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1.
Hyrje

Gjatë dhjetë viteve të fundit, niveli i shpërndarjes së materialeve të abuzimit
seksual të fëmijës (MASF) është rritur brenda një kohe shumë të shkurtër
dhe me një shpejtësi shqetësuese. Shoqëritë e teknologjisë me seli në SHBA
raportuan se vitin e kaluar janë postuar rreth 45 milionë imazhe dhe video të
abuzimit seksual të fëmijëve, një shifër kjo dy herë më e lartë se ajo e vitit
paraardhës. Kjo shifër nuk përfaqëson thjesht imazhe ose video, por prova të
abuzimit të rëndë seksual të qindra e mijëra fëmijëve në mbarë botën1 Sipas
Fondacionit të Mbikëqyrjes së Internetit, në vitin 2018 u mbyllën 105,047 faqe
interneti, ku shfaqeshin imazhe të abuzimit seksual të fëmijëve.2 Nga gjithë
këto imazhe të abuzimit seksual të fëmijëve, 53% shfaqnin fëmijë nën moshën
dhjetë vjeç, ndërsa 28% përfshinin përdhunim dhe torturë seksuale.
Përpara se UNICEF Shqipëri të zhvillonte programin e sigurisë së fëmijëve në internet
(me mbështetjen e WePROTECT Global Alliance në vitin 2015, që më vonë u shtri në
programin #jamisigurtonline, me përkrahjen e Fondit për t’i Dhënë Fund Dhunës),3
publiku vendas ishte pak ose aspak i ndërgjegjësuar për kompleksitetin dhe shkallën
e rrezikut lidhur me mbrojtjen e fëmijëve në internet. Qeveria, sektori i drejtësisë
penale, dhe publiku i gjerë nuk i kuptonin qartë kërcënimet më të fundit. Prindërit
kishin kapacitet të pamjaftueshëm për të kuptuar dhe mbrojtur fëmijët e tyre nga
dëmet që mund t’iu shkaktojë interneti, dhe shpeshherë iu mungonin njohuritë
teknike të përgjithshme. Burimet qeveritare për trajtimin e këtij problemi ishin të
kufizuara, dhe duke qenë se legjislacioni nuk e parashikonte shprehimisht sigurinë
në internet, sistemi i drejtësisë penale ndeshej me sfida madhore në proceset e
parandalimit, mbrojtjes, dhe ndjekjes penale. Për rrjedhojë, në Shqipëri, fëmijët
janë të ekspozuar ndaj rreziqeve, të padukshme për ta, që lidhen me mbrojtjen
e tyre, dhe viktimat nuk arrijnë ta shfrytëzojnë mbështetjen që u nevojitet.

1 https://www.nytimes.com/interactive/2019/09/28/us/child-sex-abuse.html
2 https://www.iwf.org.uk/report/2018-annual-report
3 #jamisigurtonline është një ndër programet kryesore të UNICEF-it Shqipëri, në kuadër të të cilit
partnerë tradicionalë dhe jotradicionalë bashkuan forcat për të luftuar abuzimin dhe shfrytëzimin seksual
në internet të fëmijëve në vitin 2017, me mbështetjen e Fondit për t’i Dhënë Fund Dhunës. Përbërë nga
komponentë të ndërvarur, nisma kombëtare #jamisigurtonline ka dhënë një ndihmesë të qenësishme
në rritjen e kapaciteteve në gjashtë fushat e Reagimit Global Strategjik WePROTECT (kërkimi, politikat
dhe legjislacioni, drejtësia penale, mbështetja dhe fuqizimi i viktimave, teknologjia, dhe shoqëria).
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Për të trajtuar këtë situatë, UNICEF-i, nëpërmjet programit kryesor #jamisigurtonline, nisi procesin
e mbledhjes së informacionit dhe të dhënave gjithëpërfshirëse përmes një kërkimi trenivelësh:
-

Një Klikim Larg, Përvoja e përdorimit të internetit nga fëmijët në Shqipëri,
një anketim kombëtar i zhvilluar gjatë periudhës 2018–2019 nga UNICEF
Shqipëri, shqyrton përvojat e fëmijëve gjatë përdorimit të internetit në mënyra
të ndryshme, mënyrën si prindërit e përdorin internetin dhe deri në çfarë
mase prindërit mbikëqyrin dhe ndjekin përvojat e fëmijëve në internet4

One Click Away

-

WebFactor: Gjetje dhe rekomandime nga një vlerësim i thelluar
i mangësive në hetimin e çështjeve të abuzimit seksual online

Children’s experience of
Internet use in Albania

të fëmijëve në Shqipëri, Kjo është një analizë gjithëpërfshirëse e
mekanizmave të parandalimit dhe përgjigjes ndaj abuzimit dhe shfrytëzimit
seksual në internet të fëmijëve, përmes vlerësimit të burimeve njerëzore,
institucionale, dhe ligjore të disponueshme për trajtimin e këtij problemi.5
-

Çështjet e Humbura: Gjetje dhe rekomandime nga një vlerësim i
thelluar i mangësive në hetimin e çështjeve të abuzimit seksual
online të fëmijëve në Shqipëri më sfiduesi ndër tre studimet për shkak të
ndjeshmërisë së të dhënave, terrenit të pashkelur të ekzaminimit kompjuterik
dhe hetimit të krimit kibernetik, si dhe mungesës së njohurive teknike të
specializuara. Dokumenti që keni në dorë përmban gjetjet e këtij vlerësimi.

