njëri nga vrasësit bën një sherr banal në një lokal pranë atij ku ndodhej shënjestra dhe nxjerr armën gjë që e ekspozon atë ndaj njerëzve që 

ruanin berishën. një nga vrasësit e kontraktuar vetëplagoset (ahmet ajeti).  
343.   intervistë me gjyqtar (kod 32), qershor 2014.
344.   karaj, v,  ‘të penduarit e drejtësisë zbulojnë lidhjet mes biznesit dhe krimit të organizuar’, reporter.al, 02/12/2014 aksesuar më 23/12/2014 

http://www.reporter.al/te-penduarit-e-drejtesise-zbulojne-lidhjet-mes-biznesit-dhe-krimit-te-organizuar/
345.   hoxha, e “11 vrasje pa autorsi ne 6 muaj’, gazeta shekulli, 29/06/2014, aksesuar ne 20/10/2014 http://www.shekulli.com.al/p.php?id=49956 
346.   gazeta tirana observer “ 50 vrasjet më të bujshme që janë ende pa autor” 30/09/2011 aksesuar më 22/10/2014 http://www.tiranaobserver.

al/50-vrasjet-me-te-bujshme-qe-jane-ende-pa-autor/
347.   intervistë me prokuror (kod 22), qershor 2014.
348.   intervistë me ekspertin e policisë (kod 0),  tetor 2014.
349.   shqiptarja.com “në 6 muaj janë 12 atentate me 13 të vrarë pa autorë” 29/06/2014 aksesuar më 24/10/2014,http://www.shqiptarja.com/aktu-

alitet/2731/ne-6-muaj-jane-12-atentate-me-13-te-vrare-pa-autore-223159.html
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dokumentohet një vrasës i kategorisë “profesionist”, siç është Julian Sinanaj. Mendohet që edhe vrasja e bankierit të 
njohur Artan Santo, në qershor të vitit 2014, të jetë kryer nga vrasës të kësaj kategorie.350 Çështja Sinanaj është ende në 
hetim, dhe ende nuk ka një vendim gjykate për krimet e tij. Në këtë kontekst, për profilin e Sinanajt jemi mbështetur 
në intervistat me ekspertë dhe informacionet e raportuara në media. Zbulimi i Julian Sinanajt u arrit vetëm pas de-
noncimit të njërit prej bashkëpunëtorëve të tij, në Komisariatin e Policisë së Qytetit të Durrësit.351

Sinanaj është nga qyteti Elbasanit dhe kishte emigruar me familjen në Greqi, në moshën 14 vjeç. Mendohet se Sinanaj 
ka qenë i përfshirë në botën e krimit në shtetin fqinj, duke fituar përvojë për vrasjet me pagesë, falë edhe bashkëpun-
imit me grupet kriminale shqiptare, greke apo ruse. Sinanaj dyshohet se është autor i rreth 27 vrasjeve me pagesë në 
Shqipëri, Greqi dhe Itali.352 

Karakteristikat e një vrasësi me pagesë 
Një ndër karakteristikat thelbësore të kategorisë së vrasësve me pagesë “profesionistë” është se ata e konsiderojnë vras-
jen profesion. Gjatë arrestimit, Sinanaj u shprehet policëve se “më latë pa punë”. Karakteristikë tjetër e kësaj kategorie 
lidhet me faktin që vrasësi profesionist është gjithmonë në lëvizje. Kështu Sinanaj, pas çdo vrasjeje, largohej jashtë 
shtetit për të humbur gjurmët.  
Për të bërë sa më të vështirë zbulimin e tij, Sinanaj zhdukte armën pas kryerjes së çdo vrasjeje.353 Ai merrte gjithmonë 
disa shtëpi me qira në qytetin apo pranë vendit ku do të kryente krimin. Sinanaj kishte tri shtëpi me qira në Tiranë, 
në njërën banonte, në tjetrën mbante armët dhe një tjetër e kishte marrë me qira afër bankave që kishte planifikuar t’i 
grabiste. Sinanaj linte pak gjurmë edhe në transaksionet financiare, pasi një pjesë të parave ia çonte familjes, një pjesë 
të mirë e shpenzonte në kesh në kazino, dhe një pjesë tjetër në lëvizjet e tij jashtë vendit.354 
Një tjetër veçori e kësaj kategorie vrasësish është organizimi dhe korrektësia. Sinanaj mbante një ditar të skeduar 
për llojet e armëve që përdorte, dhe vrasjet e kryera i regjistronte me datën, orën dhe vendin ku e kishte kryer.355 Disa 
nga vrasjet, Sinanaj i dokumentonte duke i filmuar.356 Përveç këtyre aspekteve, faktor dallues për këtë kategori është 
efiçenca e lartë dhe njohja në mënyrë profesionale e përdorimit të armëve, përgatitjes se eksplozivit dhe montimit të 
tyre. Sinanaj nuk gabonte asnjëherë, dhe kishte një njohje shumë të mirë të përdorimit të armëve me të dy duart në 
precizon të lartë.357 Sinanaj kryente vrasje si nëpërmjet qitjes ashtu dhe nëpërmjet eksplozivit.
Një tjetër karakteristikë e kësaj kategorie është gjakftohtësia, individualiteti, mosekspozimi për konflikte të rëndomta 
dhe pasja e një jete të dyfishtë. Në publik, Sinanaj njihej si njeri i qetë dhe pa probleme. As miqtë e tij më të ngushtë 
apo dhe e dashura nuk e dinin se Sinanaj ishte një vrasës profesionist.358 

350.   Gazeta Shqiptarja.com “vritet në atentat artan santo, killerat ‘kapen’ nga kamerat’” 26/06/2014, akseksuar më 30/10/2014 http://shqiptarja.
com/home/1/vritet-n--atentat-artan-santo-killerat-kapen-nga-kamerat-222428.html

351.   gazeta tema “ julian sinanaj u zbulua pas denoncimit të njeriut që i siguronte tritolin. 10-50 mijë euro per vrasje” 30/01/2014 aksesuar më 
25/10/2014 http://grid.al/read/news/157408539/6166051/julian-sinanaj-u-zbulua-pas-denoncimit-te-njeriut-qe-i-siguronte-tritolin-5-10-mije-eu-
ro-per-vrasje

352.   Gazeta Telegrafi.com “ Vrasësi me pagesë pranon 27 krimet”, 30/01/2014 aksesuar më 25/10/2014 http://grid.al/read/
news/157408539/6165044/vrasesi-me-pagese-pranon-27-krimet  

353.  top-channel.tv, “julian sinanaj, ditar për vrasjet” 07/02/2014 aksesuar më 30/10/2014 http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=272347
354.  gazeta shqiptarja.com  “jeta prej sheiku e vrasësit me pagesë, julian sinanaj”  01/02/2014 aksesuar: http://www.shqiptarja.com/home/1/jeta-

prej-sheikut-e-vras-sit-me-pages--julian-sinanaj-198670.html
355.  top-channel.tv, “julian sinanaj, ditar për vrasjet” 07/02/2014 aksesuar më 21/10/2014 http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=272347
356.  gazeta shqip  “sinanaj regjistroi me video tre vrasje”, dyshime për të dashurën bashkëpunëtore” 02/02/2014 aksesuar në:  http://gazeta-shqip.

com/lajme/2014/02/02/sinanaj-regjistroi-video-tre-vrasje-dyshime-per-te-dashuren-bashkepunetore/
357.  top-channel.tv,“julian sinanaj, ditar për vrasjet” 07/02/2014 aksesuar më 01/11/2014 http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=272347
358.   gazeta Panorama “e dashura e sinanajt: s’e dija që ishte vrasës, armën e fshehu” 04/02/2014 aksesuar më 05/11/2014 http://www.panora-
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Sinanaj sigurohej për shënjestrën e tij nëpërmjet kartës së identitetit, fotografisë, adresës së shtëpisë apo lokaleve që 
frekuentonte shënjestra, si dhe targës së makinës. Sinanaj kryente veprime profesionale duke e vëzhguar shënjestrën 
dhe lëvizjet e tij, dhe e fotografonte për t’u siguruar rreth identitetit duke e konfirmuar atë me porositësin.359 Sinanaj 
ka kryer vrasje të ndryshme dhe në qytete të ndryshme. Edhe periudhat kohore nga një vrasje në tjetrën ishin deri diku 
të menduara mirë. Intervali kohor nga vrasja në vrasje ishte nga 3 muaj deri në një vit.360 Sinanaj pranonte pagesa në 
kesh, por dhe në prona të patundshme. Pagesat për vrasje ishin të larta (7500 -120.000 euro), një karakteristikë tjetër 
për këtë kategori vrasësish. 

Format e komunikimit 
Është për t’u theksuar se vrasësit e kësaj kategorie kontraktohen, ndër të tjera, edhe për “shënjestra” me profil të lartë 
publik, siç ishte rasti e vendosjes së bombës në makinën e ish-prefektit të Vlorës, Besnik Dervishi, në vitin 2014. Për-
mendim këtu edhe vendosjen e një eksplozivi në shtëpinë e kryetarit të degës së Partisë Demokratike në Vlorë, Ardian 
Kollozi, në vitin 2013.
Edhe skema e komunikimit dhe ndërlidhjes midis porositësve dhe vrasësit me pagesë tregon se, aktualisht në Shqipëri, 
organizimi i vrasjeve me pagesë funksionon në një strukturë hibride midis grupit kriminal dhe rrjetit kriminal. Në 
rastin Sinanaj vërehet se ka një koordinim midis porositësve, vrasësit dhe ndihmësit, por ky bashkëveprim nuk është 
i strukturuar në struktura hierarkike të organizatave kriminale. Por format e komunikimit midis individëve i ngjajnë 
më shumë një rrjeti kriminal.361 Nga ana tjetër, grupi përdor forma thuajse të sofistikuara si në rekrutimin e vrasësit 
me pagesë ashtu dhe në komunikimin e përdorur për të shmangur përgjimet. P.sh, rekrutuesi e vëzhgon “vrasësin” 
me pagesë, mbledh informacion rreth tij, merr opinione nga të tretë. Edhe gjatë procesit të vrasjes përdoren kode (dy 
zile telefoni për të konfirmuar vrasjen apo “çfarë bëre me makinën, miku im?” – “makina” ishte kodi për viktimën). 
Studiohen veprimet operacionale të policisë në raste të ngjashme për t’i neutralizuar apo shmangur ato. 362 Komuni-
kimi mund të kryhet në formën e takimit fizik midis “porositësit” dhe “vrasësit”, apo në formën e komunikimit virtual 
nëpërmjet e-maileve apo Facebook-ut, duke përdorur internet kafetë. Shihet se Sinanaj përdor teknika komunikimi të 
grupeve terroriste të evidentuara që në vitin 2005 nga CIA dhe FBI.363 Ky fakt tregon se vrasësit me pagesë të kategorisë 
së Sinanajt kanë informacione rreth teknikave të kundërzbulimit.  
Në rastin Sinanaj, dyshohet se ka individë të veçantë të njohur në botën e krimit si “ndërmjetës” (Kushërinjtë Mëhil-
laj). Këta të fundit bënin ndërmjetësimin midis “porositësve” dhe “vrasësit”. Nuk dihet ende nëse “ndërmjetësit” janë 
pjesë e një strukture të organizuar, por dyshohet se ata përdornin më shumë se një vrasës me pagesë, të cilët nuk e 
njohin njëri-tjetrin. Sipas burimeve mediatike, vrasje të tjera të pazbuluara si ajo e gjyqtarit Konomi janë të ngjashme 

