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1. HYRJE
Ky dokument përmban udhëzimet për ngritjen e një Njësie Qendrore për Armët e Zjarrit (në vijim
referuar si “Udhëzimet”). Udhëzimet janë hartuar nga Zyra Qendrore e Evropës Lindore dhe
Juglindore për Kontrollin e Armëve të Vogla dhe të Lehta (SEESAC); SEESAC funksionon sipas
mandatit që ka marrë nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Këshilli i
Bashkëpunimit Rajonal (KBR) dhe punon për të “forcuar kapacitetet e aktorëve kombëtarë dhe
rajonalë për kontrollin dhe pakësimin e përhapjes dhe keqpërdorimit të armëve të vogla dhe të
lehta, duke kontribuuar kështu në rritjen e stabilitetit, të sigurisë dhe të zhvillimit në Evropën
Juglindore dhe Lindore”.1
Mbështetur nga një vendim i Këshillit të Bashkimit Evropian,2 SEESAC është në krye të
përpjekjeve për ngritjen e Njësive Qendrore për Armët e Zjarrit (FFP-ve) në Evropën Lindore
dhe Juglindore. Udhëzimet synojnë t’i japin lexuesit një referencë të qartë dhe lehtësisht të
kuptueshme rreth FFP-së. Lexuesit mund ta përdorin si referencë për të orientuar përpjekjet e
tyre në ngritjen dhe vënien në funksionim të FFP-së në juridiksionet e tyre.
Udhëzimet janë krijuar bazuar në studimet e realizuara nga autori deri në datën e hartimit të
tyre; studimi ka konsistuar kryesisht në intervista me stafin e SEESAC dhe me stafin e FFP-së
të ngritur në Prishtinë, si dhe në shqyrtimin e literaturës rreth konceptit të FFP-së dhe zbatimit
të saj. Logjika themelore mbi të cilën mbështeten Udhëzimet është t’i jepet përgjigje pyetjeve
të mëposhtme:
yy

Cilat janë parimet themelore ligjore, politike dhe operacionale për ngritjen e një FFP-je?

yy

Cilat janë avantazhet e një FFP-je?

yy

Cili është procesi që duhet ndjekur për ngritjen e një FFP-je?

yy

Çfarë të dhënash mbledhin FFP-të?

yy

Si funksionojnë FFP-të?

yy

Cila është infrastruktura e nevojshme për ngritjen e një FFP-je dhe çfarë njohurish
duhet të ketë stafi në mënyrë që FFP-ja të funksionojë me efikasitet?

1

Zyra Qendrore e Evropës Lindore dhe Juglindore për Kontrollin e Armëve të Vogla dhe të Lehta (SEESAC), “Për
informacione rreth SEESAC” vizitoni, http://www.seesac.org/About/, vizituar së fundmi më 10 nëntor 2019.

2

Këshilli i Bashkimit Evropian, “Vendimi i Këshillit (CFSP) 2016/2356 CFSP, datë 19 dhjetor 2016, në mbështetje të
veprimtarive të SEESAC për çarmatimin dhe kontrollin e armëve në Evropën Juglindore, në kuadër të strategjisë së
BE-së për luftën kundër grumbullimit të jashtëligjshëm dhe trafikimit të AVL-ve dhe të municioneve të tyre”.
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Për këtë arsye, ky dokument përmban pesë seksione bazë dhe përmbyllet nga konkluzionet dhe
rekomandimet. Seksionet bazë mbulojnë çështjet në vijim: kuadri ligjor dhe politik për ngritjen
e një FFP-je (seksioni 2); hapat që duhen ndërmarrë për ngritjen e një FFP-je (seksioni 3),
mandati i FFP-së dhe fluksi i punës (seksioni 4), dhe një përmbledhje e trajnimeve të nevojshme
për stafin e FFP-së (seksioni 6).

2. KUADRI LIGJOR DHE POLITIK PËR NGRITJEN E NJË FFP-JE
2.1 Përmbledhje
Ngritja dhe vënia në funksionim e FFP-së parashikohet nga një sërë instrumentesh të miratuara
në nivele Evropiane dhe rajonale. Në nivel evropian, Këshilli i Bashkimit Evropian shprehu
angazhimin e tij për ngritjen e FFP-ve duke miratuar, në nëntor të vitit 2014, draftin e Planit
të Veprimit për trafikimin e jashtëligjshëm të armëve të zjarrit ndërmjet BE-së dhe Rajonit të
Evropës Juglindore, për periudhën 2015-2019 (në vijim referuar si “Plani i Veprimit”).3 Plani i
Veprimit u pasua nga vendimet e Këshillit të Bashkimit Evropian (të paraqitura më poshtë), të
cilat rikonfirmuan këtë angazhim. Në nivelin e Kombeve të Bashkuara, angazhimi për ngritjen e
FFP-ve përmendet në paketën e instrumenteve për trafikimin e armëve të zjarrit të hartuar për
shtetet anëtare që marrin pjesë në Studimin Global për Trafikimin e Armëve të Zjarrit.
4
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2.2 Informacione më të detajuara
Plani i veprimit i BE-së kundër trafikimit dhe përdorimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit dhe
lëndëve plasëse, i miratuar në fund të vitit 2015, bëri thirrje që “të avancojnë me shpejtësi aktivitetet
e parashikuara në Planin e Veprimit”.4 Kjo thirrje ishte një shtysë ekstra për ngritjen e FFP-ve në
rajonin e Evropës Juglindore. Më pas, Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi vendimin 2016/2356
ku mbështet SEESAC në “ngritjen e Njësive Qendrore për Armët e Zjarrit në të shtatë përfituesit
[këtu përfshihet – Shqipëria, Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Kosova* Republika e Moldavisë, Mali i
Zi dhe Maqedonia e Veriut], të cilat do të shërbejnë si njësi qendrore të mbledhjes dhe analizimit të
informacioneve, si njësi mbështetëse për hetuesit dhe prokurorët dhe do të mundësojnë ngritjen dhe
përditësimin e strukturave të inteligjencës mbi trafikimin e armëve të zjarrit nga dhe përmes rajonit
të EJL.”5 Gjithashtu, qasja e SEESAC është plotësisht në përputhje me udhëzuesin e praktikave më
3

Këshilli i Bashkimit Evropian, “Plani i Veprimit për trafikimin e jashtëligjshëm të armëve të zjarrit ndërmjet BE-së
dhe Rajonit të Evropës Juglindore, për periudhën 2015-2019”, 14 nëntor 2014, ENFOPOL 359.

4

Komisioni Evropian, “Plani i veprimit të BE-së kundër trafikimit dhe përdorimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit
dhe lëndëve plasëse”, 2 dhjetor 2015, COM (2015) 624 versioni përfundimtar, f. 13.

*

Për sa i përket Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, referencat për Kosovën kuptohen në kontekstin e
Rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244 (1999).
Për sa i përket Bashkimit Evropian, ky emërtim nuk cenon qëndrimet për statusin dhe është në përputhje me
Rezolutën 1244/1999 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (UNSCR) dhe opinionin e Gjykatës
Ndërkombëtare të Drejtësisë për Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.

5

Këshilli i Bashkimit Evropian, “Vendimi i Këshillit (CFSP) 2016/2356 CFSP, datë 19 dhjetor 2016, në mbështetje
të veprimtarive të SEESAC për çarmatimin dhe kontrollin e armëve në Evropën Juglindore, në kuadër të strategjisë
së BE-së për luftën kundër grumbullimit të jashtëligjshëm dhe trafikimit të AVL-ve dhe të municioneve të tyre”,
Shtojca, paragrafi 3.3. Megjithatë, vlen të theksohet se Kosova e kishte ngritur FFP-në e saj përpara miratimit të
Vendimit të Këshillit 2016/2356.

të mira për ngritjen e Njësive Qendrore Kombëtare për Armët e Zjarrit (NFP) të përgatitur nga Grupi
i Ekspertëve Evropianë për Armët e Zjarrit (EFE).
Nën kujdesin e Zyrës së Jashtme Federale Gjermane, Bashkimit Evropian dhe Këshillit të
Bashkëpunimit Rajonal, juridiksionet e Ballkanit Perëndimor konsoliduan më tej angazhimin
e tyre për ngritjen e FFP-ve përmes Udhërrëfyesit për një zgjidhje të qëndrueshme për
zotërimin e jashtëligjshëm, keqpërdorimin dhe trafikimin e armëve të vogla dhe të lehta (AVL)
dhe municioneve të tyre në Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2024 (në vijim referuar si
“Udhërrëfyesi”).6
Udhërrëfyesi, i cili u dakordësua nga Zëvendësministrat e Brendshëm të Shqipërisë, BosnjëHercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut shërben si „një dokument
udhëzues dhe konsensual i përgatitur dhe në pronësi të autoriteteve rajonale, për të arritur në
një zgjidhje të qëndrueshme kundër zotërimit të jashtëligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit
të AVL-ve/armëve të zjarrit dhe municioneve të tyre, në Ballkanin Perëndimor.”7 Ai përmban
synimet e përgjithshme, afatet kohore dhe treguesit kryesore të performancës (KPI) të
miratuar bashkërisht, duke përfshirë KPI 7: “Njësitë Qendrore për Armët e Zjarrit që janë ngritur
dhe që janë funksionale në secilin prej juridiksioneve të Ballkanit Perëndimor.”8 Udhërrëfyesi
përfshin gjithashtu shtatë objektiva; Objektivi 2 është që “Brenda vitit 2024, të garantohet se
politikat dhe praktikat për kontrollin e armëve në Ballkanin Perëndimor janë bazuar në statistika
dhe udhëhiqen nga informacionet e inteligjencës”, si dhe përmban një synim për fuqizimin e
funksioneve të përcaktimit të detyrave, koordinimit dhe monitorimit të FFP-ve, brenda vitit
2020.9
Që nga ajo kohë, BE ka shprehur një angazhim të ri dhe mbështetje ndaj SEESAC në zbatimin
e Udhërrëfyesit, duke përfshirë Objektivin 2 dhe ngritjen e FFP-ve, përmes një vendimit të
Këshillit të BE-së të miratuar më 19 nëntor 2018.10