Gjatë periudhës 20 maj - 20 nëntor 2019, u krye një vlerësim i thelluar ku morën pjesë aktorë ligjzbatues
kyç të ngarkuar me identifikimin, menaxhimin dhe hetimin e çështjeve të abuzimit dhe shfrytëzimit në
internet të fëmijëve, si dhe një grup i gjerë personash dhe aktorësh përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve
nga krimet në internet. Raporti është një sintezë e gjetjeve kyçe dhe rekomandimeve të propozuara,
që iu paraqitën Ministrisë së Brendshme, gjatë një mbledhjeje të posaçme më 20 nëntor 2019.
Autorët shprehin mirënjohjen e tyre për ndihmesën e vyer dhe gatishmërinë e Ministrisë së Brendshme
të Shqipërisë në vlerësimin e praktikave të sotme për hetimin e krimeve në internet ndaj fëmijëve.
Një falënderim i veçantë u shkon edhe përfaqësuesve të Policisë së Shtetit, Prokurorisë, Gjyqësorit,
Autoritetit Kombëtar të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, përfaqësuesve të industrisë së
Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), si dhe partnerëve ndërkombëtarë.

4 https://www.unicef.org/albania/sites/unicef.org.albania/files/2020-03/report_oneclickaway_Alb.pdf
5 Bisha, E., Sulstarova, A., Shapo, Zh. dhe Ymeri, H., WebFactor: Vlerësimi i kuadrit ligjor dhe gatishmërisë institucionale
për trajtimin e abuzimit dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve në hapësirën kibernetike në Shqipëri, UNICEF Shqipëri/Shapo
Consulting, Tiranë, 2019. Mund ta gjeni në:: https://www.unicef.org/albania/media/2176/file/2019_Webfactor_Albanian.pdf
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2.

Qëllimi dhe metodologjia
Raporti “Çështjet e Humbura” synon të hedhë dritë mbi
hetimet penale të çështjeve të abuzimit dhe shfrytëzimit
seksual në internet të fëmijëve (ASHSF), në Shqipëri.
Ky vlerësim i hollësishëm synon të hulumtojë shkaqet e
barrierave që pengojnë agjencitë ligjzbatuese shqiptare
për të pasur një përgjigje frytdhënëse ndaj ASHSF-së.
Analiza e të dhënave dytësore u përdor për të kuptuar qartë gjithë kuadrin politik
dhe ligjor shqiptar, si dhe për të hartëzuar rolet dhe përgjegjësitë e aktorëve më
të rëndësishëm. Ky vlerësim u mbështet kryesisht në mbledhjen e të dhënave
parësore përmes vëzhgimit të drejtpërdrejtë dhe intervistave ballë për ballë me
aktorë ligjzbatues të ngarkuar me identifikimin, menaxhimin dhe hetimin e çështjeve
të ASHSF-së në internet, si dhe me aktorë të tjerë përgjegjës të rëndësishëm.
Lista e palëve të interesit që u përfshinë në vlerësim paraqitet në Shtojcën 1.
Gjetjet paraprake u shpërndanë dhe u diskutuan hollësisht në tre seminare
të posaçme, të cilat u organizuan në vjeshtën e vitit 2019. Këto seminare u
ndoqën nga palë interesi kyç që përfshihen në hetimin e çështjeve të ASHSFsë në internet, të tilla si agjencitë ligjzbatuese dhe përfaqësuesit e industrisë
së internetit dhe telekomunikacionit. Në seminare u trajtuan tematikat e
mëposhtme: 1) Identifikimi i përdoruesve fundorë nëpërmjet adresave të IPsë dhe vështirësitë përkatëse, 2) Renditja sipas përparësisë e imazheve të
turpshme të fëmijëve, dhe 3) Kategorizimi i imazheve të turpshme të fëmijëve.
Gjetjet u strukturuan në tri nënkapituj: 1) Përmasat e problemit të abuzimit dhe
shfrytëzimit seksual në internet të fëmijëve dhe niveli ku ndodhet Shqipëria, 2)
Gjetje dhe rekomandime në lidhje me proceset hetimore, reaguese dhe proaktive,
dhe 3) Gjetje dhe rekomandime lidhur me procesin e ekzaminimit kompjuterik.
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3.