ma.com.al/2014/02/04/e-dashura-e-sinanajt-se-dija-qe-ishte-vrases-armet-i-fshehu/
359.   gazeta Panorama  “kapet vrasësi me pagese, fotografonte viktimat e radhës” 26/01/2014 aksesuar më 05/11/2014 http://www.panorama.

com.al/2014/01/26/kapet-vrasesi-me-pagese-fotografonte-viktimat-e-radhes/
360.   gazeta shekulli “karriera e një vrasësi me pagesë” 30/01/2014  aksesuar më 06/11/2014 http://grid.al/read/news/157408539/6165259/karri-

era-e-nje-vrasesi-me-pagese 
361.   balkanweb.com “julian sinanaj: nuk veprova si grup kriminal, por për llogarinë time”, 27/10/2014 aksesuar më 07/11/2014 http://www.

balkanweb.com/shqiperi/2685/julian-sinanaj-nuk-veprova-si-grup-kriminal-por-per-llogarine-time-218920.html
362.   shih dëshminë e njërit prej të akuzuarve në rastin sinanaj, ndriçim gjokona “gjokona: andoni po dyshonte te sinanaj se ishte agjent i shish: 

kodi i samurait për vrasjen e barajt”, gazeta shqiptare, 12/11/2014 aksesuar më 15/11/2014: http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/gjoko-
na-andoni-po-dyshonte-te-sinanaj-se-qe-agjenti-i-shish-251749.html 

363.   gazeta Panorama “sinanaj: isha i dehur kur vrava agron Çelën”, 17/11/2014  aksesuar më 20/11/2014 http://www.panorama.com.al/2014/11/17/
sinanaj-isha-i-dehur-kur-vrava-agron-celen/. Për më shumë rreth formës së komunkimit të sinanjt me e-mail shiko Frontline (2005) “the terrorist triks 
and Counter measures”, aksesuar më 20/11/2014 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/front/special/techsidebar.html 
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me disa vrasje apo tentativë për vrasje të kryera nga Sinanaj. Më pas mendohet se ‘truri’ i rrjetit kriminal i asgjëson 
vrasësit për të humbur gjurmët. Vetë Sinanaj kishte në plan të vriste “ndërmjetësit”, pasi e kishte kuptuar që po “për-
dorej” prej tyre. 364

Megjithatë, në rastin Sinanaj, bie në sy që “ndërmjetësit” (Kushërinjtë Mëhillaj) fillimisht kishin qenë porositës. 
Mëhillajt njiheshin si persona që merreshin me veprimtari ndërtimi në qytetin e Vlorës. Ata fillimisht kishin për-
dorur Sinanajn për të asgjësuar kundërshtarët në biznes, dhe me pas filluan të ‘ndërmjetësonin’ edhe për ‘porositës’ 
të tjerë. Pra nga strukturë biznesi, gradualisht, kushërinjtë Mëhillaj kishin kaluar në drejtimin e një rrjeti kriminal.365

Siç e përmendëm dhe më sipër, duket se roli i “ndërmjetësve” nuk ishte thjesht një pikë kontakti midis “porositësit” 
dhe “vrasësit”, por në rastin Sinanaj shohim se “ndërmjetësit” kryenin edhe rolin e “porositësit” dhe të “ndihmësit”  
në kryerjen e vrasjes (rasti i vrasjeve të Agron Çelës dhe Sokol Veizit), ndihmonin edhe në përgatitjen lëndëve shpër-
thyese (minat me celularë dhe me “RL” elektronike dhe bateri 9 volt), për të cilat Sinanaj ishte paguar 20.000 euro.366 
Gjithashtu vrasësi merr pak informacion rreth shkaqeve të vrasjeve.367 Sinanaj mbante një ndihmës që i siguronte 
armët dhe eksplozivët apo dhe e ndihmonte gjatë kryerjes së krimit.368 Ndërkohë Sinanaj kishte një pikë alternative 
kontakti (burim të vazhdueshëm), i cili i siguronte armët dhe eksplozivët.369

Nga ana tjetër rasti Sinanaj nxjerr në pah edhe një dukuri tjetër, atë se tashmë “porositë” bëhen edhe për çështje 
konkurrence në fushën e biznesit. Këto elemente shfaqen në komunikimin midis biznesmenit të hidrokarbureve 
Ilir Karçini (porositësit) dhe Sinanajt, për të vrarë konkurrentin e tij Pirro Baren. Në këtë rast, “porositësi” kërkon të 
takohet vetë me “vrasësin” për t’u siguruar që puna do të jetë sa më profesionale.  

Një ndër pyetjet tona kërkimore lidhej edhe me mënyrën si vendoseshin kontaktet midis të interesuarve dhe vrasësve 
me pagesë, në tre vitet e fundit. Mendohet që në botën e krimit janë të njohur disa vrasës me pagesë dhe, sipas buri-
meve të medias, janë rreth katër të tillë, të cilët veprojnë vetëm në rrethin e Tiranës.370 Pra sot ka një treg vrasësish me 
pagesë, të njohur nga grupet kriminale ose eksponentë të lartë të tyre. Qytetet më problematike ku qarkullojnë vrasës 
më pagesë janë Tirana, Vlora, Burreli, Mamurrasi, dhe Kruja.371 
Mendohet se vrasësit me pagesë janë të lidhur me grupe të ndryshme kriminale që u ofrojnë njëfarë sigurie brenda 
territorit të veprimit të tyre. Nga ana tjetër, vrasja me pagesë kërkon bashkëpunim për ta bërë atë sa më efikase dhe për 
të zhdukur gjurmët.372 Nga burime të pakonfirmuara, njihen tri forma kontakti, së pari, nëpërmjet “ndërmjetësve”, që 
është dhe forma më e sofistikuar. Së dyti, vendosja e komunikimit midis porositësit dhe vrasësit nëpërmjet individëve 
me influencë (drejtues grupesh kriminale). Këta vuajnë dënimin në institucionet e dënimit dhe i ruajnë lidhjet me 

364.   balkanweb.com “julian sinanaj: do vrisja edhe “porositësit” mëhillaj”, 04/02/2014  aksesuar më 16/11/2014 http://www.gazetatema.net/
web/2014/02/04/julian-sinanaj-do-vrisja-edhe-porositesit-mehillaj-kane-lidhje-politike/

365.   karaj, v, ‘të penduarit e drejtësisë zbulojnë lidhjet mes biznesit dhe krimit të organizuar’, reporter.al, 02/12/2014 aksesuar më 23/12/2014 
http://www.reporter.al/te-penduarit-e-drejtesise-zbulojne-lidhjet-mes-biznesit-dhe-krimit-te-organizuar/

366.   Gazeta Dita “Dëshmia e Julian Sinanaj: Rrëfimi për 5 krimet e mia”, 25/02/2014 aksesuar më 16/11/2014 http://gazetadita.al/ekskluzive-ju-
lian-sinanaj-rrefej-vrasjet-e-mia/

367.   gazeta dita “një killer i dytë në grup si julian sinanaj”, 01/02/2014 aksesuar më 16/11/2014  http://gazetadita.al/banda-e-tritolit-nje-killer-i-
dyte-ne-grup-si-julian-sinanaj/

368.   gazeta dita “një killer i dytë në grup si julian sinanaj” 01/02/2014 aksesuar më 17/11/2014 http://gazetadita.al/banda-e-tritolit-nje-killer-i-
dyte-ne-grup-si-julian-sinanaj/

369.   gazeta Panorama “zbulohet furnizuesi me armë i grupit të vrasjeve me pagesë”, 06/06/2014 aksesuar më 17/11/2014 http://www.panorama.
com.al/2014/06/06/zbulohet-furnizuesi-me-arme-i-grupit-te-vrasjeve-me-pagese/

370.   intervistë me gazetar (kod 38/5), maj 2014. 
371.   intervistë me gazetar (kod 17), tetor 2014.
372.   intervistë me gazetar ( kod 38/5), maj 2014
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vrasës të tillë. Së treti, nëpërmjet lidhjeve shoqërore me individë që kanë njohje me botën e krimit. Nëpërmjet tyre 
arrijnë të vendosin kontakte me vrasësit me pagesë. Rasti i arrestimit të grupit të strukturuar kriminal të vrasësve 
me pagesë në shkurt të vitit 2015 ilustron më së miri se si funksionon skema e ndërmjetësimit nëpërmjet lidh-
jeve me të burgosur me influencë të cilët janë  kryesisht të dënuar me burgim të përjtshëm.373 