3. HAPAT QË DUHEN NDËRMARRË PËR NGRITJEN E NJË FFP-JE
3.1 Përmbledhje
Ky seksion mbulon hapat që duhen ndërmarrë për ngritjen dhe vënien në funksion të një FFPje. Këto hapa janë tregues dhe jo përcaktues sepse kapacitetet ekzistuese të çdo juridiksioni

6

Udhërrëfyesi për një zgjidhje të qëndrueshme për zotërimin e jashtëligjshëm, keqpërdorimin dhe trafikimin e
armëve të vogla dhe të lehta (AVL) dhe municioneve të tyre në Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2024, http://www.
seesac.org/f/docs/News-SALW/Roadmap-for-sustainable-solution.pdf, vizituar së fundmi më 17 dhjetor 2019.

7

Udhërrëfyesi për një zgjidhje të qëndrueshme për zotërimin e jashtëligjshëm, keqpërdorimin dhe trafikimin e
armëve të vogla dhe të lehta (AVL) dhe municioneve të tyre në Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2024, f. 1.

8

Ibid, f. 4.

9

Ibid, f. 7.

10 Këshilli i Bashkimit Evropian, Vendim i Këshillit (CFSP) 2018/1788, datë 19 nëntor 2018, në mbështetje të Zyrës
Qendrore në Evropën Juglindore dhe Lindore për Kontrollin e Armëve të Vogla dhe të Lehta (SEESAC) për zbatimin
e Udhërrëfyesit Rajonal për luftën kundër trafikimit të armëve të jashtëligjshme në Ballkanin Perëndimor”, neni 1.
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përpara ngritjes së FFP-së janë të ndryshme. Hapat janë hartuar duke analizuar shembujt
e juridiksioneve ku janë ngritur tashmë FFP-të, por zyrtarët që kanë ngritur FFP-të në
juridiksione të tjera mund të anashkalojnë hapa të caktuar që janë ndërmarrë gjatë përpjekjeve
të mëparshme. Hapat mbulojnë të gjithë procesin, duke nisur nga krijimi i grupit të punës,
te kryerja e vlerësimeve fillestare të kapaciteteve dhe burimeve ekzistuese, rekrutimi i stafit,
ngritja e infrastrukturës së IT-së dhe deri te hartimi i procedurave të nevojshme për kryerjen e
detyrave nga FFP-ja.

3.2 Informacione më të detajuara
Në vijim paraqiten hapat që duhen ndërmarrë për ngritjen e një FFP-je:

3.2.1 Krijimi i grupit të punës
Hapi fillestar për ngritjen e një FFP-je është të krijohet një grup pune. Kjo mund të bëhet
përmes një vendimi të ministrit përgjegjës (zakonisht, Ministri i Brendshëm) ose qeverisë.
Grupi i punës duhet të përfshijë punonjës nga Ministria e Brendshme (MB)/shërbimet policore
përgjegjëse për hetimin e krimeve me armë zjarri, njësia e analizës së krimeve, punonjës nga
njësia/laboratori i balistikës, policia kufitare dhe doganat, prokurorë dhe punonjës të tjerë që
mund të caktohen nga ministri përgjegjës. Grupi i punës duhet të mandatohet për mbikëqyrjen
dhe kryerjen e të gjithë punës përgatitore që nevojitet për ngritjen e një FFP-je, e cila është
paraqitur në pikat në vijim.
6

3.2.2 Kryerja e vlerësimit fillestar të kapaciteteve dhe burimeve
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Detyra fillestare e grupit të punës do të jetë vlerësimi i burimeve dhe kapaciteteve ekzistuese.
Këtu përfshihen disa elementë kryesorë:
yy

Kryerja e një analize të mangësive për të dhënat që mblidhen aktualisht. FFP-ja
është një instrument për grumbullimin dhe analizimin e të dhënave në një mënyrë
gjithëpërfshirëse e cila i mundëson oficerëve të policisë dhe hetuesve që të krijojnë
lidhje ndërmjet armëve të zjarrit të sekuestruara, krimeve me armë zjarri dhe
aktiviteteve të tjera kriminale. Për ta realizuar këtë është me rëndësi thelbësore
që të kemi një pamje të qartë të të dhënave që mblidhen aktualisht nga autoritetet
shtetërore. Këtu mund të përfshihen regjistrat e armëve të zjarrit të zotëruara në
mënyrë të ligjshme, regjistrat e armëve të zjarrit të importuara, të eksportuara, të
kaluara tranzit dhe të sekuestruara, të ndara sipas kategorive (marka e armëve të
zjarrit, kategoria, vendi i origjinës, numrat e serisë etj.). Të gjitha këto të dhëna duhet
të grumbullohen në një pikë të vetme.

yy

Vlerësimi i bazave të të dhënave dhe sistemeve aktuale të IT-së. Krahas përcaktimit
të të dhënave që mblidhen nga MB si dhe nga njësitë dhe organet e tjera përkatëse,
grupi i punës duhet të përcaktojë gjithashtu se cilat janë sistemet e IT-së dhe bazat
e të dhënave ekzistuese, si dhe nivelin e tyre të efikasitetit. Mund të ndodhë që një
juridiksion të ketë një regjistër të armëve të zjarrit të sekuestruara, por ky regjistër
mund të mos i ketë kategorizuar armët sipas vendndodhjes (rajonit të vendit, pikës
kufitare etj.) së konfiskimit, çka do të kufizonte dobinë e këtij regjistri për FFP-në në
të ardhmen. Për më tepër, grupi i punës duhet të verifikojë se cilat sisteme IT-je janë
funksionale si dhe përputhshmërinë ndërmjet tyre (në rastet kur të dhënat duhet të

hidhen në më tepër se një bazë të dhënash ose kur duhet të krahasohen apo aksesohen
nga stafi i FFP-së). Rrjedhimisht, ky ushtrim duhet të japë një përmbledhje të detajuar
të sistemeve të IT-së dhe bazave të të dhënave ekzistuese, duke përfshirë kategoritë
e variablave në bazat e të dhënave dhe përputhshmërinë ndërmjet sistemeve të IT-së
në MB dhe institucionet e tjera.
yy

Përcaktimi i kapaciteteve ekzistuese të inteligjencës. Grupi i punës duhet të
përcaktojë gjithashtu kapacitetet ekzistuese të inteligjencës të shtetit përkatës. Grupi
i punës duhet të verifikojë nëse MB është e angazhuar ose nëse ka kapacitetet për të
zbatuar teknikat e policimit të drejtuar nga inteligjenca që janë të nevojshme për të
drejtuar një FFP, ku përfshihen ndër të tjera, zhvillimi i profileve të problemit, zhvillimi
i profileve të subjektit, hartimi i vlerësimeve operacionale, vlerësimeve strategjike
si dhe vlerësimeve të rrezikut dhe kërcënimit. Për më tepër, grupi i punës duhet të
përcaktojë se cilat janë kapacitetet e tjera të rëndësishme që ka MB dhe agjencitë
mbështetëse (si p.sh. Prokuroria, veçanërisht kur është e përfshirë në hetimet
penale).

yy

Analizimi i profilit të stafit që trajton krimet me armë zjarri. Me shumë gjasa, stafi i
FFP-së në të ardhmen do të rekrutohet ndërmjet atyre që janë tashmë të mandatuar
me hetimin dhe luftimin e krimeve me armë zjarri, si trafikimi i jashtëligjshëm i armëve
të zjarrit. Në pozicionet e tyre aktuale mund të mos jetë e nevojshme që të kenë disa
prej aftësive që nevojiten për të punuar në FFP, të tilla si, analizimi i të dhënave,
përgatitja në kohë e raporteve etj. Kjo analizë do të ndihmojë për të përcaktuar bazën
për profilizimin e stafit që do të punësohet në FFP si dhe për të vendosur një program
trajnimi për ta.

3.2.3 Kryerja e misioneve të vlerësimit paraprak
Përfaqësuesit e grupit të punës duhet të kryejnë misione të vlerësimit paraprak në juridiksionet
që kanë FFP të ngritura. Njohuritë e përftuara gjatë misioneve të vlerësimit paraprak do të
jenë mësime të vyera për grupin e punës në ngritjen e FFP-së. Në momentin e hartimit të
dokumentit, zyrtarët nga Podgorica, Shkupi dhe Tirana e kanë vizituar tashmë FFP-në e ngritur
në Prishtinë dhe e kanë validuar dobinë e kësaj vizite në përpjekjet e tyre për ngritjen e FFP-së
në vendin e tyre.