Gjetjet kryesore

Domain-i
shqiptar .al renditet

i

3
8

ti në Evropë

dhe i

i në botë për

3.1 Abuzimi seksual i fëmijëve në
internet në Shqipëri ka përmasa
serioze, por mbetet i paadresuar

përmbajtje të
imazheve të
turpshme të
fëmijëve.

Ky raport nxori në pah seriozitetin e problemit të abuzimit dhe shfrytëzimit
seksual në internet të fëmijëve në Shqipëri, duke shqyrtuar çështjet e referuara
nga Policia e Shtetit (PSH), si dhe nga burime të tjera të inteligjencës. Shumësia e
provave të evidentuara dëshmon se sa serioz është problemi, që ende ka mbetur
i patrajtuar.
Organizata jofitimprurëse italiane “Meter Onlus”, që zhvillon veprimtarinë e saj
kundër pedofilisë brenda dhe jashtë Italisë, në raportin e saj vjetor të vitit 2018
të botuar në internet, thekson se domain-i shqiptar .al renditet i treti në Evropë
dhe i teti në botë për përmbajtje të imazheve të turpshme të fëmijëve (IPF).6
Mbi bazën e informacionit të mbledhur, vlerësimi vërejti se në Sektorin për

NË SEKTORIN PËR
HETIMIN E KRIMEVE
KOMPJUTERIKE NË
DEPARTAMENTIN E
POLICISË KRIMINALE
NË POLICINË E
SHTETIT BËHEN

5.000

Hetimin e Krimeve Kompjuterike në Departamentin e Policisë Kriminale
në Policinë e Shtetit bëhen 5,000 - 20,000 referime në vit nga partnerë
ndërkombëtarë, si: Interpol-i, Europol-i dhe Qendra Kombëtare për Fëmijët
e Humbur dhe të Shfrytëzuar (NCMEC)7, lidhur me zotërimin, shpërndarjen,
prodhimin dhe përdorimin e MASF-së në Shqipëri. NCMEC-u ka referuar 6,300
raste IPF-je gjatë periudhës janar-tetor 2019, 7,800 raste në vitin 2018, dhe 1,200
raste në vitin 2017.

20.000
referime në vit
nga partnerë
ndërkombëtarë

Në parim, këto referime duhet të nxisin ndërhyrjen e menjëhershme të hetuesve
shqiptarë (hetim reagues), pasi çfarëdolloj vonese mund të shkaktojë pasoja
të mëtejshme me ndikime serioze mbi viktimat. Megjithatë, sipas të dhënave

NGA

2016 NE 2018
JANË HETUAR
VETËM

6 https://www.associazionemeter.org/index.php/informati/report-annuali/
cat_view/2-report-annuali/42-comunicati-stampa-e-report-2018
7 Organizatë me seli në SHBA, e cila merr raportime në lidhje me abuzimin dhe shfrytëzimin
seksual të fëmijëve, dhe ofron burime dhe informacione për agjencitë ligjzbatuese në mbarë botën,
me qëllim parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve nga MASF-ja, https://www.missingkids.org/
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12 RASTE

DHE VETËM

1

RAST U ZBULUA

vjetore zyrtare të Ministrisë së Brendshme, nga viti 2016 deri në fund të vitit
2018, janë hetuar vetëm dymbëdhjetë raste, dhe është zbuluar vetëm një rast. 8
Disa referime mund të lidhen me Kosovën, për shkak të ngjashmërive kulturore
me Shqipërinë, si: postimi i imazheve të fëmijëve të zhveshur në plazh me
familjen, ose i imazheve gjatë kremtimit të synetllëkut, praktika të cilat
konsiderohen si norma kulturore. Megjithatë, as ky fakt nuk e përligj mungesën e
9

hetimit të rasteve. Edhe sikur 99% e referimeve nga institucione ndërkombëtare
të mirënjohura të jenë të pasakta, PSH-ja gjithsesi i ka elementët themelorë për
të kryer hetime në rreth 50–200 raste në vit.
Ndërkaq, të dhënat e përftuara nga sistemi ICACCOPS10 , një sistem që PSH-ja ka

Të dhëna nga
sistemi CPS treguan
se mesatarisht

200

përdorues në
Shqipëri përdornin
dhe ndanin materiale
të abuzimit seksual
të fëmijës.

mundësi ta shfrytëzojë, thekson se gjatë periudhës 17-22 qershor 2019, dhjetë
përdorues në Shqipëri kanë aksesuar 20,731 MASF. Të dhëna të drejtpërdrejta, të
mbledhura në kuadër të këtij raporti nga sistemi CPS11 , treguan se mesatarisht
200 përdorues në Shqipëri përdornin dhe ndanin skedarë të tillë.
Në parim, ky lloj informacioni duhet të nxisë jo vetëm veprime reaguese të
menjëhershme, por edhe veprime hetimore, proaktive në shkallë të gjerë.
Skanimi i rregullt i rrjetit dhe operacionet në mjedisin digjital, ku mund të veprojnë
personat që abuzojnë ose i shfrytëzojnë seksualisht fëmijët, janë shembuj të
lavdërueshëm të hetimit proaktiv të MASF-së në internet. Megjithatë, agjencitë
ligjzbatuese shqiptare nuk u shprehën për ndjekjen e këtyre praktikave.