Pagesa 
Vërehet gjithashtu se forma e pagesës në vrasjet me pagesë i ngjan një kontrate civile “porosie”, ku njëra 
palë detyrohet të kryejë një ose më shumë veprime për llogari të porositësit, sipas udhëzimeve të këtij të 
fundit. Dhe sipas kontratës së porosisë, i porosituri është i detyruar ta kryejë porosinë personalisht (Kodi 
Civil, neni 921) dhe se porositësi detyrohet të furnizojë të porositurin me mjetet dhe informacionet e nev-
ojshme për të kryer porosinë (Kodi Civil, neni 923). Karakteristikë e vrasjeve me pagesë është parapagimi 
i një pjese të shumës, kurse pjesa tjetër lëvrohet pas kryerjes së vrasjes. Edhe në këtë aspekt prirja nuk ka 
ndryshuar. E njëjta skemë pagese është përdorur nga Banda e Lushnjës, Banda e Durrësit, por edhe nga 
Sinanaj, kur ky u kontraktua nga biznesmeni Karçini (ky i fundit i paguan një paradhënie prej 50.000 euro-
sh fillimisht dhe pjesa tjetër prej 70,000 eurosh do t’i jepej pas vrasjes).374 

373.   Gazeta Panorama “Vrasjet me pagesë/Si i urdhëronte Tafili nga burgu egzekutimet e biznesmenëve”, 24/02/2015, aksesuar 27/02/2015 http://
www.panorama.com.al/zbardhen-detaje-nga-grupi-kriminal-drejtohej-nga-admir-tafili-policia-e-shtetit-pergjegjes-edhe-per-shperthimet-me-tritol/ 

374.   gazeta shqip “ilir karçinin po e hetojmë edhe për grup të strukturuar kriminal”, 06/02/2014 aksesuar më 18/11/2014 http://www.arkivala-
jmeve.com/lajme/artikull/iden/1047520968/titulli/ilir-karcinin-po-e-hetojme-edhe-per-grup-te-strukturuar-kriminal#
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Vrasësit profesionistë shqipfolës jashtë vendit 
Në kategorinë e vrasësve profesionistë hyjnë edhe vrasës shqiptarë ose me kombësi shqiptare që veprojnë 
jashtë vendit dhe janë gati të panjohur për autoritetet shqiptare.  Mendohet se këta vrasës veprojnë në Bel-
gjikë, Greqi, Spanjë, Itali dhe Britani e Madhe.375 Përgjithësisht kjo kategori vrasësish është në lëvizje. Ata 
janë kryesisht rezidentë të shteteve të BE-së. Në këtë kategori bëjnë pjesë edhe shtetas me kombësi shqiptare, të 
cilët kanë shërbyer në formacionet ushtarake ose në trupat speciale. Kështu në vitin 2012, arrestohen dy vrasës 
profesionistë me pagesë nga policia italiane në rajonin e Kalabrisë, Arben Ibrahimi, 28 vjeç, i lindur në Malin e 
Zi dhe Vasvi Beluli, 30 vjeç, shtetas maqedonas me kombësi shqiptare. Këta vepronin për llogari të njërës prej 
organizatave kriminale më të rrezikshme në Itali, e njohur si mafia kalabreze, “’Ndrangheta”. Si Ibrahimi ashtu 
dhe Beluli kishin marrë pjesë në formacionet ushtarake, në funksionin e “snajperit”, gjatë konfliktit në ish-Ju-
gosllavi, dhe ishin rekrutuar nga mafia italiane pikërisht për këtë cilësi.376  
 
Rekrutimi i adoleshentëve 
Një tjetër aspekt i studimit tonë nxjerr në pah një qasje të re që lidhet me rekrutimin e adoleshentëve (15-
19 vjeç) si vrasës me pagesë. 377 Në përgjithësi zgjidhen adoleshentë me sjellje agresive, të rekrutuar dhe të 
përgatitur për të kryer vrasje për llogari të organizatës kriminale, që më pas mund të kryejnë edhe vrasje me 
pagesë. Adoleshentët zgjidhen nga familje që kanë një histori krimi, të ashtuquajtur “të fortë”. Adoleshentët 
mbahen afër, joshen me para duke iu ofruar një jetë të shthurur, shoqërohen nga anëtarë të organizatës dhe 
iu mësohet përdorimi i armëve. Dyshohet se adoleshentë të kësaj kategorie janë subjekt i disa vrasjeve të 
kryera në shkollat e mesme, në vitin 2013.378 Një grup tjetër është ai i të rinjve që vuajnë dënimin në shërbimin 
e provës. Këta të fundit, pas njohjeve që krijojnë me kriminelë me influencë në burg, apo pasi pranojnë mbrojt-
jen e ofruar nga këta të fundit, mund të kryejnë kanosje, apo dhe vrasje me porosi për llogari të tyre. 

Tabela nr. 9
çmimeT për Vrasje 

euro Shqipëri Britani e Madhe Australi 

minimumi 200 19.0000 410

maksimumi 120.000 127.000 13.500

375.   intervistë me gazetar (kod  17),tetor 2014. shih gjithashtu lajmeonline.com “dy shqiptarë akuzohen si vrasës me pagesë” 20/01/2009 akse-
suar më 16/11/2014  http://www.lajmeonline.com/sociale/dy-shqiptare-akuzohen-si-vrases-me-pagese.html

376.   Gazeta Shqiptarja.com  “Itali arrestohen 2 shqiptare vrasës me pagesë për mafian” 22/11/2012 aksesuar më 19/11/2014 http://info.al/
v5/2012/11/itali-arrestohen-2-shqiptare-vrases-me-pagese-per-mafian/

377.   intervistë me gazetar (kod 19), tetor 2014. 
378.   shiko rastin e vrasjes së kryer nga endrin varaku (15 vjeç) shokut të tij të shkollës adriatik tota (17 vjeç) në shkozet, durrës, në vitin 2013. Për 

më shumë shiko gazetën shqiptare “tota dhe varaku, një jetë mes armëve dhe hashashit”, 04/12/2013, aksesuar më  16/11/2014 http://www.
shqiptarja.com/aktualitet/2731/tota-dhe-varaku-nje-jete-mes-armeve-dhe-hashashit-189905.html 
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Karakteristikat Vrasës 
profesionistë

Vrasës 
amatorë   

Vrasës 
ekskluzivë  

Vrasës 
fillestarë   

Vrasës me 
përvojë 

organizimi  

gjakftohtësia 

vendosmëria 

Përdorin teknika kundërzbulimi

vijnë nga zona te ndryshme nga 
ajo e shënjestrës 

me precedentë penalë 

te dhunshëm 

anëtarë bande 

vrasja jo vetëm për para, por 
dhe shkëmbim favori

nivel të ulët arsimor

vijnë nga familje të varfra

status të ulët shoqëror

veprojnë vetëm për llogari të 
bandës  

Pagesa jo shumë të larta  

kryejnë veprimtari të tjera kriminale, 
përveç vrasjeve me pagesë

e konsideron “vrasjen” 
profesion

Përdorues i mirë i armëve 

kryen vrasje nëpërmjet disa lloje 
armësh dhe eksplozivësh

Pagesa të larta 

ka bashkëpunëtor  

Përdorin forma komunikimi të 
sofistikuara 

Tabela nr. 10
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Vlerësimi i riskut për vrasjet me pagesë

•	 Në	periudhën	1998	-	2014	numërohen	rreth	pesë	kategori	vrasësish	me	pagesë:	1)	Vrasës	fillestarë,	2)	Vrasës	
diletantë, 3) Vrasës ekskluzivë, 4) Vrasës me përvojë dhe 5) Vrasës profesionistë.  

•	 Pas	vitit	2011	vihet	re	një	sofistikim	i	vrasësve	me	pagesë.		

•	 Kategoria më problematike janë “vrasësit profesionistë”. Vërehet se kjo kategori vrasësish po merr gradualisht 
trajta organizative në formën e një rrjeti kriminal, ku struktura e “ndërmjetësve” duket se është struktura më 
e organizuar. 

•	 Ka një rritje apo bashkëpunim midis bizneseve dhe vrasësve me pagesë, të cilët përdoren për çështje sigurie 
nga bizneset apo për të asgjësuar konkurrentët e tyre. 

•	 Kategoria e “vrasësve profesioniste” përdor shumë mirë armët, dhe kryen vrasje nëpërmjet armëve dhe 
eksplozivit. Kjo e fundit është më e pëlqyer, pasi lehtëson zhdukjen e gjurmëve. 

•	 “Vrasësit profesioniste” kanë informacione rreth teknikave kundërzbuluese të përdorura nga grupet terroriste. 

•	 Në kategorinë e “vrasësve profesionistë” përfshihen dy grupe “vrasësish profesionistë”: “lëvizës” (ata që janë 
rezidentë në një nga shtetet e BE-së dhe “rezidentë”, ata që janë kthyer në Shqipëri. Të parët janë më të vështirë 
për t’u zbuluar nga autoritetet shqiptare, prandaj duhet një koordinim i mirë me institucionet partnere.

•	 Kategoria e “vrasësve profesionistë” në përgjithësi importohet nga jashtë vendit dhe është trajnuar nga 
formacionet kriminale që veprojnë në BE. Kjo kategori vrasësish ka përvetësuar teknika krimi shumë të 
përparuara. 