3.2.4 Ngritja e infrastrukturës së IT-së
Në mënyrë që FFP-ja të jetë funksionale, grupi i punës duhet të ngrejë një infrastrukturë IT-je
të përshtatshme. Infrastruktura e IT-së duhet të bazohet në Ibase dhe Analysts Notebook me
qëllim që t’i mundësojë FFP-së analizimin dhe vizualizimin e kësaj pune.11

3.2.5 Caktimi dhe trajnimi i stafit
Në mënyrë që FFP-ja të jetë funksionale është e nevojshme të ketë staf me kohë të plotë.
Numri i pjesëtarëve të stafit ndryshon në varësi të juridiksioneve, të raportit me popullatën dhe
ngarkesën e tyre të punës (duke përfshirë, për shembull, numrin vjetor të armëve të zjarrit të
sekuestruara, numrin e veprave penale ku përfshihet mbajtja, trafikimi ose përdorimi i armëve
të zjarrit etj.). Kështu, nuk ka një numër të paracaktuar të pjesëtarëve të stafit. FFP-së në
11 Për më tepër, vizitoni “IBM i2 iBase”, https://www.ibm.com/us-en/marketplace/data-management dhe
“IBM i2 Analyst’s Notebook”, https://www.ibm.com/us-en/martkeplace/analysts-notebook, vizituar së fundmi më
22 nëntor 2019.
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Prishtinë iu caktuan tre punonjës me kohë të plotë nga MPB-ja; megjithatë, në praktikë, në
momentin e hartimit të dokumentit, vetëm dy prej tyre ishin me kohë të plotë (i treti nuk ishte
në gjendje të kryente detyrat si pasojë e detyrimeve të tjera). Sipas dy pjesëtarëve me kohë
të plotë të stafit, për një juridiksion të këtyre përmasave, është e nevojshme që FFP-ja të ketë
minimalisht katër pjesëtarë me kohë të plotë.12 Kjo mund të jetë një pikë reference e dobishme
për juridiksionet në Evropën Juglindore që po ngrenë FFP-të e tyre.

3.2.6 Zhvillimi i procedurave standarde të veprimit
Puna e FFP-së karakterizohet nga procese që përfshijnë një sërë institucionesh dhe
departamentesh/njësish brenda MB-së/shërbimeve policore. Për këtë arsye është e
rëndësishme që përgjegjësitë e secilit prej këtyre organeve të jenë të qarta dhe të realizohen
përmes një kronologjie të paracaktuar, të sanksionuar në procedurat standarde të veprimit.

3.2.7 Hartimi i MM-ve
Në mënyrë që FFP-ja të jetë efikase, duhet të bashkëpunojë me disa njësi, departamente
dhe institucioneve të agjencive ligjzbatuese. Për rrjedhojë, drejtimi i FFP-së, me shumë
gjasa, duhet të nënshkruajë memorandume mirëkuptimi (MM) me njësitë që do të ofrojnë
procedurat e veprimit dhe kushtet e bashkëpunimit. Në veçanti, duhet të nënshkruhen MM me
departamentet e analizës strategjike, me laboratorët e balistikës, departamentin hetimor ose
policinë kriminale, me zyrat e regjistrimit të armëve dhe me departamentin e bashkëpunimit
ndërkombëtar, nëse ka.
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3.2.8 Informimi
Ngritja e një FFP-je nuk do të ketë shumë vlerë nëse mandati, dobia dhe procedurat e veprimit
të saj janë të paqarta. Rrjedhimisht, është thelbësore që drejtimi i FFP-së dhe i MB-së të
ndërmarrin përpjekje hulumtuese-informuese për të shpjeguar mënyrën e punës së FFPsë, veçanërisht për departamentet dhe organet e ndryshme, të cilave do t’u kërkohet të
bashkëpunojnë me FFP-në në mënyrë që kjo e fundit të jetë efikase. Siç është përmendur
më sipër, këtu përfshihen, ndër të tjera, njësitë përgjegjëse për balistikën, njësitë e policisë
kufitare dhe njësitë e krimeve të rënda.

4. MANDATI I FFP-SË DHE FLUKSI I PUNËS
4.1 Përmbledhje
Ky seksion paraqet punën në praktikë të FFP-së. Këtu prezantohen funksionet kryesore dhe
produktet e FFP-së, duke përfshirë grumbullimin e të dhënave (që duhet të ndahen sipas gjinisë
dhe moshës, sipas rastit), integrimin e tyre në një grup të përditësuar të të dhënave për armët
e zjarrit dhe balistikën, zhvillimin e produkteve përkatëse të njohurive rreth policimit të drejtuar
nga inteligjenca (të tilla si, raporte të posaçme, profilet e problemeve, profilet e subjekteve,
vlerësimet operacionale, vlerësimet strategjike si dhe vlerësimet e rrezikut dhe kërcënimit).
12

Intervistë me stafin e FFP-së, Prishtinë, 28 tetor 2019.

Gjithashtu, ky seksion do t’i përshkruajë lexuesit fluksin e punës së një FFP-je, duke nisur nga
marrja e një raporti të shpejtë, përmes ekzaminimeve të ekspertëve të kriminalistikës, deri te
hartimi i raporteve të gjurmimit dhe produkteve të tjera, të tilla si vlerësimet strategjike.

4.2 Qëllimi i FFP-së
Qëllimi i FFP-së është të ofrojë një shërbim informativ të integruar, taktik dhe strategjik që
informon dhe mbështet agjencitë ligjzbatuese për të kuptuar më mirë dhe për të trajtuar në
mënyrë efikase krimet e kryera me armë zjarri, duke minimizuar rrezikun në nivel vendor dhe
ndërkombëtar.

4.3 Mandati dhe funksionet kryesore të FFP-së
Mandati i FFP-së duhet të përfshijë ofrimin e një shërbimi gjurmimi, të qenit një njësi qendrore
për grumbullimin e të dhënave statistikore të nevojshme për përpilimin e raportit vjetor të
analizës së krimeve të kryera me armë, për monitorimin e strategjive përkatëse rreth AVL-ve,
dhe/ose për përpilimin e pyetësorit të UNODC për trafikimin e armëve në nivel global, të qenit një
pikë kontakti për armët e zjarrit dhe për skanimin e mjedisit (ose për parashikimin e masave).
Funksionet kryesore të FFP-së përfshijnë:13

4.3.1 Të veprojë si një arkiv për të dhënat që lidhen me armët e zjarrit (penale
dhe balistike), si dhe të jetë përgjegjëse për analizimin e këtyre të dhënave.
Gjatë kësaj veprimtarie, FFP-ja është përgjegjëse për prodhimin e produkteve të inteligjencës
strategjike dhe operacionale, për të kuptuar kërcënimet dhe tendencat lidhur me armët e
zjarrit si dhe për të mundësuar një përgjigje operacionale të fokusuar te burimet dhe rrjetet e
shpërndarjes. Në këtë aspekt, FFP-ja është përgjegjëse për:

13

yy

Grumbullimin dhe integrimin e një grupi të dhënash inteligjence gjithëpërfshirës dhe
të përditësuar për armët e zjarrit dhe inteligjencën balistike. Ky është një funksion
kyç i FFP-së. Ai garanton se të dhënat për armët dhe balistikën, të cilat ishin më
parë të shpërndara në departamente dhe njësi të ndryshme ligjzbatuese, tashmë
grumbullohen në një vend dhe integrohen për t’u përdorur dhe krahasuar nga stafi
i FFP-së. Për rrjedhojë, është tejet e rëndësishme që të gjitha incidentet me armë
të raportohen menjëherë në FFP. Këto të dhëna duhet të ndahen sipas variablave
përkatëse, si mosha, gjinia, vendi i origjinës së personave të përfshirë në krimet apo
incidentet me armë zjarri, si dhe sipas variablave që lidhen me armën e zjarrit në fjalë
(p.sh. marka, kalibri).

yy

Prodhimin e vlerësimeve strategjike të inteligjencës që përshkruajnë shkallën dhe
natyrën e kriminalitetit me armë zjarri në juridiksion. FFP-ja do të kryejë vlerësime
strategjike që përshkruajnë shkallën dhe natyrën e kriminalitetit me armë zjarri.
Inteligjenca strategjike ekzaminon elementët dhe tendencat e krimit për t’u përdorur
nga drejtuesit në proceset e vendimmarrjes, zhvillimit, shpërndarjes dhe planifikimit
të burimeve. Edhe pse e ngjashme me analizën e krimeve, inteligjenca strategjike
fokusohet kryesisht dhe ofron informacione të detajuara rreth llojeve të krimeve

Arquebus, “Struktura e një FFP-je efikase”, prezantim i vënë në dispozicion të UNDP, f. 6.
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specifike, të tilla si trafikimi i jashtëligjshëm i armëve të zjarrit, sipërmarrjet kriminale,
trafikimi i drogës, terrorizmi, ose format e tjera komplekse të kriminalitetit. Ky
informacion ndihmon policinë që të kuptojnë motivet e objektivave të inteligjencës
dhe mund t’i ndihmojë në alokimin e burimeve hetimore, zhvillimin e programeve të
trajnimit për personelin policor për të kuptuar më mirë rrezikun si dhe për të ofruar të
dhëna që mund të ndihmojnë në rritjen e sigurisë pasive (target hardening).
yy