Rekomandim
Qeveria e Shqipërisë duhet të pranojë, pa asnjë vonesë, përmasat e problemit të
ASHSF-së online në Shqipëri, t’i japë përparësi politike dhe të sigurojë burimet e
nevojshme për trajtimin e problemit të mbrojtjes së fëmijëve, problem që po njeh
rritje të shpejtë dhe me pasoja shkatërruese.

3.2 Mungesa e hetimit
efektiv dhe e strategjive
proaktive
Vlerësimi “Çështjet e Humbura” analizon rrugët procedurale dhe strategjitë
aktuale të hetimit reagues dhe proaktiv të abuzimit seksual në internet të
fëmijëve.

8 Sipas Nenit 117 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, që rregullon dhe
kriminalizon veprimtari të ndryshme në lidhje me pornografinë me fëmijë.
9 Shpjegime të dhëna nga disa oficerë të Njësisë së Krimeve Kibernetike në PSH.
10 ICACCOPS është një program policor amerikan (FBI) për mbledhjen e inteligjencës, që
monitoron në kohë reale rrjetet P2P, ku ndahen dhe shkëmbehen MASF dhe IPF.
11 CPS (Sistemi për Mbrojtjen e Fëmijës) është një paketë software-sh nga Mbretëria
e Bashkuar, që përdoret nga agjencitë ligjzbatuese për të hetuar krimet që kanë të bëjnë
me ndarjen e imazheve të abuzimit dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve.

1

Sikur % e
referimeve nga
institucione
ndërkombëtare
të mirënjohura të
jenë të sakta, PSHja gjithsesi i ka
elementët themelorë
për të kryer hetime
në rreth 50-200
raste në vit.
Të dhënat e
përftuara nga
sistemi ICACCOPS
theksojnë se gjatë
periudhës 17-22
qershor 2019,

10 përdorues
në Shqipëri
kanë aksesuar

20,731

materiale të
abuzimit seksual
të fëmijës.
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Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
së Shtetit ka një sektor për Hetimin e

Figura 1. Rruga procedurale për hetimin

Krimeve Kompjuterike (Njësia e Krimit
Kibernetik), që është përgjegjës për
hetimin e të gjitha krimeve që lidhen me
kompjuterin dhe internetin, përfshirë
abuzimin dhe shfrytëzimin në internet të
fëmijëve. Që prej nëntorit 2019, Njësia e
Krimit Kibernetik ka në strukturën e vet
drejtorin e sektorit dhe shtatë punonjës.
Krahas kësaj, në Drejtorinë Vendore

Koha për
Be

Raportimi ndërkombëtar

Interpol
Europol
NCMEC
Raportimi kombëtar

KRIMI KOMPJUTERIK

ÇË

MM&DhF

Email
Platforma Online
Në telefon*
KRIMI I ORGANIZUAR
Komisariate policie
Linja e Këshillimit të Fëmijëve –
ALO 116

KRIMI KOMPJUTERI

IN

të Policisë Tiranë ka dy specialistë të
posaçëm dhe të trajnuar për çështjet e
krimeve kibernetike. Me përjashtim të

3 ditë – 3 muaj

Disa javë

Tiranës, drejtoritë vendore të policisë
Ekzekutimi i urdhrave të arrestit

në qytetet e tjera nuk kanë personel të
specializuar.
Të gjithë oficerët e policisë, që u
kontaktuan në kuadër të këtij vlerësimi,

KRIMI
KOMPJUTERIK

LABORATORI
KOMPJUTERIK

EKZEKUTIMI

KRIMI
KOMPJUTERIK

theksuan se në legjislacionin aktual
shqiptar nuk ka dispozita që ua
mundësojnë oficerëve të policisë nisjen

POLICIA VENDORE

e hetimeve për një krim që dyshohet
se është kryer kundër fëmijëve, pa

Afate të panjohura

miratimin e prokurorisë. Të gjitha
kërkesat për nisjen e hetimeve ose
marrjen e informacionit nga çfarëdolloj
institucioni, departamenti ose
sektori privat, duhen autorizuar nga
Prokuroria. Në shumë hapa të hetimit,

KRIMI
KOMPJUTER

oficerët e Njësisë së Krimit Kibernetik
luajnë rolin e Oficerëve të Policisë
Gjyqësore, për llogari të Prokurorisë.
Në shqyrtimin e efikasitetit të procesit

Afate të pa

hetimor merret parasysh elementi i
kohës që nevojitet për secilin hap dhe
procesin në tërësi, nga referimi deri te
paraqitja e çështjes në gjyq (Figura 1).