•	 Vihet re që strukturat kriminale po rekrutojnë adoleshentë, duke i përgatitur 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 dhe krijojnë lidhje me eksponentë të njohur të krimit në burgje, të cilët i përdorin më pas 
për kërcënime.
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3.7. krimi i organizuar kibernetik
Aktualisht përdorimi i internetit nga krimi organizuar në nivel ndërkombëtar shihet si një veprimtari që po njeh një 
rritje të konsiderueshme.379 Përdorimi i internetit në Shqipëri, në pesë vitet e fundit, është trefishuar nga 20% në vitin 
2009, në 60.1% në vitin 2014.380 Mbi 80% e sulmeve kompjuterike në botë rezulton të kryhen nga grupe të organizuara 
kriminale, në tregje informale të krijuara mbi një cikël krijimi malware-sh, infektimi kompjuterësh, vjelje botnet, 
vjelje e informacionit personal dhe të dhënave financiare etj. Kompania softuerike Norton shkon edhe më tej, duke 
raportuar se në vitin 2011 rreth 90% e sulmeve vinin nga krimi i organizuar. 
Krahas krimeve si mashtrim me kartat e kreditit, shpërndarjes së materialeve pornografike me fëmijë apo piratimi au-
dovizual, interneti thjeshton trafikimin dhe shpërndarjen e drogës, rekrutimin e viktimave të trafikimit, shpërndarjen 
e mallrave false dhe shumë veprimtari të tjera kriminale, si trafiku i drogës dhe i qenieve njerëzore.381 Një rast tipik 
i krimit të organizuar shqiptar është ai i “MarioLine”, ku një organizatë kriminale shqiptare e trafikut të drogës në 
Mbretërinë e Bashkuar arriti të shiste kokainë përmes teknologjisë ‘call centers’, në vlerën 4 milionë paund. Interneti 
është përdorur nga krimi organizuar gjerësisht si mjet edhe për pastrimin e të ardhurave me origjinë kriminale.382 
Edhe në Shqipëri, përdorimi në rritje i internetit ka shtuar rrezikun e formave të organizuara kriminale, nëpërmjet 
përdorimit të teknologjisë. Krimi në fushën kibernetike ka njohur një rritje progresive. Në vitin 2012 janë zbuluar të 
paktën 83 vepra penale, të kryera nga rreth 71 autorë. Në vitin 2013 janë zbuluar 108 vepra penale, me një rritje prej 
30% nga viti 2012 dhe rreth 45% më shumë se në vitin 2010, ku u evidentuan rreth 65 raste.383 Në vitin 2013 janë 
evidentuar 120 penale dhe në vitin 2014, 180 vepra penale.384

Krimi kibernetik në formë të organizuar është një ndër krimet që, ndoshta në dukje jo shumë i përhapur, priret drejt 
sofistikimit, element ky që e ka vështirësuar goditjen e tij në Shqipëri. Kjo del në pah edhe nga Raport Progresi i vitit 
2012, ku nënvizohet se “numri i procedimeve penale [lidhur me krimin kibernetik] është rritur gjatë vitit 2012, por 
është ende i ulët”.385 Format e para të organizuara, që janë proceduar nga policia e shtetit, datojnë në vitin 2008. Nuk 
ka të dhëna, nëse kanë ekzistuar edhe më parë rrjete kriminale në fushën e krimit kompjuterik. Sidoqoftë, nga vetë 
deklarimi i Drejtorit të Drejtorisë së Përgjithshme të asaj periudhe, Ahmet Premçi, në rastin e goditjes së strukturës 
së parë kriminale, e ashtuquajtur grupi “Matrix 4”, vihet re se policia, për herë të parë, përballet me një formë të tillë 
veprimtarie kriminale të organizuar. Megjithatë, duhet cilësuar se sot ende ekziston një boshllëk ligjor lidhur me tra-
jtimin e formave të organizuara të krimit kibernetik në Shqipëri. Ky boshllëk ligjor ka sjellë një mungesë të trajtimit të 
kësaj dukurie (krimi i organizuar kibernetik) nga Gjykata dhe Prokuroria e Krimeve të Rënda.386 
Sot ka një diskutim të gjerë rreth formave dhe llojeve të organizimit të grupeve kriminale që ushtrojnë këtë lloj ve-
primtarie. Vetë shumëllojshmëria dhe mundësitë e shumta që ofron bota e dukshme dhe ajo e nëndheshme, apo e 
padukshme, në fushën kibernetike (deepweb ose darknet) lejojnë hapësira që format kriminale të jenë të shumëllo-
jshme, duke dalë nga kornizat klasike të krimit të organizuar. 
Nga kërkimet e fundit, vihet re se krimi i organizuar kibernetik mund të ndërmerret apo menaxhohet nga organizata 

379.   transnational organized Crime: a growing threat to national and international security, retrieved from http://m.whitehouse.gov/administra-
tion/eop/nsc/transnational-crime/threat

380.   shiko internet World stats, albania, aksesuar më 13/11/2014,http://www.internetworldstats.com/euro/al.htm 
381.   Trafficking in Human Beings: Internet recruitment. 2007 Council of Europe
382.   europol 2011 ka cituar në analizën strategjike të europol dhe emCdda
383.   intervistë me ekspertin e policisë (kod 16),  tetor 2014.
384.   intervistë me ekspertin e policisë (kod 16),  tetor 2014.
385.   komisioni evropian “raport Progresi 2013, shqipëria”, fq.49.
386.   Për më shumë shiko raportin e World vision albania “a study on Child online safety in albania”, World vision 2014,  fq. 48. 
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kriminale që kryejnë edhe veprimtari të tilla kriminale, si p.sh mafia ruse apo italiane, por mund të kryhet edhe nga 
grupe të specializuara në këtë veprimtari. Broadhurst et al. (2014)387 nënvizon disa karakteristika të grupeve krimina-
le në fushën e kibernetikës. Dy nga veçoritë kryesore lidhen me njohjet midis anëtarëve të grupit, që mund të jenë 
shoqërore, por mund të vijnë edhe si rrjedhojë e njohjeve në forume. Në përgjithësi hakerat shqiptarë krijojnë lidhje 
apo shkëmbejnë informacione nëpër forume me përbërje nga vende të ndryshme. Një tjetër veçori është dhe afërsia 
gjeografike. Pra, në përgjithësi, kur kjo veprimtari kriminale merr trajta të organizuara në grupe mbi 3 persona, ata 
priren të jenë nga i njëjti vend (p.sh. Shqipëria) apo rajon (p.sh. Ballkani Perëndimor apo Evropa Lindore apo Veriore). 
Kjo lloj afërsie gjeografike çon drejt specializimit të grupeve kriminale. Për shembull, disa grupe specializohen në 
vjedhjen me karta të klonuara, kurse disa të tjerë në hyrjen e paautorizuar në kompjuterë apo rrjete kompjuterike, 
nëpërmjet përdorimit të ‘viruseve’, ‘krimbave’ dhe  ‘bombave logjike’.388  

Tipologji të krimit të organizuar kibernetik në literaturë
Referimi i është bërë literaturës Broadhurst et al. (2014) dhe McGuire (2012) për përcaktimin e tipologjive të grupeve 
kriminale ne fushën e kibernetikës.389 Ne do t’i referohemi këtyre tipologjive për të bërë një analizë të formave të orga-
nizuara kriminale në krimet kompjuterike në Shqipëri. McGuire (2012) ka përcaktuar tre grupe kryesore që ndahen 
me pas në nëngrupe, si më poshtë.390 
Kategoria  I: këtu bëjnë pjesë struktura kriminale që e kryejnë veprimtarinë vetëm online. Në këtë kategori, grupet 
ndahen në dy nëngrupe të mëdha, ku në grupin e parë (grupet e ashtuquajtura “Mizëri” (swarm) bëjnë pjesë shumë 
anëtarë, por janë të paorganizuara dhe nuk kanë një strukturë drejtuese. Këto lloj grupesh janë më shumë aktive në 
veprimtari me karakter ideologjik. Në nëngrupin tjetër, grupet “centrifugale” ose “qendrore” (hubs), bëjnë pjesë ato 
grupe që janë të strukturuara dhe veprojnë të orientuara nga një qendër centrifugale. Veprimtaritë kriminale që i përg-
jigjen kësaj strukture organizative lidhen me ndërhyrjet e paautorizuara nëpërmjet viruseve (botnets), “peshkimit” 
dhe ngacmimeve seksuale, nëpërmjet përdorimit të internetit.
Kategoria II: në këtë kategori bëjnë pjesë grupet hibride, që kombinojnë veprimtaritë e tyre kriminale online dhe 
offline. Edhe në këtë kategori, ka dy nënkategori. Në të parën bëjnë pjesë grupet “hibride të strukturuara” (clustered hy-
brids) të përbëra nga grupe të vogla anëtarësh të specializuar në një formë kriminale, ku ndërthuret veprimtaria online 
me atë offline. Karakteristikë janë grupet e përfshira në vjedhjet e llogarive bankare, nëpërmjet kartave të klonuara. 
Në nëngrupin tjetër të kësaj kategorie bëjnë pjesë ato që quhen grupe “hibride të shpërndara” (extended hybrids). Këto, 
në ndryshim nga grupet “hibride të strukturuara”, janë të përbëra nga disa nëngrupe që kanë njëfarë koordinimi. 
Veprimtaritë e tyre kriminale janë të shumëllojshme, dhe jo të specializuara në një drejtim.
Kategoria III: në këtë kategori bëjnë pjesë ato grupe që shumicën e veprimtarisë kriminale e zhvillojnë offline, duke 
instrumentalizuar teknologjinë për të lehtësuar veprimet e tyre kriminale. Kjo kategori ndahet në grupet “hierarki-
ke” dhe “agregate”. Në grupet hierarkike bëjnë pjesë organizatat tipike kriminale, të cilat i kanë kaluar veprimtaritë e 
tyre online, si p.sh pornografia në internet, kumari online, kërcënime apo shantazhime online, duke ndërhyrë në të 

387.   roderic broadhurst, Peter grabosky, mamoun alazab & steve Chon (2014), organizations and Cyber crime: an analysis of the nature of 
groups engaged in Cyber Crime, international journal of Cyber Criminology vol 8 issue 1 january - june 2014, aksesuar në http://www.cyber-
crimejournal.com/broadhurstetalijcc2014vol8issue1.pdf

388.   zhilla F, dhe Canaj, e, “Pirateria në internet, rrezik edhe për shoqërinë shqiptare”, jus&justicia, 2010. 
389.   mcguire, m. (2012). organised Crime in the digital age. london: john grieve Centre for
Policing and security.
390.   roderic broadhurst, Peter grabosky,mamoun alazab & steve Chon (2014), organizations and Cyber crime: an analysis of the nature of 

groups engaged in Cyber Crime, international journal of Cyber Criminology vol 8 issue 1 january - june 2014 fq. 5-7.