Zhvillimin e paketave të inteligjencës për hetimet dhe operacionet që kanë si synim
krimet e kryera me armë zjarri. Paketa e inteligjencës do të paraqesë informacione
kryesore për hetuesit, duke përfshirë profilin e problemit, profilin e subjektit dhe
vlerësimin taktik. Inteligjenca taktike përdoren në zhvillimin e një çështjeje penale
që lidhet zakonisht me një sipërmarrje kriminale të vazhdueshme, me një krim të
rëndë që përfshin shumë juridiksione, ose me forma të tjera komplekse të hetimit
penal. Ajo ka si synim që të mbledhë dhe menaxhojë informacione të ndryshme për të
lehtësuar ndjekjen penale me sukses të objektivit të inteligjencës, si dhe përdoret në
vendimmarrje të caktuara për të trajtuar një situatë apo krizë emergjente, duke ofruar
të dhëna rreth natyrës së kërcënimit dhe objektivit.

yy

Hartimin e raporteve të posaçme të inteligjencës për hetuesit ose prokurorët që
drejtojnë çështjet në proces. FFP mund t’i përgjigjet kërkesave për të hartuar ose për
të iniciuar në mënyrë proaktive hartimin e raporteve të posaçme të inteligjencës për
çështje individuale. Këto raporte mbështesin hetuesit dhe prokurorët në realizimin e
hetimeve në proces.

yy

Hartimi i rekomandimeve për shmangien dhe parandalimin e krimeve të kryera
me armë zjarri. Krahas mbështetjes së hetimeve në proces, ofrimit të vlerësimeve
strategjike të inteligjencës dhe paketave të inteligjencës, FFP-ja është gjithashtu e
dobishme për qëllime afatmesme dhe afatgjata. Stafi i saj mund të analizojë tendencat
dhe ta përdorë këtë analizë për të hartuar rekomandime me qëllim shmangien dhe
parandalimin e krimeve me armë zjarri.

yy

Skanimi i mjedisit ose parashikimi i masave. FFP mund të angazhohet në skanimin e
mjedisit, një “teknikë për zbulimin e shenjave të hershme të zhvillimeve potencialisht
të rëndësishme përmes një ekzaminimi sistematik të mundësive dhe rreziqeve
potenciale”.14 Këto rreziqe mund të përshfaqen në shumë forma, duke përfshirë
armë zjarri të reja dhe pjesë të tyre, tendenca të reja në trafikimin e jashtëligjshëm të
armëve të zjarrit etj.
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4.3.2 T
 ë shërbejë si një arkiv për të gjitha armët e zjarrit të humbura, të vjedhura apo të gjetura.
Kjo i jep mundësinë FFP-së që të ketë një panoramë statistikore kombëtare të numrit dhe
llojeve të armëve të humbura, të vjedhura apo të sekuestruara.

4.3.3 T
 ë shërbejë si një njësi qendrore për gjurmimin.
FFP-ja gjurmon të gjitha armët e zjarrit të sekuestruara, nga prodhuesi deri te pronari i fundit
i ligjshëm, në mënyrë që të asistojë autoritetet kompetente në hetimet penale në proces.
Gjithashtu, ajo menaxhon kërkesat për gjurmim të marra nga shtete të tjera, duke promovuar
14

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, “Përmbledhje e metodologjive”, https://www.oecd.org/site/
schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/overviewofmethodologies.htm, vizituar së fundmi më 15
nëntor 2019.

kështu mundësitë për hetime ndërkombëtare të agjencive ligjzbatuese. Së fundmi, ajo analizon
të dhënat e gjurmimit të armëve të zjarrit për të identifikuar llojin, markën, modelin, kalibrin dhe
vendin e prodhimit të tyre.

4.3.4 T
 ë shërbejë si një pikë kontakti dhe një qendër ekspertize për armët e
zjarrit për aktorët dhe partnerët kombëtarë dhe ndërkombëtarë.
4.3.5 T
 ë shërbejë si një njësi qendrore për mbledhjen dhe shkëmbimin e të
dhënave statistikore.
FFP ofron të dhëna, statistika, informacione, vlerësimeve dhe raporte për t’u përdorur nga
agjencitë ligjzbatuese. Këto të dhëna përdoren për të zhvilluar produkte të tilla si, raporti vjetor
i analizës së krimeve me armë. Ajo mund të përdoret gjithashtu për të monitoruar strategjitë
përkatëse të AVL-ve dhe për t’ju përgjigjur pyetësorëve periodikë të studimit global për
trafikimin e armëve të zjarrit të administruar nga Zyra e OKB-së kundër Drogës dhe Krimit. Për
më tepër, të dhënat e mbledhura mund të përdoren për të gjurmuar tendencat dhe për të krijuar
evidenca përfundimtare për sistemin e drejtësisë penale.

4.4 Cila është vlera e shtuar e FFP-së?
FFP-ja do të përmirësojë në mënyrë të ndjeshme kapacitetet e agjencive ligjzbatuese për të
trajtuar krimet e kryera me armë zjarri, në mënyrat e mëposhtme:
yy

Krijon lidhje institucionale ndërmjet krimeve të kryera me armë zjarri dhe krimeve
të tjera, dhe ofron informacione të shpejta, të besueshme dhe në kohë reale për
hetuesit brenda asaj që quhet “ora e artë”, gjatë 72 orëve të para pas kryerjes së
krimit. FFP-ja garanton se të gjitha njësitë përkatëse në agjencitë ligjzbatuese kanë
informacione për krimet e kryera me armë zjarri menjëherë pas raportimit të këtij
krimi ose pas konfiskimit të një arme zjarri. Përvoja ka treguar se kjo rrit në mënyrë të
konsiderueshme mundësitë e zgjidhjes së krimit në fjalë.

yy

I ofron drejtuesve të agjencive ligjzbatuese të dhëna të cilat përdoren për të formuluar
prioritetet strategjike të agjencive të tyre. Raportet e FFP-së, të cilat mbështeten në
të dhënat e marra nga terreni, përdoren nga drejtuesit e agjencive ligjzbatuese për
të përcaktuar se ku duhet të alokohen burimet e tyre njerëzore dhe materiale (për
shembull, nëse duhet të caktohen më shumë oficerë policie për të luftuar vjedhjet
me armë ose për të trajtuar trafikimin e jashtëligjshëm të armëve të zjarrit), për
të planifikuar trajnimin e vazhdueshëm të stafit (për t’ju përgjigjur tendencave të
kriminalitetit, duke përfshirë krimet me armë zjarri), për të përmendur disa.

yy

Standardizon të dhënat që duhet të mblidhen nga forcat policore. Përpara prezantimit
të FFP-së në disa juridiksione ishte e zakonshme që të dhënat për armët e zjarrit
të kategorizoheshin në mënyra të ndryshme në njësi apo departamente të ndryshme
(për shembull, duke përdorur përkufizime të ndryshme për pistoletën apo armën). FFP
kërkon që të dhënat të jenë të standardizuara, duke mundësuar kështu gjenerimin
e statistikave më të detajuara (për shembull, rreth numrit të një lloji të caktuar të
armëve të zjarrit të sekuestruara) si dhe përmirësimin dhe analizimin e të dhënave në
mënyrë më të dobishme.
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yy

Inkurajon dhe mundëson bashkëpunimin rajonal dhe shkëmbimin e informacionit.
Aftësia e FFP-së për të kryer vlerësime të rrezikut dhe kërcënimit është një instrument
i rëndësishëm për parandalimin dhe zgjidhjen e krimeve. Për shembull, aftësia e saj
për të ndërtuar profile të rrezikut për vjedhjet me armë ka rezultuar e dobishme në
kapjen e grabitësve. Gjithashtu, FFP-ja në Kosovë ka pasur sukses në shkëmbimin
e informacioneve përkatëse me homologët e saj në juridiksione të tjera si dhe me
policinë e saj kufitare, duke mundësuar operacione të suksesshme kundër trafikantëve
të armëve të jashtëligjshme. Sipas anëtarëve të vetë FFP-së, kjo gjë nuk do të kishte
qenë e mundur përpara ngritjes së njësisë qendrore.