KRIMI
KOMPJUTERIK

14

9 muaj - ++

DORËZIMI I
PROVAVE
MATERIALE

LABORATORI
KOMPJUTERIK

DOS
RAPO

n dhe ndjekjen penale të çështjeve

të përgatitur një çështje/
ekimi i prokurorit

Gjurmimi i adresave të IP-së

ËSHTJA FILLESTARE

IK

KRIMI
KOMPJUTERIK

PROKURORI

PROKURORI

KËRKESË PËR
IP-NË

KËRKESË PËR
IP-NË

PROKURORI

NFORMACION SHTESË

j

6 muaj – 18 muaj
Marrja e urdhrit të arrestit

KRIMI
KOMPJUTERIK

KËRKESË

PROKURORI

KËRKESË

Afate të panjohura

a

RIK

GJYKATËSI

Ekzaminimi

KËSHILLA
PROKURORIT

PROKURORI

STRATEGJIA

anjohura

SJA E
ORTEVE

Ekzaminimi, hetimi dhe dorëzimi

KRIMI
KOMPJUTERIK

ANALIZË E
MËTEJSHME

DORËZIMI
I ÇËSHTJES

PROKURORI

GJYKATËSI
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Rruga procedurale për hetimin dhe
ndjekjen penale të çështjeve
Raportimi: Njësia e Krimit Kibernetik

dërgon të gjitha provat materiale pranë

merr referime nga partnerë ndërkombëtarë,

Sektorit të Ekzaminimeve Kompjuterike

si: Interpol-i, Europol-i, dhe NCMEC-u, dhe

dhe Audio-Video (më poshtë referuar:

raportime kombëtare nëpërmjet email-eve,

Laboratori Kompjuterik) për ekzaminim.

platformave në internet, telefonit, komisariateve

Strategjia e hetimit: Prokurori është

të policisë, gjithashtu edhe nëpërmjet Linjës
Telefonike Kombëtare të Ndihmës për Fëmijët
“ALO 116 111”. Çështja i caktohet një njësie në
rast se përfshin elementet e internetit, krimit

përgjegjës për përgatitjen e pyetjeve për
Laboratorin Kompjuterik dhe për kërkesën
zyrtare të ekzaminimit të provave materiale.

të organizuar, ose fëmijët. Në rast se përfshihet

Ekzaminimi: Pas ekzaminimit të provave

elementi i internetit, është Njësia e Krimit

materiale nga Laboratori Kompjuterik, rezultatet

Kibernetik ajo që drejton hetimin në kuadër të

i paraqiten Prokurorit dhe Njësisë së Krimit

procedurave të përgjithshme që ndjek PSH-ja.

Kibernetik, për të përcaktuar nëse imazhet e

Përgatitja e çështjes: Një çështje e referuar
në nivel kombëtar mund të kërkojë deri në tri
ditë për t’u përgatitur dhe për t’iu paraqitur

fëmijëve janë MASF. Kjo pjesë e ekzaminimit
kryhet në mënyrë manuale, pa ndihmën e
instrumenteve të ekzaminimit kompjuterik12

Prokurorisë për vendim, ndërsa çështjet e

Përcaktimi i moshës: MASF i referohen

referuara në nivel ndërkombëtar kërkojnë

Institutit të Mjekësisë Ligjore për të përcaktuar

më shumë kohë për mbledhjen e provave

moshën e fëmijës. Mjeku ligjor përcakton

dhe paraqitjen e çështjes në Prokurori.

moshën, pa udhëzime në ndihmë të procesit.

Gjurmimi i adresave të IP-së: Kur kërkojnë
informacione mbi përdoruesin fundor të një
lidhjeje specifike interneti duke gjurmuar

Në shumicën dërrmuese të çështjeve ku
kërkohet përcaktimi i moshës, nuk ka
informacione shtesë përveç fotografisë.

adresën e IP-së, oficerët e policisë duhet të

Depozitimi i dosjes në gjykate: Dosja

marrin autorizimin e Prokurorisë. Më pas,

përfundimtare e çështjes paraqitet pranë

Prokuroria autorizon nisjen e gjurmimit të

Prokurorisë nga Njësia e Krimit Kibernetik, dhe

adresës së IP-së, dhe në këtë rast oficerët e Njësisë

më pas i përcillet gjyqtarit. Si prokurori, ashtu

së Krimit Kibernetik luajnë rolin e Oficerëve

edhe gjyqtari duhet të marrin pjesë në hetime

të Policisë Gjyqësore, si dhe përgatitin dhe

dhe t’i kthejnë dosjet për hetim të mëtejshëm.

paraqesin dokumentacionin pranë OSHI-ve.

Marrja e urdhrit të arrestit: Në rastet
kur OSHI-të ofrojnë të dhëna që identifikojnë
zotëruesit e llogarive, prokurorët kërkojnë
marrjen e një urdhër arresti nga gjyqtarët.