F. Zhilla & B. lamallari : :  97    

dhënat personale dhe duke shantazhuar nëpërmjet tyre. Forma e dytë në këtë kategori, grupet “agregate”, janë grupe 
të paorganizuara dhe që veprojnë në mënyrë të çorientuar. Këto lloj grupesh i përdorin pajisjet elektronike thjesht 
rastësisht dhe pa shkaktuar dëme, si p.sh përdorimi i celularëve apo rrjeteve sociale për të organizuar grupin për kry-
erjen e një vjedhjeje apo sulmi. Sidoqoftë, në studimin e fundit të kryer nga Europol-i, nënvizohet fakti që organizimi i 
strukturave kriminale kibernetike po shkon drejt strukturave që ofrojnë shërbime (The Crime-as-a-Service). Europol-i 
thekson gjithashtu se strukturat kriminale të organizuara në veprimtari offline po kalojnë gradualisht në veprimtari 
online, duke ofruar shërbime në vjedhje të dhënash, mashtrime në tregtinë nëpërmjet internetit, vjedhje masive të 
dhënash për t’i tregtuar apo përdorur më pas për të vjedhur llogaritë bankare etj. Kjo dukuri ka çuar drejt tregjeve 
kriminale kibernetike, ku format hierarkike janë duke u zëvendësuar me grupe kriminale digjitale, të cilët bashkëve-
projnë nëpërmjet transaksioneve (shkëmbimeve financiare).391 

Tipologjia e grupeve shqiptare përpara vitit 2010
Siç përmendëm më sipër, përdorimi masiv i internetit në Shqipëri ka filluar pas vitit 2009, megjithatë veprimtaria e or-
ganizuar kriminale nëpërmjet përdorimit të teknologjisë ka filluar në vitin 2008, kur përdorimi i internetit në Shqipëri 
ishte ende në nivele mjaft të ulëta rreth 16%.392 
Veprimtaria kriminale e grupit të parë të zbuluar “Matrix 4”, megjithëse jo shumë e sofistikuar ishte e organizuar. 
Mbështetur në analizën e këtij grupi, vihet re se veçoritë e “Matrix 4” tregojnë se kushtet në Shqipëri, për krim të 
organizuar kibernetik, janë të përshtatshme, qoftë dhe në një mjedis ku përdorimi i internetit është nga më të paktit 
në rajon. Motivet dhe shtysat janë tërësisht për qëllime përfitimi dhe kriminale. 
Veprimtaria e “Matrix 4” ishte e specializuar dhe e përqendruar  në vjedhjen e llogarive bankare, nëpërmjet klonimit 
të kartave. Në përgjithësi dëmet që shkaktohen nga këto grupe janë të konsiderueshme. “Matrix 4” mendohet të ketë 
shkaktuar një dëm prej 2 milionë eurosh.393 Pre e këtyre vjedhjeve u bënë thuajse të gjitha bankat kryesore të vendit. 
Skema e vjedhjes nuk është një skemë shumë e sofistikuar për këtë lloj veprimtarie, pasi kartat e kreditit “Visa” dhe 
“Master Card” të klonuara ishin të paplotësuara dhe linin gjurmë që i zbulonin lehtësisht personat që kryenin krimin.  

Karakteristikat e grupeve të krimit të organizuar kibernetik
Veçoritë e këtyre grupeve kriminale lidhen me ndërveprimin dhe komunikimin me shtrirje rajonale. Anëtarët krye-
sorë të “Matrix 4” bashkëpunonin me hakerat jashtë vendit, të cilëve iu kalonin të dhëna për shtetasit shqiptarë. Dhe 
hakerat partnerë, në përgjithësi rusë dhe anglezë, iu kalonin hakerave shqiptarë të dhëna për llogari bankare të shtet-
asve nga vendet e tyre, apo dhe të tjerëve që kishin llogari bankare në këto vende.  
Sikundër e përmendëm më sipër, një karakteristikë tjetër e grupeve kriminale kibernetike është kombinimi i veprim-
tarive kriminale online me offline, siç është pastrimi parave. Një ndër pjesëtarët kryesorë të “Matrix 4” blinte mallra 
luksi në vendet fqinje për t’i rishitur në tregun e zi shqiptar me çmim më të ulët.394 
Numri i anëtarëve të këtyre strukturave kriminale është i lartë dhe në moshë relativisht të re, me një veprimtari krim-
inale të dendur, në periudha të shkurta kohore. “Matrix 4” përbëhej nga 17 persona të moshës nga 18-47 vjeç, dhe 
mendohet të ketë kryer të paktën 400 vjedhje, në një hark kohor prej një viti. Të ardhurat ndaheshin në grup. “Matrix 
4” bën pjesë në nëngrupin e dytë, të kategorisë së dytë “Centrifugale” (hubs). Grupi nuk kishte një strukturë hierarki-

391.   europol “the internet organised Crime threat assessment (ioCta) 2014” fq. 10, aksesuar më 13/11/2014 https://www.europol.europa.eu/
sites/default/files/publications/europol_iocta_web.pdf 

392.   shiko internet world stats, albania, aksesuar më 13/11/2014, http://www.internetorldstats.com/euro/al.htm
393.   koçi, a (2008) “matrix 4” si u zbuluan 17 superhajdutët e bankave”, gazeta standard, 6/07/2008.
394.   biçaku, d, (2008) “matrix 4”, kapen kartat e 400 vjedhjeve”, gazeta Panorama 05/07/2008.
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ke, por funksiononte më shumë mbi baza shoqërore. Grupi nuk kishte një drejtues tipik të një organizate kriminale, 
por drejtohej më shumë nëpërmjet idesë dhe jo forcës apo autoritetit të liderit, veçori kjo e grupeve klasike. Mendohet 
që “truri” i grupit kriminal të ishte një djalosh 19-vjeçar, i cili studionte për drejtësi dhe jo për inxhinieri informatike. 

Tipologjia e grupeve shqiptare pas vitit 2010
Megjithëse numri i grupeve kriminale kibernetike nuk ka gjetur përhapje në një hark kohor prej pesë vjetësh, janë 
goditur afërsisht mbi 6 grupe, të përbëra nga më shumë se tre persona. Sidoqoftë, vihet re se gradualisht po kalohet 
në grupe më të konsoliduara dhe me aftësi më të zhvilluara kompjuterike. Bie në sy prirja që grupet të jenë më të 
strukturuara dhe me numër më të paktë anëtarësh. Lidhja midis anëtarëve nuk bazohet më vetëm në lidhje sho-
qërore, por edhe në njohjet në blogje. Përbërja është më e shkartisur. Grupet janë të përbëra nga anëtarë të ardhur 
nga qytete të ndryshme. Për shembull, grupi “Badboys”, i arrestuar në vitin 2012, përbëhej nga djem të ardhur nga 
qytetet e Elbasanit, Laçit dhe Skraparit. Nga forma e organizimit dhe lidhshmërisë në grupin “Badboys”, shohim një 
prirje për t’iu afruar nëngrupit të parë të kategorisë së dytë “hibride të strukturuara” (clustered hybrids), pasi në këtë rast 
kemi dy grupe hakerash të përfshirë në një grup ndërkombëtar hakerash, nga ku merrnin porosi për të thyer kode 
bankash dhe më pas kryenin vjedhjen e llogarive bankare.395 Grupet shqiptare vepronin për llogari të grupeve të tjera 
(amerikane) duke dërguar e-mail “spam” për të vjedhur të dhënat. 
Vihet re gjithashtu se grupet që veprojnë në Shqipëri po zgjedhin t’i kryejnë vjedhjet jashtë vendit. Grupi “Badboys” 
i kryente vjedhjet në llogari bankare në vendet e BE-së dhe SHBA. Vihet re se ka një ulje të moshës së përfshirjes 
në këtë lloj veprimtarie, që zbret në moshën 15 vjeç, siç ishte rasti i grupit “Badboys”.396  Sidoqoftë duhet cilësuar se 

395.   gazeta tema “hakerat ‘patriotë’ shqiptarë ndërhynin në bankat e be dhe shba”, 25/10/2014, aksesuar më http://grid.al/read/
news/96753227/1058782/hakerat-patriote-shqiptare-nderhynin-ne-bankat-e-be-dhe-shba-perfituan-4-milion-euro 

396.   Çobo, s. “kapet grupi i hakerave shqiptare, ndërhynin në bankat e be-së dhe shba-së”, 25/10/2012, aksesuar në http://grid.al/read/

ONLINE
CENTRIFUGALE

VIKTIMA

ANËTARËT

CENTRIFUGA



F. Zhilla & B. lamallari : :  99    

strukturat kriminale janë fluide dhe mund të lëvizin nga një kategori në tjetrën. Pra, një grup mund të lëvizë nga një 
“hibrid i strukturuar” në grupet “Mizëri”. Grupi “Badboys” ishte përfshirë edhe në sulme të mbi 600 faqeve greke dhe 
serbe për çështje “patriotike”, në bashkëpunim më grupe të tjera si “Cyber Army “ dhe “Albanian Hackers Group”.397 
Por nga ana tjetër, “Badboys” ishin nënkontraktorë të rrjeteve kriminale më të zhvilluara, kryesisht në SHBA dhe 
BE.398Një karakteristikë e grupeve aktive në Shqipëri, të përbëra nga shqiptarë, është se në përgjithësi ato kanë pat-
jetër lidhje me hakera nga vende të rajonit, si p.sh nga Maqedonia, dhe sidomos nga Kosova. Përdorimi i internetit në 
Kosovë është më i larti në Ballkanin Perëndimor (76.6%).399 
Duket që grupet shqiptare të organizuara janë të përbëra nga individë të ardhur jo vetëm nga qytete të mëdha si 
Tirana, Fieri, Vlora apo Berati, por edhe nga qytete si Laçi dhe Gramshi, apo dhe fshatra si ai i Domjes.400 Vihet re 
se gjatë viteve të fundit ka një rritje të shantazhimit apo ndërhyrjeve të paligjshme në llogaritë personale në rrjetet 
sociale, gjë që po kthehet në një shqetësim në rritje. Megjithatë, kjo lloj veprimtarie kriminale ende nuk ka përmasa 
të organizuara.401 Duhet cilësuar se Shqipëria ka qenë objekt i krimeve kibernetike edhe nga grupe kriminale të huaja. 
Këto vjedhje të organizuara janë evidentuar prej vitit 2010. Dhe përgjithësisht, këto grupe apo shtetas vijnë nga shtete 
fqinje si Italia, Mali i Zi dhe Bullgaria. 