4.5 Produktet kryesore të FFP-së
Produktet kryesore të prodhuara nga FFP-ja janë në përputhje me procesin e policimit të drejtuar
nga inteligjenca.15 Ato ofrojnë mbështetje të drejtpërdrejtë për hetuesit dhe prokurorët si dhe
asistojnë në planifikimin strategjik. Në produktet kryesore të prodhuara nga FFP-ja përfshihen:

4.5.1 Vlerësimet strategjike
Vlerësimet strategjike japin një tablo të problemeve aktuale dhe afatgjata që prekin ose mund
të prekin forcat policore ose njësitë bazë të komandës. Ato përdoren për të bërë rekomandime
për prioritetet në lidhje me parandalimin, inteligjencën, zbatimin e ligjit dhe sigurinë, si dhe për
strategjinë e ardhshme të policimit.
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Qëllimi
Vlerësimet strategjike janë një pjesë integrale e procesit të planifikimit të punës të forcave
policore dhe realizohen për të:
yy

Drejtuar punën e përcaktimit të detyrave dhe koordinimit strategjik të forcave policore
si dhe me agjencitë e tjera ligjzbatuese

yy

Mbështetur planifikimin strategjik të punës dhe për të mundësuar shpërndarjen e
burimeve në polici

yy

Asistuar zhvillimin e një strategjie të kontrollit të AVL-ve, sipas shtetit përkatës

Një vlerësim strategjik është një dokument në ndryshim të vazhdueshëm, i cili është aktual dhe
i rëndësishëm. Mbledhja dhe analizimi i informacioneve në mbështetje të vlerësimit duhet të
jenë të vazhdueshme dhe të përfshijnë tendencat, zhvillimet dhe profilet e problemeve. Duhet të
merren në konsideratë edhe mundësitë për konsultim me publikun. Në përgatitjen e vlerësimit
strategjik duhet të përfshihet një gamë e gjerë e personelit të forcave policore dhe partnerëve
nga agjenci të ndryshme ligjzbatuese dhe më gjerë (nëse është e nevojshme). Njohuritë dhe
ekspertiza e tyre do të përmirësojnë rekomandimet dhe do të çojnë në vendimmarrje më të mirë.

15 “Policimi i drejtuar nga inteligjenca e vë theksin te analiza dhe inteligjenca si elemente thelbësore për një kuadër
vendimmarrës objektiv që u jep prioritet hotspot-eve (pikave të nxehta) të krimeve, viktimave të përsëritura,
shkelësve aktivë dhe grupeve kriminale. Ai mundëson reduktimin, ndërprerjen dhe parandalimin e krimit dhe
dëmtimeve nëpërmjet menaxhimit, dislokimit dhe zbatimit strategjik dhe taktik”, nga Ratcliffe, “Policimi i drejtuar
nga inteligjenca” (2016), f. 66.

Përmbajtja
Vlerësimi strategjik duhet të bazohet në kërkimin dhe analizimin e një game të gjerë burimesh
informacioni të brendshme dhe të jashtme. Elementët e mëposhtëm duhet të merren në
konsideratë për t’u përfshirë në një vlerësim strategjik:
yy

Markimi i klasifikimit të sigurisë sipas shtetit

yy

Detajet mbi burimet e informacionit dhe metodën e përdorur për hartimin e raportit

yy

Një tablo të përgjithshme të çështjeve aktuale të policimit, duke pasur parasysh
prioritetet lokale dhe kombëtare

yy

Kërcënimet kryesore ndaj strategjisë së kontrollit dhe çështjeve të reja, të cilat mund
të përfshijnë:
• Performancën në raport me objektivat
• Analizimin e niveleve të krimit ose të incidenteve
• Perceptimin e publikut në lidhje me çështjen
• Tendencat e reja
• S
 hqyrtimin e faktorëve politikë, ekonomikë, socialë, teknologjikë, mjedisorë,
ligjorë, organizativë dhe mediatikë (PESTELOM)
• Rekomandimet

yy

Prioritizimi i çështjeve të identifikuara
UDHËZIME PËR NGRITJEN E NJËSISË
QENDRORE PËR ARMËT E ZJARRIT

Figura 1 më poshtë paraqet një model të përmbajtjes së një vlerësimi strategjik.

FIGURA 1 - MODEL I PËRMBAJTJES SË NJË VLERËSIMI STRATEGJIK
Hyrja
• Specifikoni qëllimin e vlerësimit dhe për kë është prodhuar.
• Specifikoni se kush e ka prodhuar, burimet e përdoruar dhe periudhën që mbulon.
• Specifikoni nëse janë dhënë rekomandime si dhe kujt i drejtohen dhe kush duhet t’i marrë në
konsideratë rekomandimet.
Deklarata e kërcënimit
• Jepni një deklaratë me një paragraf, e cila duhet të përmbajë një përmbledhje të thjeshtë dhe të nivelit
të lartë të kërcënimit aktual. Përdorimi i shkronjave të theksuara e nxjerr në pah deklaratën.
Pikat kryesore
• Përfshini pesë deri në dhjetë pika që shpjegojnë me terma të thjeshtë pikat kryesore dhe të
përmbledhura të paraqitura në vlerësim. Çdo pikë nuk duhet të jetë më e gjatë se 1-2 fjali.
Shkalla e kërcënimit
Shkalla e përdorimit të armëve të zjarrit për qëllime kriminale
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• Ky seksion duhet të nxjerrë në pah shkallën e problemit duke përdorur statistikat për të treguar, për
shembull:
• Numrin e veprave penale me armë zjarri
• Llojin e veprave penale
• Pasojën (p.sh. plagosje/viktima)
• Sasinë e armëve të zjarrit të sekuestruara, duke përfshirë, sipas llojit dhe
• Vendndodhjen e veprave penale
• Komentet rreth statistikave duhet:
• Të bëjnë krahasime rreth të dhënave historike, duke nxjerrë në pah tendencat dhe
arsyet e mundshme
• Të identifikojnë lidhjet ndërmjet të dhënave dhe elementëve të natyrës së problemit
(p.sh. “rritja e numrit të viktimave lidhet me rritjen e kulturës së bandave….”) dhe
• Të identifikojnë rastet kur të dhënat mund të jenë të paplota ose jo të besueshme.
• Diagramet/grafikët mund të përcjellin të dhënat në mënyrë efikase dhe të zbërthejnë përmbajtjen
Shkalla e disponueshmërisë dhe furnizimit të armëve të zjarrit
14
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• Ky seksion duhet të përcaktojë sasinë e armëve të zjarrit në qarkullim dhe të sekuestruara nga
agjencitë ligjzbatuese duke përdorur statistikat për të treguar, për shembull:
• Përllogaritje të sasive të armëve të zjarrit brenda vendit, duke i kategorizuar, p.sh.
armë zjarri me leje/të jashtëligjshme/ushtarake
• Sasinë e konfiskimeve në kufi, dhe
• Sasinë e konfiskimeve brenda vendit nga policia
• Komentet rreth statistikave duhet:
• Të bëjnë krahasime rreth të dhënave historike, duke nxjerrë në pah tendencat dhe
arsyet e mundshme
• Të identifikojnë lidhjet ndërmjet të dhënave dhe elementëve të natyrës së problemit
(p.sh. “rritja e konfiskimeve në pakot e postuara lidhet me rritjen e përdorimit të
internetit për të përftuar armë me fishekë manovër”) dhe
• Të identifikojnë rastet kur të dhënat mund të jenë të paplota ose jo të besueshme
• Diagramet/grafikët mund të përcjellin të dhënat në mënyrë efikase dhe të zbërthejnë përmbajtjen.
Natyra e kërcënimit
• Ky seksion duhet të përshkruajë dhe vlerësojë se cilët janë personat përgjegjës për krimet e kryera me
armë zjarri, si dhe pse i kanë kryer këto krime.
• Seksioni duhet të shpjegojë se çfarë bëjnë kriminelët që përdorin armë zjarri dhe të marrë në
konsideratë ndikimin e llojeve të ndryshme të krimit.

• Nënseksionet, përmes dhënies së shembujve mund të përfshijnë (por nuk është e nevojshme të
kufizohen):
• Kriminelët e grupeve të organizuara
• Bandat e rrugës
• Lidhjet me krime të tjera (p.sh. vjedhje, drogë, dhunë në familje)
Armët e zjarrit të përdorura
• Seksioni duhet të paraqesë në detaje armët e zjarrit që përdoren nga kriminelët, për shembull:
• Armët origjinale (armët e dorës, automatikët, shotganët etj.)
• Armët e zjarrit të konvertuara
• Armët e zjarrit të riprodhuara
• Duhet të bëhen lidhje rreth preferencave/disponueshmërisë, për shembull: a zgjidhen armë të caktuara
sepse janë më të lira dhe më të thjeshta për t’u siguruar/sepse janë simbole të statusit/sepse rreziku
në rast kapjeje është më i ulët?
• Komente rreth origjinës, çmimeve dhe disponueshmërisë.
• Komente rreth disponueshmërisë së municioneve.
• Mund të përdoren figura për të ilustruar llojet e armëve të zjarrit dhe për të zbërthyer përmbajtjen.
Natyra e furnizimit të armëve të zjarrit
• Ky seksion duhet të përshkruajë dhe të vlerësojë se cilët janë personat që furnizojnë lloje të ndryshme
të armëve të zjarrit, mënyrën e furnizimit dhe vendin nga vijnë.
• Duhet të përfshihen tendencat që tregojnë se si po ndryshon kërcënimi.
• Nënseksionet mund të përfshijnë:
• Vendet burim të armëve të zjarrit (duke përfshirë rrugët, nëse dihen)
• Metodat e importimit
• Pikat e kalimit kufitar
• Devijimet nga tregtarë të licencuar/armët e zjarrit me leje
• Devijimet nga ushtria
Rekomandimet
• Rekomandimet duhet të jepen vetëm kur vlerësimi do të merret në konsideratë nga një individ/grup që
ka autoritetin për t’i miratuar dhe për të caktuar detyrat rreth këtyre rekomandimeve.
• Rekomandimet duhet të jenë specifike dhe realiste për t’u arritur.
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4.5.2. Vlerësimet taktike
Vlerësimet taktike përdoren për të identifikuar problemet afatshkurtra që do të merren në
konsideratë nga njësitë e ngarkuara në koordinimin dhe përcaktimin e detyrave taktike. Ato
duhet të përdoren për të bërë deduksione dhe rekomandime rreth parandalimit, inteligjencës,
zbatimit të ligjit dhe sigurisë, si dhe për veprimtarinë e ardhshme të policimit.