Ekzekutimi i urdhrave të arrestit:
Njësia e Krimit Kibernetik nuk i ka instrumentet
e nevojshme për ekzaminimin kompjuterik
të pajisjeve në terren. Kjo njësi mbledh dhe
16

12 Mungesa e instrumenteve të ekzaminimit kompjuterik,
sikundër përshkruhen hollësisht në pjesën e tretë të këtij
kapitulli, nënkupton se ekzaminuesit nuk mund të rishikojnë
metadatat e imazheve, të identifikojnë imazhet e gjeneratës
së parë, ose të shmangin parjen e MASF-ve, që tanimë janë
identifikuar ose janë ruajtur në bazat e të dhënave hash. .

Gjetje specifike
Për sa u përket çështjeve kombëtare, Prokuroria i jep PSH-së një kohë të
pamjaftueshme prej tri ditësh për të përgatitur dosjen. Nga ana tjetër, për çështjet
ndërkombëtare mund të kërkohet më shumë kohë për të mbledhur prova,
çka krijon vonesa në shfrytëzimin e provave materiale të përfshira. Prokurori
ka një muaj kohë për të marrë vendim mbi çështjen nga çasti që Policia kryen
depozitimin e rastit. Nëse në çështje nuk është regjistruar asnjë emër, sikundër
ndodh me shumicën dërrmuese të çështjeve të krimeve në internet, Prokuroria
ka deri në gjashtë muaj kohë për të marrë vendim. Megjithatë, raportohet se
prokurorët vendosin mbi çështjen
mesatarisht brenda tre muajsh.
Për të marrë informacion mbi një
adresë IP-je, oficerët e policisë janë

Përgjithësisht, një çështje zgjat
deri në nëntë muaj ose më shumë,
duke filluar nga raportimi
deri te dorëzimi në gjykatë.

të detyruar të marrin autorizimin e
Prokurorisë, e cila, nëse vendos ta mbështetë kërkesën, i paraqet një kërkesë
OSHI-së përmes oficerëve të policisë, në cilësinë e oficerëve të policisë
gjyqësore. Të gjitha kërkesat drejtuar gjyqtarëve ose palëve të treta, si kompanitë
private, duhet të kalojnë përmes Prokurorisë. Rrjedhimisht, gjatë procesit

Gjurmimi i adresave të IP-së për të
identifikuar zotëruesin e vetëm të llogarisë
është vështirësia kryesore në të gjitha
çështjet e abuzimit seksual në internet

hetimor, edhe një çështje penale e vetme gjeneron
disa kërkesa për miratim nga Prokuroria. Si pasojë
e mungesës së burimeve në Prokurori, prokurorët
nxitohen në kryerjen e hetimit, ndërkohë që

Shpeshherë, policia nuk
në gjyq. Kjo situatë ndeshet shpesh, është në gjendje të regjistrojë
referime, sepse Prokurori nuk
sepse prokurorët nuk kanë njohuri
pranon ta marrë për shqyrtim
dhe kapacitete të mjaftueshme
çështjen bazuar në një seri
për krimet e kryera në hapësirën
numrash (adresa e IP-së), si
kibernetike dhe funksionimin
provë e mjaftueshme për të
e teknologjisë së internetit.
lejuar hetimin e çështjes.
përpiqen të përgatiten për çështjet

Hapat e shumtë, mungesa e njohurive mbi aspektin teknik
të teknologjisë së internetit dhe kohëzgjatja e çdo veprimi
e bëjnë këtë proces tejet të vështirë dhe pa rezultate.
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Krahas kësaj, gjurmimi i adresës
së IP-së has një sërë vështirësish
të tjera nga ana e OSHI-së

Krahas kësaj, gjurmimi i adresës së IP-së has një
sërë vështirësish të tjera nga ana e OSHI-së. Nuk
është gjithmonë e mundur që të përcaktohet
përputhshmëria e saktë mes adresës publike të IP-së

dhe përdoruesit fundor. Sipas Ligjit për Komunikimet Elektronike në Republikën e
Shqipërisë, ofruesit e shërbimit të internetit janë të detyruar t’i ruajnë skedarët e të
dhënave të përdoruesve fundorë për një afat 2-vjeçar për qëllime të ndjekjes penale.13
Disa OSHI besojnë se afati 2-vjeçar duhet të reduktohet, afat që gjykohet si shumë i
gjatë për të ruajtur skedarët e të dhënave. Krahas kësaj, ndonëse OSHI-të e mëdha
janë ngarkuar nga Autoriteti i
Komunikimeve Elektronike
dhe Postare (AKEP) për të
ruajtur skedarët e të
dhënave, kjo përgjegjësi
supozohet t’u përcillet