news/96753227/1059619/kapet-grupi-i-hakerave-shqiptare-nderhynin-ne-bankat-e-be-se-dhe-shba-se 
397.   gazeta tema “hakerat ‘patriotë’ shqiptarë ndërhynin në bankat e be dhe shba”,  25/10/2014, aksesuar në http://grid.al/read/

news/96753227/1058782/hakerat-patriote-shqiptare-nderhynin-ne-bankat-e-be-dhe-shba-perfituan-4-milion-euro
398.   gazeta Panorama “arrestohet 18 vjeçari, anëtar i “albanian hacker group”, sulm faqeve serbe e greke”,  19/01/2014, aksesuar në http://www.

panorama.com.al/2014/01/19/krimet-kibernetike-arrestohet-18-vjecari-anetar-i-albania-hacker-group-sulm-faqeve-serbe-e-greke/ 
399.   Telegrafi.com “Kosova, e para për përdorimin e internetit në Balkan”,  02/10/2014, aksesuar në http://www.telegrafi.com/lajme/kosova-e-pa-

ra-per-perdorimin-e-internetit-ne-ballkan-2-51650.html 
400.   intervistë me ekspertin e policisë (kod 16),  tetor 2014. 
401.   intervistë me ekspertin e policisë (kod 16),  tetor 2014.
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Rekrutimi nëpërmjet blogjeve
Një problem shqetësues është pjesëmarrja në rritje e hakerave shqiptarë në forume/blogje të menaxhuara nga grupe 
hakerash profesionistë, të cilët mund të jenë pjesë e grupeve kriminale. Forumi hapet nga një grup hakerash afërsisht 
prej pesë personash, që mund të jenë të huaj nga disa shtete, dhe që publikojnë punët e tyre individuale në forum 
(thyerje kodesh të faqeve të ndryshme të institucioneve publike, si faqet e ministrive të ndryshme, drejtoritë e policisë, 
prokurorisë, gjykatave etj). Këtu produkte të hakerave, që ata i ndajnë me komunitetin e tyre virtual, të menaxhuar nga 
hakera profesionistë, mund jenë kryer edhe për arsye patriotike, përfitime materiale dhe inate personale.  
Por, siç do të thotë një haker shqiptar, i intervistuar për këtë punim, këto forume mund të shërbejnë si qendra 
rekrutimi pasi:
“Unë si anëtar i forumit nga Shqipëria lexoj informacionet dhe lajmet…dhe ata më thonë nëse unë dua të publikoj një 
punë timen duhet t’ua nis atyre me e-mail dhe pastaj ata vendosin nëse do ta publikojnë apo jo. Dhe këtu fillon rreziku 
i ekspozimit të hakerit shqiptar në grupet kriminale të specializuara, pasi ata mund ta përdorin për qëllimet e tyre per-
sonale….një element tjetër sesi mund te rekrutohen hakera shqiptarë është në momentin kur ata përdorin produktet e 
hedhura në forum nga hakera të huaj (apo përfaqësues të grupeve kriminale pasi ata nuk janë të identifikuar, pasi kur 
komunikojnë mbajnë pseudonime dhe nëse komunikon në web, mbajnë maska ose fikin dritat). Këtu ata mund të 
të përdorin. P.sh nëse kanë thyer fjalëkalimin e faqes së prokurorisë, ata mund të kërkojnë që të provosh fjalëkalimet 
që ata kanë zbuluar për t’u futur në sistem dhe për t’iu nisur atyre një informacion (administratorëve të forumit) dhe 
këtu hakeri shqiptar ekspozohet nëpërmjet internet protokoll të tij (IP). Administratorët e forumeve janë të mbrojtur, 
pasi ata nuk publikojnë punët e tyre por të anëtarëve të forumit.”402 
Nga ana tjetër, mënyra sesi këto forume administrohen ngre dyshime se ato, fare mirë, mund të përdoren nga grupe 
kriminale. Administratorët e këtyre forumeve, nëpërmjet formave që përdorin për të administruar forumin, kujdesen 
që të filtrojnë informacionin, të identifikojnë hakerat anëtarë dhe të ruajnë anonimitetin e tyre. Dhe, siç nënvizon 
hakeri i intervistuar për këtë raport:
“ ...nuk dihet kush i hap forumet të cilat mund të jenë nën kontrollin e krimit të organizuar. Këto forume menaxhojnë 
një informacion të konsiderueshëm…kam një rast që në forumin ku marr pjesë ka dhe thyerje faqesh institucionesh. 
Administratorët në publikime vendosin edhe komentet ku hakerat diskutojnë dhe provojnë fjalëkalime, nëse kanë 
funksionuar. Por ata fshijnë ato komente ku ti thua që ky kod apo pjesë të tij funksionojnë më mirë. Pasi qëllimi i 
tyre është të identifikojnë hakerat. Përdorin slogane të tillë si “Ne nuk jemi crakers por hackers të vërtetë” dhe “një 
hackers i vërtetë identifikohet nga kodi i vërtetë që përdor për të hackuar”. Këta mund ta përdorin informacionin edhe 
për shantazh.  Ata të testojnë dhe të shohin edhe anën profesionale.  Duhet pranuar që ata japin edhe informacion të 
rremë me të cilin ata testojnë…ana tjetër është procesi i filtrimit që ata përdorin për të kontrolluar punimet por dhe 
publikimin në forum, gjë e cila mund të shërbejë për të rekrutuar.”403 
Sipas Europol-it, këto forume administrohen nga struktura kriminale të organizuara në formë hierarkike, të cilat nda-
jnë detyrat dhe përgjegjësitë. Ky lloj administrimi u lejon këtyre forumeve të kontrollojnë informacionin, anëtarësinë 
dhe të kryejnë një mënyrë policimi të vetë forumit.404  
Ekziston një rrezik në rritje që hakerat shqiptarë të rekrutohen nga organizatat kriminale në fushën e kibernetikës 
jashtë vendit dhe të bëhen pjesë e rrjeteve të fuqishme ndërkombëtare. Aktualisht punët e hakerave shqiptarë janë 

402.   intervistë me haker shqiptar (kod 39), nëntor 2014.
403.   intervistë me haker shqiptar (kod 39), nëntor 2014.
404.   europol 3 “the internet organised Crime threat assessment”, at chp.3, “Crime areas”, aksesuar më 13/11/2014 https://www.europol.europa.

eu/iocta/2014/chap-3-1-view1.html 
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ende në nivele të dobëta, dhe ata po kërkojnë të fitojnë një status në forumet profesionale apo rrjete kriminale ndër-
kombëtare hakerash shumë të specializuar. Shpesh hakerat shqiptarë kryejnë sulme ndaj faqeve të institucioneve 
zyrtare dhe private (kryesisht bankave), për t’i paraqitur si punë të nivelit të lartë në këto forume. Dhe pikërisht për 
këtë shkak hakerat shqiptarë mund të shkaktojnë dëme dhe mund të bien pre e krimit të organizuar kibernetik. P.sh 
ata mund të thyejnë kode bankash dhe institucionesh zyrtare për të treguar që hakerat shqiptarë ekzistojnë dhe janë 
të aftë të bëjnë diçka. Nga ana tjetër, duke qenë se nuk janë shumë të zhvilluar, ata grupohen me hakera të huaj për 
të mësuar teknika, por edhe për të mbledhur informacion. Dhe për këto qëllime hakerat shqiptarë mund të bëhen 
lehtësisht të ekspozueshëm ndaj krimit të organizuar ndërkombëtar kibernetik. Megjithatë, hakerat shqiptarë ende 
nuk janë në nivele për të kryer organizime serioze, apo edhe për të kryer sulme në shkallë të gjerë si grupet kriminale 
kibernetike ruse, izraelite apo kineze. Vetëm se diçka e tillë nuk do të zgjasë shumë. 
Një tjetër fakt, që lidhet me përfshirjen në forume, është edhe pedofilia në internet. Vihet re se ka një rritje të shi-
kueshmërisë të materialeve pornografike për të mitur nga Shqipëria.405 Ende nuk është zbuluar ndonjë forum pedo-
filësh shqiptarë të cilët përdorin internetin.406 Sidoqoftë, fakti që kemi në rritje të shikueshmërisë nga pedofilë me 
banim në Shqipëri tregon se, shumë shpejt, ka të ngjarë që rrjetet kriminale ndërkombëtare, që merren me admin-
istrimin e materialeve pornografike për të mitur në internet, të kërkojnë materiale edhe nga Shqipëria. Duke pasur 
parasysh kulturën e mangët që ka shoqëria shqiptare ndaj kësaj dukurie, ekziston rreziku që në një të ardhme të afërt 
fëmijët shqiptarë të fotografohen, për qëllime të kësaj natyre, nga pedofilë rezidentë në Shqipëri, të kontraktuar nga 
organizata kriminale jashtë vendit. 
Nga ana tjetër, megjithëse nuk është zbuluar ndonjë rast i përfshirjes së organizatave kriminale tradicionale në krime 

405.   Për më shumë shiko raportin e World vision albania “a study on Child online safety in albania”, World vision 2014.
406.   intervistë me ekspertin e policisë (kod 16), tetor 2014.
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online, mendohet se mund të ketë grupe kriminale që ndërthurin veprimtarinë e tyre kriminale midis krimit kiber-
netik dhe trafikut të narkotikëve. Sidoqoftë, duhet nënvizuar se gjithnjë e më shumë po vihet re përdorimi në rritje i 
mjeteve elektronike për të lehtësuar apo kryer krime si vrasja (p.sh përdorimi i celularëve për minat me celular apo 
dhe komunikimi i anëtarëve të bandave, nëpërmjet sms dhe e-mail). Këtë e kemi shpjeguar më hollësisht në seksionin 
e “Vrasjeve me Pagesë”. Ky lloj përdorimi përfshihet në nëngrupin e kategorisë së tretë, grupet “agregate”, të cilat janë 
karakteristikë e grupeve kriminale me njohuri të kufizuara të përdorimit të pajisjeve elektronike. 