Qëllimi
Vlerësimi taktik krijohet për të:
yy

Përcaktuar problemet dhe identifikuar subjektet

yy

Rekomanduar alternativat taktike

yy

Shqyrtuar kërkesat e inteligjencës

yy

Shqyrtuar performancën e kohëve të fundit dhe masat e vendosura në takimet e
mëparshme

yy

Identifikuar modelet dhe tendencat e reja

Mbledhja dhe analizimi i informacioneve për të mbështetur vlerësimin duhet të kryhen vazhdimisht
dhe të përfshijnë tendencat, zhvillimet dhe profilet e problemeve dhe subjekteve. Prodhimi i
vlerësimit taktik duhet të përfshijë një gamë personeli dhe partnerësh, ku njohuritë dhe ekspertiza
e të cilëve do të përmirësojë rekomandimet dhe do të rezultojë në vendimmarrje më të mirë.

Përmbajtja
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Vlerësimet taktike nuk duhet të kufizohen në informacionin policor lidhur me veprimtarinë
kriminale dhe kriminelët. Ato duhet të bazohen në kërkimin dhe analizimin e një game të gjerë
burimesh informacioni, duke përfshirë hartëzimin e grupeve të strukturuara kriminale (OCGM)
dhe informacione të jashtme. Elementët e mëposhtëm duhet të merren në konsideratë për t’u
përfshirë në një vlerësim taktik:
yy

Markimi i klasifikimit të sigurisë sipas shtetit

yy

Detajet mbi burimet e informacionit dhe metodën e përdorur për hartimin e raportit

yy

Përmbledhje e panoramës së krimeve dhe incidenteve që prej grupit të fundit të
përcaktimit të detyrave dhe koordinimit taktik

yy

Parashikimet dhe çështje të reja për periudhën e ardhshme të raportimit

yy

Progresin dhe performancën kundrejt prioriteteve aktuale

yy

Datat kyçe për planifikimin

yy

Rekomandimet për veprimet e lidhura me parandalimin, inteligjencën, zbatimin e ligjit
dhe sigurinë

4.5.3 Profilet e subjektit
Profilet e subjektit komisionohen zakonisht nga grupi i përcaktimit të detyrave dhe koordinimit
taktik për të mundësuar një raport të detajuar të të dyshuarit/dyshuarve ose viktimës/viktimave.
Çdo profil përputhet me një person të caktuar dhe shtohet dhe përditësohet derisa subjekti të
arrestohet ose vendoset nën mbrojte. Gjithashtu, profilet e subjekteve mund të komisionohen
nga një oficer i lartë hetues për të mbështetur hetimet gjatë hetimit të një krimi të rëndë ose
serioz, ose nga një menaxher i inteligjencës për të mbështetur kërkimin.

Qëllimi
Profili i subjektit krijohet për të:

yy

Asistuar prioritizimin e subjekteve që do të hetohen

yy

Identifikuar mangësitë në inteligjencë

yy

Theksuar mundësitë në lidhje me parandalimin, inteligjencën, zbatimin e ligjit dhe sigurinë

yy

Ofruar justifikim për veprimet

Profilet e subjekteve duhet të ruhen në njësi qendrore për të mundësuar tërheqjen e informacionit
nëse është e nevojshme.

Përmbajtja
Profili i subjektit duhet të bazohet në kërkimin e subjektit dhe analizimin e një game të gjerë burimesh
informacioni (të mbyllura dhe të hapura), duke përfshirë hartëzimin e grupeve të organizuara
kriminale (OCGM) dhe informacione të jashtme. Ai duhet të ketë markimin e duhur të klasifikimit të
sigurisë sipas shtetit dhe duhet të përfshijë kategoritë e mëposhtme:
yy

Përmbledhjen dhe autorizimin – përmbajtja mund të përfshijë:
• Datën dhe kontrollin e versionit
• Arsyet ose justifikimin e targetimit të subjektit

yy

Të dhënat personale - përmbajtja mund të përfshijë të dhëna për subjektin si:
•
•
•
•
•
•

yy

Familja dhe lidhjet familjare
Stili i jetesës dhe zakonet
Detajet e punësimit
Detajet e dosjes/precedentit penal
Profili financiar
Lidhjet me të dhënat në OCGM

Analiza e profilit të subjektit - përmbajtja mund të:
• Japë informacion, bazuar në analizë, për të hartuar rekomandime për
parandalimin, inteligjencën, zbatimin e ligjit dhe sigurinë
• 
Parashikojë veprimtarinë kriminale të të dyshuarit dhe/ose ndikimin ose
vulnerabilitetin e viktimës
• Theksojë burimet e reja të mundshme të informacionit
• Vlerësojë kërcënimin ose rrezikun ndaj subjektit

yy

Përmbajtja mund të përfshijë planet për parandalimin, mbledhjen e inteligjencës,
zbatimin e ligjit dhe sigurinë

yy

Përmbajtja mund të përfshijë vlerësimin e rrezikut që identifikon efektin e një sërë
faktorësh ndikues dhe sugjeron masa për luftimin ose minimizimin e tyre

4.5.4 Profilet e problemit
Profilet e problemit komisionohen zakonisht nga grupi i përcaktimit të detyrave dhe koordinimit
(T&CG) për të siguruar njohje më të mirë të serive të krimeve ose incidenteve të njohura dhe
atyre të reja, vendndodhjeve parësore ose çështjeve të tjera të identifikuara me rrezik të lartë.16
T&CG komisionon zhvillimin e profileve të problemeve dhe cakton përgjegjës specifikë për
16 Grupi i përcaktimit të detyrave dhe koordinimit (T&CG) është një koncept i policimit të drejtuar nga inteligjenca.
Procesi i T&C i ofron menaxherëve një mekanizëm për vendimmarrje operative në nivelet strategjike dhe taktike.
Lidershipi proaktiv është thelbësor në këtë proces. Për t’i mundësuar menaxherëve që të prioritizojnë dislokimin
e burimeve, vendimet duhet të bazohen në njohjen e plotë të problemeve. Forcat duhet të kenë një sistem për
regjistrimin e të gjitha vendimeve, rezultateve dhe planeve operacionale të T&C. T&CG mund të implementohet në
nivele strategjike, operacionale dhe taktike.
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to. Profilet e problemeve mund të komisionohen edhe nga një menaxher i inteligjencës për të
mbështetur kërkimin.

Qëllimi
Profili i problemit krijohet për të:
yy

Ofruar detaje mbi tendencat e krimit ose hotspot-et (pikat e nxehta) që kërkojnë
analizim më të thellë se analizimi i mundësuar nga vlerësimi taktik

yy

Ofruar një instrument për zbatimin e një ose më shumë teknikave analitike për një
problem të caktuar

yy

Ndihmuar në identifikimin dhe përzgjedhjen e subjektit (të dyshuarve ose viktimave)

yy

Ndihmuar në prioritizimin e problemeve specifike që përbëjnë rrezik

yy

Identifikuar mangësitë në inteligjencë

yy

Theksuar mundësitë në lidhje me parandalimin, inteligjencën, zbatimin e ligjit dhe sigurinë

yy

Ofruar justifikim për veprimet

Profili i problemit duhet të jetë aktual dhe i përshtatshëm. Ai duhet të zhvillohet dhe përditësohet
derisa problemi të jetë zgjidhur, dhe më pas të ruhet për t’u tërhequr nëse do të jetë e nevojshme.

Përmbajtja
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Profili ndryshon sipas natyrës dhe rëndësisë së problemit. Ai duhet të bazohet në kërkimin dhe
analizimin e një game të gjerë burimesh informacioni, duke përfshirë OCGM dhe informacione
të jashtme. Ai duhet të ketë markimin e duhur të klasifikimit të sigurisë sipas shtetit si
dhe duhet të përfshijë kategoritë e mëposhtme:
yy

Përmbledhjen dhe autorizimin – përmbajtja mund të përfshijë:
• Datën dhe kontrollin e versionit
• Arsyet e synimit, duke përfshirë testet e proporcionalitetit dhe domosdoshmërisë
• Arsyet ose justifikimin e targetimit të subjektit

yy

Analizën e profilit të problemit – përmbajtja mund:
• T’i japë përgjigje pyetjeve: Kush? Çfarë? Kur? Ku? Pse? Si?
• Të ndihmojë në prioritizimin e problemeve
• T
ë japë informacion, bazuar në analizë, për të hartuar rekomandime për
parandalimin, inteligjencën, zbatimin e ligjit dhe sigurinë
• Të parashikojë zhvillimin ose strukturën e një problemi
• Të theksojë burimet e reja të mundshme të informacionit
• Të vlerësojë çdo kërcënim apo rrezik të paraqitur nga problemi
• Të identifikojë nëse problemi ndodh përtej kufijve

4.6 Fluksi i punës i FFP-së
Për të prezantuar më mirë funksionimin e një FFP-je, ky seksion do të prezantojë shkurtimisht
fluksin e saj të punës në rastin e një ngjarjeje individuale me armë zjarri. Seksioni paraqet procese
të ndryshme pune si dhe kronologjinë në të cilën zbatohen zakonisht. Ky proces është thjeshtuar

në mënyrë që të kuptohen më lehtë punimet e një FFP-je; në jetën reale, fluksi i punës i një FFP-je
mund të mos jetë kaq i thjeshtë (fluksi i punës paraqitet gjithashtu në figurën 3 më poshtë).