Ndonëse OSHI-të e mëdha janë ngarkuar
nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike
dhe Postare (AKEP) për të ruajtur skedarët
e të dhënave, kjo përgjegjësi supozohet t’u
përcillet ofruesve më të vegjël të internetit

ofruesve më të vegjël të
internetit14 , të cilët shpeshherë nuk i kanë kapacitetet për ta përmbushur këtë
kërkesë. Me sa duket, ka mungesë dakordësie për faktin nëse është përgjegjësi e
OSHI-ve të mëdha apo e autoriteteve publike që të detyrojnë rishitësit ta përmbushin
këtë kërkesë ligjore. Përmbushja e këtij detyrimi ligjor sjell kosto të konsiderueshme
edhe për OSHI-të e mëdha, disa prej të cilëve e kanë pranuar faktin se nuk kanë një
sistem për ruajtjen e skedarëve të të dhënave për shkak të kostove të larta të
investimit. Këto OSHI e kanë marrë licencën nga AKEP-i për të ushtruar veprimtarinë
e tyre, pavarësisht mospërmbushjes së këtij detyrimi ligjor. Krahas kësaj, në fshatra
dhe qytete më të vogla, zotëruesi i një llogarie mund ta rishesë ose ta ndajë llogarinë
e internetit me shumë persona të tjerë në një zonë, çka e bën thuajse të pamundur
identifikimin përfundimtar.

Përgjigjet e OSHI-ve ndaj kërkesave
për gjurmimin e adresave të IP-së
kërkojnë mesatarisht 4-6 muaj, ndërsa
disa çështje kërkojnë më tepër kohë

Sikundër raportohet nga
PSH-ja, përgjigjet e OSHIve ndaj kërkesave për
gjurmimin e adresave të
IP-së kërkojnë mesatarisht

4-6 muaj, ndërsa disa çështje kërkojnë më tepër kohë, çka e vonon procesin hetimor.
Kurdo që ndodhin, këto vonesa janë në kundërshtim me ligjin,15 i cili i detyron OSHItë të ofrojnë informacionet e kërkuara nga autoritetet publike për procedurat penale,
pa vonesa dhe në mënyrë elektronike.
Pavarësisht se Njësia e Krimit Kibernetik është e trajnuar dhe ka qasje të sigurt në
sistemin ICACCOPS, aktualisht ajo nuk është në gjendje ta përdorë dhe të kryejë
hetime proaktive, ndaj dhe ky instrument i efektshëm mbetet i pashfrytëzuar.

13 Ligji Nr. 9918, datë 19.05.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”.
14 OSHI-të e mëdha zakonisht janë ofrues të shërbimit të internetit dhe operatorë telekomunikacioni
të një shkalle të gjerë, të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre në nivel kombëtar, ose thuajse kombëtar.
Zakonisht, rishitësit janë operatorë ekonomikë më të vegjël, që mbulojnë zona gjeografike të kufizuara.
15 Po aty, Neni 101/6.
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Pikëpamja mbizotëruese është se kuadri rregullator aktual nuk e mundëson
përdorimin e këtij sistemi, pavarësisht faktit se shfrytëzohet nga disa agjenci
ligjzbatuese ndërkombëtare, përfshirë FBI-në. Disa aktorë kanë shpjeguar se
ICACCOPS-ja nuk njihet zyrtarisht nga kuadri ligjor dhe institucional shqiptar,
arsye kjo përse të dhënat e përftuara nga ky sistem nuk pranohen nga prokurorët.
Aktualisht, për çdo rast që përfshin MASF duhet që Njësia e Krimit Kibernetik t’ia
përcjellë të gjitha pamjet një mjeku ligjor për të përcaktuar moshën e fëmijës
në imazhe. Kjo nuk është një zgjidhje e qëndrueshme, pasi një numër gjithmonë
e më i madh çështjesh ka nevojë për më shumë ekspertë të mjekësisë ligjore që
të punojnë me kohë të plotë, të cilët përcaktojnë moshën e fëmijëve në mijëra
fotografi ose materiale audio-vizive të tjera. Ende nuk ka udhëzime për mënyrën
se si bëhet përcaktimi i moshës nga mjeku ligjor dhe se përse kjo detyrë nuk
mund të kryhet nga hetuesi i Njësisë së Krimit Kibernetik ose i Njësisë së
Mbrojtjes së Fëmijës, apo nga një ekzaminues i Laboratorit Kompjuterik.

Përgjithësisht, gjatë procesit të vlerësimit u bë e
qartë se aktorë të ndryshëm që luajnë rol në procesin
hetimor nuk komunikojnë me njëri-tjetrin në mënyrë
sistematike, dhe shpeshherë punojnë veçmas.
Mungojnë mundësitë për të bashkëpunuar më ngushtësisht, për të diskutuar
mbi sfidat e mundshme të çdo pale interesi, dhe për të gjetur zgjidhje për
problemet e përbashkëta, madje ndodh shpesh që komunikimi të kryhet
vetëm në rrugë formale, përmes shkresave. Si rrjedhojë e pjesëmarrjes
së aktorëve të ndryshëm në tryeza të rrumbullakëta, të organizuara në
kuadër të këtij vlerësimi, tashmë është arritur identifikimi i perceptimeve
të gabuara, duke i ndihmuar aktorët ta kuptojnë më mirë njëri-tjetrin.
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Një ndër gjetjet më shqetësuese është se Njësia e Krimit
Kibernetik aktualisht nuk angazhohet, në mënyrë proaktive,
në hetimin e krimeve kundër fëmijëve në internet.
Kjo njësi nuk ka kryer operacione të fshehta apo simulime, pavarësisht se Neni
294/a i Kodit të Procedurës Penale parashikon veprime të simuluara.16 Krahas
kësaj, sikundër është vërejtur më herët, Njësia e Krimit Kibernetik nuk mbledh
prova apo inteligjencë në mënyrë proaktive nga
programe të klasifikuara, si ICACCOP, dhoma chat-i, etj,
për të identifikuar dhe monitoruar persona të dyshuar.
Nga intervistat e kryera me gjyqtarë dhe përfaqësues
të Shkollës së Magjistraturës, për shkak të