Tabela nr. 11

Karakteristikat grupet Kriminale 
Kibernetike

Para vitit 2010 

grupet Kriminale 
Kibernetike

Pas vitit 2011

veprimtaria  kriminale e specializuar kryesisht në një vepër penale 

dëmet materiale të konsiderueshme

Skemat e vjedhjes jo shumë të sofistikuara

grupet bashkëpunojnë me hakera jashtë rajonit 
(be, rusi, usa)

jo shumë të organizuar

numri i bashkëpunëtorëve relativisht i lartë mbi 7 persona

Kombinonin veprimtaritë kriminale online me ato offline

mosha nga 18-47 vjeç

i kryejnë vjedhjet kryesisht brenda vendit 

mosha relativisht të reja nga 15-25 vjeç 

i kryejnë vjedhjet kryesisht jashtë vendit

e përdorin hakerimin edhe për qëllime patriotike 

kanë lidhje kryesisht me hakera të rajonit (maqedoni dhe kosovë)
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Vlerësimi i riskut të krimit të organizuar kibernetik

•	 Duhet të ketë një ligj të posaçëm lidhur me krimin kibernetik, ku të përfshihen të gjitha format e tij.

•	 Krimi	i	organizuar	kibernetik	mbetet	ende	në	forma	jo	të	strukturuara,	por	ka	prirje	sofistikimi.

•	 Rrjetet	kriminale	shqiptare	janë	fluide	dhe	mund	të	lëvizin	nga	grupe	të	tipit	“hibrid	i	strukturuar”	në	ato	të	
tipit “Mizëri”.

•	 Ka një prirje drejt grupimeve të vogla, të krijuara mbi bazë njohjesh kryesisht online, por edhe shoqërore. 

•	 Përbërja e anëtarëve të grupeve kriminale nuk vjen vetëm nga qytetet e mëdha, por edhe të vogla. 

•	 Qëllimi	i	grupeve	shqiptare	është	i	çoroditur,	pra	mund	të	kryejnë	krime	jo	vetëm	për	qëllime	fitimi,	por	edhe	
për qëllime “patriotike”. 

•	 Ka	një	përzierje	të	veprimtarive	kriminale	online	me	ato	offline.	

•	 Mosha	e	anëtarëve	të	grupit	është	në	kufijtë	18-35	vjeç.

•	 Karakteristikë e grupeve shqiptare është se ato krijojnë një lidhje të ngushtë me hakera kosovarë, të cilët janë 
shumë të përparuar.

•	 grupet shqiptare marrin pjesë në rrjetet kriminale më të fuqishme, ku grupet shqiptare kryesisht 
nënkontraktohen për të lëshuar spame, për të thyer kode llogarish bankare etj. 

•	 Vihet re një rritje e shantazhimit online, nëpërmjet ndërhyrjes së paautorizuar në llogaritë e rrjeteve sociale, 
por kjo mbetet ende në nivele individuale. 

•	 Hakerat shqiptarë janë anëtarësuar në forume/blogje që mund të administrohen nga rrjete kriminale 
ndërkombëtare, dhe kjo mund të sjellë një rritje të sulmeve kundër institucioneve publike dhe sistemit bankar 
në të ardhmen e afërt. 

•	 Ekziston	rreziku	që	rrjetet	kriminale	ndërkombëtare,	që	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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3.8. Pastrimi i parave
Trafikimi i drogës, qenieve njerëzore, armëve, kontrabanda e migrantëve, si dhe shumë vepra të tjera të krimit të orga-
nizuar, kanë për qëllim gjenerimin e të ardhurave të shumta për grupet dhe pjesëtarët e përfshirë në këto veprimtari. 
Pamundësia për të justifikuar këto të ardhura me burime të ligjshme hedh dyshime mbi përfituesin e tyre lidhur 
me veprimtaritë ku është përfshirë. Për të mos tërhequr vëmendjen e autoriteteve ligjzbatuese duke rrezikuar veten, 
bashkëpunëtorët, vazhdimësinë e veprimtarisë dhe sekuestrimin e të ardhurave të paligjshme, personat e përfshirë në 
veprimtari kriminale fitimprurëse duhet të fshehin origjinën e vërtetë të parave. E thënë thjesht, ‘paratë e pista’ duhen 
‘pastruar’ për t’u përdorur lirisht. Pastrimi i parave është procesi përmes të cilit të ardhurat kriminale shndërrohen në 
të ardhura ‘në dukje’ të ligjshme. Ky proces varion në kompleksitet dhe sofistikim, por në thelb ka për qëllim të fshehë 
origjinën e të ardhurave të paligjshme, të ndryshojë formën e tyre dhe t’i zhvendosë duke tërhequr sa më pak vëmend-
je. Këtij procesi nuk i nënshtrohet vetëm ajo pjesë e të ardhurave të riinvestuara në veprimtari kriminale. Pastrimi i 
parave është ngushtësisht i lidhur me krimin e organizuar, veçanërisht me depërtimin dhe ndikimin e shtuar në jetën 
ekonomike, politike dhe shoqërore në vend.407 Në këtë kuptim, pastrimi i parave mund të konsiderohet një indikator i 
fuqisë së krimit të organizuar.408 Rritja e fuqisë së krimit të organizuar, krahas procesit të vazhdueshëm të pastrimit të 
parave, nënkupton më shumë krim, të ardhura të paligjshme, korrupsion dhe pandëshkueshmëri. 

Faktorët nxitës 
Faktorët që kanë favorizuar pastrimin e parave në Shqipëri lidhen me tranzicionin nga një ekonomi e kontrolluar në 
ekonomi tregu të ndikuar nga një nivel i lartë informaliteti dhe kriminaliteti.409 Shkalla e lartë e informalitetit në vend 
është karakterizuar nga niveli i lartë i qarkullimit të parasë në dorë ‘kesh’, remitancave, evazionit fiskal, dhe tregut të 
zi. Në të njëjtën kohë, kanë ndikuar edhe kontrollet e dobëta doganore, si dhe niveli i ulët i deklarimit, regjistrimit dhe 
hipotekimit të veprimtarive ekonomike, të ardhurave dhe pasurive të patundshme. Informaliteti i lartë vështirëson jo 
vetëm procesin e identifikimit të të ardhurave me origjinë të paligjshme, por edhe veprimet e mëtejshme si sekues-
trimi, konfiskimi dhe nxjerrja në ankand e aseteve kriminale të paregjistruara dhe hipotekuara.410 Politikanë të korrup-
tuar dhe grupe të organizuara kriminale kanë përvetësuar prona të caktuara, sipas zgjedhjes së tyre, përmes korrupti-
mit të procesit të privatizimit në vend dhe pastrimit të të ardhurave të paligjshme.411 
Firmat piramidale në Shqipëri shënuan kulmin e pastrimit të parave nga organizata kriminale italiane dhe shqip-
tare.412 Në ndryshim nga vendet e tjera, firmat piramidale në Shqipëri funksionuan për një kohë më të gjatë, për 
shkak të investimit të shumave të konsiderueshme të parave nga trafiku i njerëzve, armëve, drogës dhe kontrabanda e 
naftës. Heqja e pjesshme e embargos së vendosur ndaj ish-Jugosllavisë, dhe përmirësimi i efiçencës së doganave dhe 
rojës kufitare italiane dhe greke, i paraprinë kolapsit të firmave piramidale në Shqipëri. Organizatat kriminale italiane 
dhe shqiptare tërhoqën menjëherë një sasi prej rreth 500 deri në 800 milionë dollarësh nga firmat piramidale, gjë që 
çoi në kolapsin përfundimtar të tyre dhe kaosin e krijuar në Shqipëri, në vitin 1997. Këto para u riinvestuan, më pas, 
në shtetet perëndimore.413 Në total, llogaritet që më shumë se 1.5 miliardë dollarë kanë qarkulluar përmes firmave 

407.   Petrunov, g. ‘money laundering in bulgaria: the policy response’, risk monitor 2010: 8. 
408.   intervistë me prokuror (kod 28), qershor 2014.
409.   Petrunov, g. ‘money laundering in bulgaria: the policy response’, risk monitor 2010: 8.
410.   intervistë me prokuror (kod 22), qershor 2014.
411.   gjoni. i ‘organized Crime and national security: the albanian Case’ 2004: 34.
412.   intervistë me prokuror (kod 38/4), maj 2014.
413.   ralf mutschke, assistant director of interPol’s Criminal intelligence directorate, the threat Posed by the Convergence of organized Crime, 

Drugs Trafficking and Terrorism. Located at www.russianlaw.org/Mutschke.htm. (20 October 2003).  
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piramidale, në periudhën midis vitit 1992 dhe 1996.414 Ndërsa në periudhën 2003-2012, përllogaritet se Shqipëria ka 
humbur rreth 1.3 miliardë dollarë nga krimi i organizuar, korrupsioni dhe evazioni fiskal. Sipas raportimeve të agjen-
cisë Amerikane të Integritetit Financiar Global (GIF), transfertat e paligjshme të parave jashtë vendit u kanë kushtuar 
shqiptarëve mesatarisht rreth 128 milionë dollarë çdo vit përgjatë një dekade.415 Përkundër zhvillimit të vrullshëm 
të krimit të organizuar në vend, vonesat në kriminalizimin dhe forcimin e kapaciteteve kundër pastrimit të parave 
kanë lejuar shfrytëzimin e territorit të vendit si bazë operacionale për grupe rajonale të krimit të organizuar, të cilat 
pastrojnë të ardhurat e paligjshme përmes investimit në veprimtari të ndryshme ekonomike.416 Aktualisht, synohet të 
sigurohet imunitet nga ndjekja penale, nëpërmjet pjesëmarrjes në politikë dhe vendimmarrje të biznesmenëve apo 
personave me të shkuar të dyshimtë.

Fushat e investimit 
Fushat ku janë investuar para me origjinë nga veprimtari të organizuara kriminale janë të larmishme dhe përfshijnë 
pothuaj çdo lloj veprimtarie ekonomike. Ekspertët vërejnë se pjesa dërrmuese e ‘parave të pista’ është investuar në 
fushën e ndërtimit, ku pas vitit 2000, në Shqipëri, filloi të vihej re një ‘bum’ ndërtimesh që nuk përputhej me nivelin 
ekonomik të vendit. Sipas ekspertëve dhe raporteve të ndryshme, fusha të tjera përfshijnë biznese si hotele, restorante, 
karburante, veprimtari prodhuese, fabrika moderne përpunuese, kompani import-eksporti, infrastrukturë, prodhim 
energjie, lojëra fati, miniera, turizëm dhe agjenci turistike. Gjithashtu, grupet e organizuara kriminale shqiptare kanë 
përfituar fonde shtetërore nga tendera të ndryshme, licenca dhe koncensione. 