1. Ngjarja fillestare me armë zjarri...
FFP-ja informohet menjëherë me email rreth incidentit me armë zjarri;

2. ...çon në përgatitjen e një raporti të shpejtë
Ngjarja fillestare me armë zjarri (për shembull, gjetja e një arme zjarri, fisheku, plumbi, municioni
apo lënde plasëse) çon në hartimin e një raporti të shpejtë nga oficeri i policisë që drejton hetimin
ose që është përgjegjës për vendngjarjen, në nivel vendor. Në rastin e gjetjes së një arme, raporti i
shpejtë do të shoqërohet nga dy foto (të anës së majtë dhe të djathtë të armës) për të identifikuar
qartësisht armën dhe/ose numrin e serisë (në rast se ka dhe nuk është modifikuar).

3. Pas marrjes së raportit, FFP-ja...
yy

Verifikon identifikimin e armës

yy

Nis gjurmimin e armës/municionit/lëndës plasëse të sekuestruar. FFP-ja përcakton
nëse arma është:

 e
 ligjshme (në bazën e të dhënave të regjistrimit) ose nëse është raportuar e humbur
apo e vjedhur; ose
 e
 jashtëligjshme (nëse nuk ka të dhëna për të në bazën e të dhënave të regjistrimit ose
të importit).
Nëse është e jashtëligjshme, FFP-ja do t’i...
 ...dërgojë një kërkesë laboratorit të balistikës për të kryer ekzaminimin e mëtejshëm të armës. Laboratori do të ekzaminojë armën për karakteristika balistike dhe do
të verifikojë nëse arma ose plumbi/fisheku lidhen me një çështje tjetër (për shembull,
nëse një plumb është shtënë nga e njëjta armë në një çështje tjetër). Nëse gjurmimi i
brendshëm nuk zbulon origjinën e armës së zjarrit të sekuestruar, FFP-ja do të...
 ...përpiqet ta gjurmojë në nivel ndërkombëtar. Kjo mund të realizohet, për shembull,
duke përdorur bazën e të dhënave të Interpol iArms. Në të kundërt FFP-ja mund të përdorë
bazën e të dhënave të shoqërive të testimit dhe certifikimit për të kontrolluar markimin CIP,
për të kontaktuar shoqërinë prodhuese ose filialin e saj në vendin e origjinës së prodhuesit.
 P
 asi të ketë vërtetuar origjinën e armës së zjarrit/municionit/lëndës plasëse të sekuestruar
(FFP-ja ka 72 orë për ta realizuar këtë proces në rastin e gjurmimeve të brendshme dhe tetë
ditë në rastin e gjurmimeve ndërkombëtare), FFP-ja do të hartojë një raport inteligjence
të posaçëm për të mbështetur hetimin. Nëse më pas FFP-ja merr informacion shtesë, ky
informacion do të përfshihet më vonë në hetim. Nëse prokurori ose hetuesi nuk i drejtohen
më FFP-së, roli i saj në këtë çështje individuale konsiderohet i përfunduar. Megjithatë,
nëse prokurorët ose hetuesit i drejtohen sërish FFP-së me pyetje të tjera...
 . ..FFP-ja mund të thirret për të marrë pjesë në hetim. Asaj mund t’i kërkohet që të
analizojë të dhëna nga raporti, të cilat mund të ndikojnë rrjedhën e hetimit (për shembull, stafi i FFP-së mund t’i kërkojë prokurorit që të shtyjë ndjekjen penale në mënyrë
që ata të përpiqen të krijojnë lidhje me vepra të tjera me armë zjarri).

4. Krahas raporteve të posaçme, FFP-ja raporton gjithashtu në mënyrë periodike.
Shpeshtësia e raporteve varet nga procedurat standarde të veprimit por, për shembull, FFPsë mund t’i duhet të dorëzojë “raporte për panoramën e përgjithshme” (të tilla si vlerësime
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FIGURA 2 - MODEL I NJË RAPORTI TË SHPEJTË NGA FFP-JA NË KOSOVË
RAPORT I SHPEJTË / HITAN IZVEŠTAJ / FLASH REPORT
Lloji I incidentit
Vrsta incidenta
Type of incident

Nr. i rastit #
Br. Slučaja #
Case no. #

Etnikisht I motivuar
Etnički motivisano
Etnicaly motivated

Po
Da
Yes

Jo
Ne
No

Data e incidentit
Datum incidenta
Date of incident
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Koha:
Vreme
Time

E pa njohur
Nepoznato
Unknown

Koordinatat në hartë
Koordinate na mapi
Grid. Ref.

Vendi I incidentit
Mesto incidenta
Incident location

Etniciteti i rajonit
Etnička propadnost oblasti
Ethnicity of area

Stacioni/Njësiti
Stanica/Jedinica
Station/Unit

Telefoni
Telefon
Phone

Komandanti I Stacionit/
Njësitit
Komandir Stanice/Jedinice
Stn/Unit Commander

Telefoni
Telefon
Phone

Polici që i është përgjigjur
rastit
Policajac koji se bavio
slučajem
Responding Officer

Nr KI #
Br. ID #
ID #

Polici hetues
Policajac koji vodi istragu
Investigating Officer

Nr KI #
Br. ID #
ID #

Data e raportimit
Datum podnošenja izveštaja
Date of report
A është përdorur arma
Upotrebljeno oružje
Weapon used
I e Dyshimti
Osumnjičeni
Suspect
1
Viktima
Žrtva
Victims

Koha:
Vreme
Time
Po
Da
Yes

Jo
Ne
No

Ndërrimi
Smena
Shift

Dërguar nga
Poslato
Sent by

Lloji
Vrsta
Type

D. e
Lindjes
D. Rođ.
DOB

Gjinia
Pol
Sex

Kombësia
Etnička
pripadnost
Etnicity

Vendbanimi
Mesto boravka
Current address

01.02.1995.

M

Shqiptar
/Kosovar

Bardhosh
Prishtinë

D. e
Lindjes
D. Rođ.
DOB

Gjinia
Pol
Sex

Kombësia
Etnička
pripadnost
Etnicity

Vendbanimi
Mesto boravka
Current address

1

I arrestuar Po/Jo
Uhapšen Da/Ne
Arrested Y/N
PO
I lënduar Po/Jo
Povređen Da/Ne
Injured Y/N
/

Dëshmitari
(Ankuesi)
Svedok
(Žalioc)
Witnes
(Compainant)

D. e
Lindjes
D. Rođ.
DOB

Gjinia
Pol
Sex

Kombësia
Etnička
pripadnost
Etnicity

Vendbanimi
Mesto boravka
Current address

1
Përshkrimi i shkurtë i incidentit / Kratak opis incidenta / Short description of incident / .

I lënduar Po/Jo
Povređen Da/Ne
Injured Y/N

FIGURA 3 – FLUKSI I PUNËS I FFP-së
NGJARJE E KRYER
PA ARME ZJARRI

RAPORT I SHPEJTË

BAZA E TE
DHENAVE E POLICISE

NGJARJE ME
ARME ZJARRI

ARME ZJARRI
/MUNICIONE
TE GJETURA

LABORATORI I
KRIMINALISTIKES

FFP
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EKZAMINIMI

RAPORT
GJURMIMI

PRODUKTI

RAPORTI
I FFP-SE

RAPORTI I
EKSPERTIT TE
KRIMINALISTIKES

strategjike, ose raporte që synojnë hartimin e rekomandimeve me qëllim shmangien dhe
parandalimin e krimeve me armë zjarri).

5. TRAJNIMI I STAFIT TË FFP-SË
5.1 Përmbledhje
Ky seksion përmban një përmbledhje të shkurtër të trajnimit të nevojshëm për stafin e FFP-së
në të ardhmen, duke përfshirë: trajnim bazë për analistët, trajnim të avancuar për inteligjencën
balistike, trajnim mbi analizën bazë të inteligjencës, analizën e mangësive në inteligjencë dhe
planet për mbledhjen e inteligjencës, vlerësimet e rrezikut dhe kërcënimit dhe analizën gjinore.