Metodat e përdorura
Format më tipike të përdorura nga grupet e organizuara kriminale për pastrimin e parave janë nëpërmjet sistemit 
bankar, shoqërive të transfertave, zyrave të këmbimit valutor, si dhe transportit fizik të parave. Bankat e nivelit të dytë 
në Shqipëri shfrytëzohen për shkak të vëllimit të lartë të transaksioneve në sistem, shpejtësisë së shërbimeve dhe 
shtrirjes gjeografike brenda dhe jashtë vendit.417 Përmes këtyre bankave, grupe të organizuara kriminale dhe zyrtarë 
të korruptuar kryejnë transaksione të dyshimta në llogari bankare, sigurojnë garanci bankare të dyshimta dhe marrin 
kredi për të justifikuar të ardhura të paligjshme.418 Për këtë arsye, në rastet e dyshuara për pastrim parash, përmes 
sistemit bankar, kërkohet marrja në përgjegjësi penale si persona juridikë e bankave të nivelit të dytë në Shqipëri.419 
Shoqëritë e transfertave dhe zyrat e këmbimit valutor janë gjithashtu të ekspozuara ndaj pastrimit të parave, për shkak 
të marrëdhënieve sporadike me klientët, përdorimit të parasë në dorë, shumave relativisht të ulëta të transaksioneve 
të kryera, transferimit të shpejtë të fondeve në vende të ndryshme dhe mundësive të kufizuara për bllokimin e mund-
shëm të transaksioneve nga autoritetet ligjzbatuese. Mënyrat kryesore të përdorura nga grupet kriminale janë përmes 
kryerjes së transfertave nga shtetas të ndryshëm drejt një përfituesi dhe anasjelltas, përdorimi i personave të tretë për 
të këmbyer valutë dhe transferuar para, që nuk justifikohen nga të ardhurat e tyre të ligjshme, si dhe transfertave të 

414.   marshal. “Cia and the balkans.” referred in hajdinjak.m. ‘smuggling in southeast europe:  the yugoslav wars and the development of 
regional Criminal networks in the balkans’. Center For the study of democracy 2002: 33.

415.   reporter.al  ‘shqipëria humbi 1,3 miliardë dollarë nga krimi dhe korrupsioni, thotë agjencia amerikane’ 16.12.2014 aksesuar online në datë 
07.01.2015:  http://www.reporter.al/shqiperia-humbi-13-miliarde-dollare-nga-krimi-dhe-korrupsioni-thote-agjencia-amerikane/

416.   Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2014 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) Report: Coun-
tries/jurisdictions of Primary Concern – albania.

http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2014/supplemental/227829.htm
417.   drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, ‘tipologjitë e Pastrimit të Parave në republikën e shqipërisë’, dhjetor 2012: 7.
418.   ibid.
419.   intervistë me avokat (kod 2) korrik 2014.
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strukturuara nga vende të konsideruara me risk të lartë.420 Gjithashtu, paratë e fituara nga trafiku i drogës dhe veprim-
tari të tjera kriminale transferohen fizikisht përmes korrierëve të ndryshëm, të fshehura në automjete dhe bagazhe 
personale. Njësoj si korrierët e drogës, edhe korrierët e parave janë persona në situata vulnerabël, pa asnjë veprimtari 
të ligjshme fitimprurëse, që orvaten t’u shmangen deklarimeve dhe kontrolleve doganore.

Situata aktuale 
Për shkak të natyrës së paligjshme të transaksioneve, është e pamundur të raportohet një statistikë e saktë mbi sasinë 
e parave të pastruara çdo vit.421 Statistikat e raportuara çdo vit mbi shumat e sekuestruara të parave përfaqësojnë vetëm 
atë pjesë të të ardhurave me origjinë kriminale, që nuk kanë mundur t’i shpëtojnë vëmendjes së organeve të zbatimit 
të ligjit. Sidoqoftë, këto vlera mund të shërbejnë si tregues i potencialit të veprimtarive të paligjshme për të gjeneruar të ard-
hura, dhe i fuqisë ekonomike të grupeve të organizuara kriminale dhe anëtarëve të tyre. Kështu, raportohet se në vitin 2014 
janë sekuestruar 24 milionë euro pasuri të krimit.422 Ndërsa në vitin 2013, shuma e sekuestruar nuk kapërcente vlerën e 30 
milionë lekëve.423 Siç vihet në dukje edhe në progres raportin e fundit të Komisionit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, 
investigimet financiare dhe sekuestrimet e aseteve me origjinë kriminale janë rritur.424 Megjithatë, mbetet problem 

420.   drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, ‘tipologjitë e Pastrimit të Parave në republikën e shqipërisë’, dhjetor 2012: 30.
421.   the Financial action task Force on money laundering, aksesuar online nga   
http://www.fatf-gafi.org/pages/faq/moneylaundering/ 
422.   shih analizën vjetore të Policisë së shtetit për vitin 2014, aksesuar më 11/02/2015 http://www.asp.gov.al/index.php/home-2/275-slideshow-

home/6831-analiza-vjetore-e-veprimtarise-se-policise-se-shtetit-per-vitin-2014                              
423.   drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, ‘raporti vjetor 2013’ mars 2014: 24.
424.   european Commission, 2014 Progress report on albania.
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implementimi i paketës Anti-Mafia, përsa i përket konfiskimeve të aseteve të sekuestruara.425 Revokimi nga gjykatat 
më të larta i shumë prej vendimeve gjyqësore të shkallës së parë për konfiskimin e aseteve të sekuestruara konsidero-
het shqetësues.426 Gjithashtu, numri i dënimeve për këtë vepër penale mbetet i ulët.427 
Rritja e numrit të vendimeve për konfiskimin e të ardhurave kriminale është me rëndësi jetike për luftën kundër ndi-
kimit ekonomik dhe politik të organizimeve kriminale. Me të drejtë është pohuar se ‘pastrimi i parave qëndron në zemër 
të krimit të organizuar’.428 Përfitimet e paligjshme mundësojnë financimin e vazhdimësisë së veprimtarive kriminale 
dhe fuqizimin e mëtejshëm të autorëve të tyre. Paratë e ‘pista’ mund të ‘njollosin’ zyrtarë publikë, sferën politike, insti-
tucione financiare dhe sistemin e drejtësisë. Së fundmi, ndikimi politik dhe ekonomik i krimit të organizuar kërcënon 
standardet dhe vlerat morale të përbashkëta të shoqërisë, dhe dobëson strukturën e saj.429 Prandaj, parandalimi i pas-
trimit të parave dhe konfiskimi i aseteve të sekuestruara duhet të shpeshtohen, me qëllim përjashtimin e kriminelëve 
nga këto përfitime, pikërisht ku ata janë më vulnerabël. Mungesa e fondeve të përdorshme dobëson organizimet 
kriminale dhe vështirëson vazhdimësinë e veprimtarive të tyre.430

Vlerësimi i riskut të pastrimit të parave

•	 Pastrimi i parave është ngushtësisht i lidhur me krimin e organizuar, veçanërisht depërtimin dhe ndikimin e 
shtuar në jetën ekonomike, politike dhe shoqërore në vend.

•	 fushat kryesore ku investohen paratë me origjinë kriminale janë industria e ndërtimit, fabrikat moderne 
përpunuese, bizneset e lojërave të fatit, minierat, karburantet, prodhimi i energjisë, agjencitë turistike dhe 
përfitimi	i	licencave	dhe	koncensioneve	të	ndryshme	nga	shteti.	

•	 Mënyrat më tipike të paraqitjes së të ardhurave kriminale në ekonominë e ligjshme janë transaksionet e 
shumta në bankat e nivelit të dytë, kreditë e marra nga këto institucione, transfertat përmes agjencive të 
transfertave të parave dhe përdorimi i identitetit të familjarëve dhe të afërmve. 

•	 Vitin e fundit, vlera e aseteve të sekuestruara është mbi 10 milionë euro. 

•	 Shqetësimi	 kryesor	 lidhet	me	 numrin	 e	 ulët	 të	 konfiskimeve,	 revokimin	 e	 vendimeve	 për	 konfisikim	 nga	
gjykatat më të larta dhe numrin e ulët të dënimeve për këtë vepër penale.

•	 rritja e fuqisë së krimit të organizuar përmes pastrimit të parave gjeneron më shumë krim, të ardhura të 
paligjshme, korrupsion dhe pandëshkueshmëri. 

425.   ibid. 
426.   intervistë me gjyqtar (kod 32) qershor 2014.
427.   european Commission, 2014 Progress report on albania.
428.   Frattini, F. 2007 “initiative of the european Commission” in risk monitor “money laundering in bulgaria: the policy response” 2010.
429.   the Financial action task Force on money laundering, aksesuar online nga   
http://www.fatf-gafi.org/pages/faq/moneylaundering/
430.   ibid.
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kapitulli 4

PërFundime dhe 
rekomandime

4.1. 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 përf-
shira në trafikimin e armëve me Malin e Zi dhe Kosovën. Shqetësuese konsiderohen gjobëvëniet e padenoncuara dhe 
përdorimi i eksplozivit, vrasjeve me pagesë apo ‘pa autor’ për asgjësim të kundërshtarëve, ‘ribalancim të tregut’, apo 
qëllime terrori. Ka një acarim të konfliktit 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 men-
dohet që, në shumicën e rasteve, kryhen 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 kallëzohen 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, inter-
pretohen 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 edhe nga organizatat e fuqishme kriminale, për 
vrasjet me pagesë ka sjellë sofistikimin e tyre. Ekspertët e intervistuar 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 zbatimi prej organizatave kriminale  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 in-
jektimit të shumave të konsiderueshme të ‘parave të pista’ në ekonomi. Shqipëria përbën një terren të favorshëm për 
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transplantimin e rrjeteve kriminale shqipfolëse nga jashtë drejt Shqipërisë. Nga ana tjetër, ekziston rreziku i hakmar-
rjes 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.

4.2 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.
• Të rritet bashkëpunimi frytdhënës 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 hallkat 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 procedurale të heti-

meve, të cilat vlerësohen si mjaft të dobëta nga ekspertët.
• 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, Akade-
minë 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 gjithsecil-
it në luftën kundër tij.
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