5.2 Informacione më të detajuara
Stafi i FFP-së në të ardhmen, dhe homologët e tyre, do të duhet të trajnohen rreth aftësive dhe
njohurive specifike në mënyrë që të realizojnë siç duhet detyrat e tyre. Në trajnime duhet të marrin
pjesë përfaqësues nga disa disiplina përkatëse nga çdo përfitues, duke përfshirë analistë, ekspertë
të inteligjencës, hetues, ekspertë të balistikës kriminalistike dhe përfaqësues nga agjencitë e kufirit.
Trajnimi duhet të parashtrohet në një plan trajnimi, i cili mund të mbulojë gjashtë modulet e
mëposhtme:
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5.2.1 I nteligjenca balistike e avancuar dhe menaxhimi dhe kontrolli i armëve të
zjarrit
Këtu përfshihet trajnimi në përgatitjen e produkteve standarde të inteligjencës si në vijim:
yy

Klasifikimi dhe vlerësimi i raportit të inteligjencës

yy

Kërkesat e inteligjencës

yy

Analiza e mangësive në inteligjencë

yy

Plani për mbledhjen e inteligjencës

yy

Vlerësimi i kërcënimit dhe rrezikut

yy

Vlerësimi strategjik

yy

Vlerësimi taktik

yy

Profilet e problemit, dhe

yy

Profilet e subjektit

Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit duhet të pajisen me modele, matrica dhe shembuj të dokumenteve
për t’i ndihmuar në hartimin e këtyre dokumenteve bazë. Pjesëmarrësit duhet të realizojnë
ushtrime për përgatitjen e produkteve të inteligjencës, të cilat duhet të fokusohen plotësisht në
problemet me armët e zjarrit në juridiksionet e tyre. Ky proces do t’i mundësojë atyre hartimin
në kohë reale të kërkesave të inteligjencës, analizës së mangësive dhe planeve të mbledhjes,
të cilat mund të zhvillohen dhe aplikohen në vendin e tyre të punës.

5.2.2 Analiza bazë e inteligjencës mbulon:
yy

Aftësitë e të menduarit kritik e krijues të analistëve të krimeve

yy

Aftësitë e nxjerrjes së përfundimeve/deduksionit

yy

Produktet kryesore të inteligjencës, si profilet e problemit, profilet e subjektit, vlerësimi
operacional dhe vlerësimi strategjik

yy

Teknikat analitike, dhe

yy

Teoritë dhe protokollet e përpilimit të grafikëve

5.2.3 Elementet thelbësore, importimi dhe analiza për analistët
Produktet e inteligjencës të përmendura në modulin 1 duhet të përfshihen gjithashtu në këtë
modul, i cili mbulon trajnimin bazë për analistët.

5.2.4 K
 ërkim bazë mbi inteligjencën (duke përfshirë analizën e mangësive dhe
planet e mbledhjes) për kërkuesit.
Pjesëmarrësit duhet të trajnohen në:
yy

Të kuptuarit e çështjeve kritike, proceseve dhe procedurave të nevojshme për ngritjen
dhe funksionimin e një FFP-je

yy

Vendosjen e një kërkese inteligjence dhe aplikimin e një strukture dhe metodologjie të
njohur për këtë proces

yy

Realizimin e një analize të mangësive në inteligjencë dhe aplikimin e një strukture dhe
metodologjie të njohur për këtë proces

yy

Zhvillimin e një plani për mbledhjen e inteligjencës dhe aplikimin e një strukture dhe
metodologjie të njohur për këtë proces, dhe

yy

Zhvillimin e një vlerësimi strategjik dhe taktik të inteligjencës, të mirëstrukturuar dhe
të posaçëm

Sërish, pjesëmarrësit duhet të pajisen me shembuj të modeleve dhe matricave për përdorim
aktiv, dhe këto matrica duhet të aplikohen në çështje aktuale që lidhen me armët e zjarrit në
juridiksionin e tyre. Ky proces synon të mbështesë pjesëmarrësit në zhvillimin e dokumenteve
dhe produkteve të inteligjencës, të cilat mund të jenë me rëndësi të menjëhershme operacionale
dhe mund të sjellin përfitime në vendin e punës.

5.2.5 Menaxhimi dhe kontrolli i armëve të zjarrit
Ky kurs ofron trajnime specifike në identifikimin dhe kategorizimin e armëve të zjarrit dhe
municioneve.

5.2.6 V
 lerësimet e kërcënimit/rrezikut dhe ato strategjike në lidhje me trafikimin e armëve të zjarrit dhe përdorimin e tyre për qëllime kriminale
Ky kurs i referohet zhvillimit të kërcënimit dhe rrezikut dhe niveleve të tyre të ndikimit.
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6. KONKLUZIONET, SFIDAT DHE REKOMANDIMET
Ky seksion përmban konkluzionet, sfidat dhe rekomandimet e këtij dokumenti.

6.1 Konkluzionet
Çdo juridiksion në Ballkanin Perëndimor është angazhuar në ngritjen e një FFP-je me asistencën
e SEESAC, përmes miratimit të Udhërrëfyesit. Për më tepër, Bashkimi Evropian ka mandatuar
SEESAC për të mbështetur ngritjen e FFP-ve në Evropën Lindore dhe Juglindore. Përmbushja
e këtyre angazhimeve ligjore dhe politike është një gur themeli i rëndësishëm në rrugën e
integrimit në BE, por ky dokument ka treguar gjithashtu se ngritja e një FFP-je sjell përfitime të
tjera të brendshme:
FFP-ja asiston policinë në nivel vendor në zbatimin e policimit të drejtuar nga
inteligjenca në fushën e krimeve të kryera me armë zjarri.
Duke qenë se armët janë një çështje horizontale në fusha të ndryshme penale, FFP-ja
mund të ofrojë pista drejt grupeve kriminale dhe zgjidhjes së një shumëllojshmërie të
çështjeve.
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FFP-ja i shqyrton krimet e kryera me armë zjarri në mënyrë holistike - si pjesë të
një tabloje më të gjerë të aktivitetit kriminal, dhe jo rast pas rasti. Në këmbim, kjo i
mundëson autoriteteve ligjzbatuese që të miratojnë një qasje parandaluese (në vend
të asaj reaktive) dhe të shpërndajnë më mirë burimet e tyre.
FFP-të kanë një raport pozitiv kosto-përfitim. Përkatësisht, për sa i përket këtij
avantazhi të konsiderueshëm të FFP-ve, nuk është e nevojshme që agjencitë
ligjzbatuese të kenë burime të konsiderueshme njerëzore ose materiale për ngritjen
ose menaxhimin e FFP-ve.

6.2 Sfidat
Ashtu si në rastin e mekanizmave të tjerë që vënë në praktikë policimin e drejtuar nga
inteligjenca, efikasiteti i FFP-ve varet, në një masë të madhe, nga motivimi i oficerëve
dhe gatishmëria e tyre për të dorëzuar raportet në kohën e duhur (pasi FFP-ja nuk
mund të realizojë funksionin e saj analitik pa pasur të dhënat që përmbajnë raportet).
Një FFP funksionale kërkon një bashkëpunim dhe koordinim domethënës ndërmjet
prokurorëve dhe hetuesve, veçanërisht për sa i përket shkëmbimit të informacioneve
operacionale.
Direktiva e Bashkimit Evropian për mbrojtjen e të dhënave personale të personave
fizikë nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese sanksionon të drejtën themelore
të qytetarëve për mbrojtjen e të dhënave në çdo rast që agjencitë ligjzbatuese dhe
autoritetet e drejtësisë penale përdorin të dhëna personale për qëllime të zbatimit të
ligjit.17 Duke pasur parasysh natyrën e punës së saj, FFP-ja do të përdorë të dhëna
personale që mbrohen sipas kësaj Direktive dhe mund ta ketë të vështirë që të zbatojë
dispozitat e direktivës, të cilat kërkojnë që të dhënat të mbahen në një formë të tillë që
“mundëson identifikimin e individit për një kohë jo më të gjatë se koha e nevojshme për
qëllime të përpunimit” si dhe të garantohet se të dhënat janë “siguruar siç duhet”.18

6.3 Rekomandimet
Çdo juridiksion në Evropën Juglindore që dëshiron të ngrejë një FFP plotësisht funksionale
duhet të garantojë se ka në dispozicion këto elemente thelbësore: (i) burime njerëzore
dhe materiale të përshtatshme; (ii) detyra të qarta të hartuara bazuar në angazhimet e
forta ligjore dhe/ose të politikave; dhe (iii) procese të mirëzhvilluara, si ato të përshkruara
në seksionin 4.6 të këtij dokumenti, të cilat garantojnë se të gjitha provat balistike të
mbledhura dërgohen për ekzaminim balistik sa më shpejt që të jetë e mundur.
Agjencitë ligjzbatuese që kanë themeluar FFP-të (dhe pas ngritjes, edhe vetë FFPtë) duhet të kryejnë aktivitete informimi. Ato duhet të angazhohen së bashku me
prokurorët, hetuesit dhe homologët e tjerë për të garantuar se janë në dijeni të qëllimit
të FFP-së, rëndësisë që ka bashkëpunimi për FFP-në dhe përfitimet që mund të marrin
prej saj.
FFP-të nuk duhet të konsiderohen të dobishme vetëm për zgjidhjen e “çështjeve me
armë”, në kuptimin e ngushtë të fjalës. Përkundrazi, për shkak të përdorimit të gjerë të
armëve në fusha të ndryshme kriminale, FFP-të duhet të integrohen në task forca që
përbëhen nga oficerë, të cilët hetojnë krimet e lidhura me një sërë subjektesh, të tilla
si droga, armët, krimet ekonomike etj.

17 D
 irektiva 2016/680 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 27 prill 2016 Gazeta Zyrtare L 119, 4.5.2016, f.
89–131.
18 Ibid, neni 1.
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