Kjo njësi nuk ka
kryer operacione
të fshehta apo
simulime

kompleksitetit të çështjes dhe mungesës së ballafaqimit me këto krime, doli
në pah se shumica dërrmuese e gjyqtarëve nuk e

Njësia e Krimit
Kompjuterik nuk
mbledh prova apo
inteligjencë në
mënyrë proactive
për të identifikuar
dhe monitoruar
persona të dyshuar

kuptojnë dhe nuk janë ballafaquar me prova digjitale
dhe çështje të abuzimit dhe shfrytëzimit seksual
në internet të fëmijëve. Gjatë kohës kur po kryhej
ky vlerësim, as nuk u ndesh dhe as nuk u vërejt
ndonjë çështje e gjykuar, ndaj nuk ka informacion
për mënyrën se si gjyqësori i trajton këto çështje.
Dy gjyqtarët e intervistuar u shprehën se dispozitat
e ligjit për krimin kibernetik janë shpeshherë të
paqarta, dhe mungojnë udhëzime nga ekspertët.

Për shkak të kompleksitetit të çështjes dhe mungesës
së ballafaqimit me këto krime, shumica dërrmuese e
gjyqtarëve nuk e kuptojnë dhe nuk janë ballafaquar
me prova digjitale dhe çështje të abuzimit dhe
shfrytëzimit seksual në internet të fëmijëve.

16 Bisha, E., Sulstarova, A., Shapo, Zh. and Ymeri, H., WebFactor: Vlerësimi i kuadrit ligjor dhe gatishmërisë
institucionale për adresimin e abuzimit dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve në hapësirën kibernetike në
Shqipëri,, UNICEF Shqipëri/Shapo Consulting, Tiranë, 2019, faqe 44: Sipas Kodit të Procedurës Penale
të Republikës së Shqipërisë, Neni 294/a, një oficer i policisë gjyqësore ose një person i autorizuar, sipas
autorizimit dhe nën mbikëqyrjen e Prokurorisë kompetente, mund të simulojë blerjen e sendeve të
paligjshme ose mund të kryejë akte të tjera të simuluara, me qëllim zbulimin dhe mbledhjen e provave ndaj
personave të dyshuar për kryerjen e një krimi. Gjatë operacionit të simulimit, oficerët e policisë gjyqësore
ose personat e autorizuar nuk duhet të kthehen në agjentë provokues. Ky kusht i njohur ndërkombëtarisht
kërkon kryerjen e operacionit të simuluar në mënyrë të tillë që të mos provokohet një vepër penale. Në
legjislacionin shqiptar, provokimi është përkufizuar në Nenin 294/a (3) KPP si situata ku oficeri i policisë
gjyqësore ose personi autorizuar për veprimet simuluese shtyn një person të kryejë një krim të cilin nuk do
ta kishte kryer pa ndërhyrjen e policisë. Ky nen parashikon se kur provohet provokimi provat e mbledhura
nuk mund të përdoren. Megjithatë, vlerësimi nëse ka pasur provokim bëhet rast pas rasti nga gjykata.
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Rekomandime
Në vijim do të gjeni disa rekomandime drejtuar aktorëve përkatës se si të trajtojnë gjetjet specifike
të identifikuara në këtë pjesë të raportit. Për sa i përket veprave të kryera në dhe përmes hapësirës
kibernetike, duhet të veprohet sa më shpejt për të mbledhur provat e nevojshme. Proceset e zgjatura
hetimore dhe vonesat në hapat e ndryshëm të hetimit padyshim zvogëlojnë mundësitë për një hetim
të suksesshëm. Metodat e përdorura nga agjencitë ligjzbatuese në hetimin e krimeve përpara
epokës digjitale nuk janë më të mjaftueshme dhe të përshtatshme përballë evolucionit të krimit
kibernetik dhe zhvillimeve të vazhdueshme teknologjike. Në çështjet e krimeve kundër fëmijëve
në internet, dhe veçanërisht për sa i përket MASF-ve, adresa e IP-së nga referime dhe burime të tjera,
si sistemi i monitorimit P2P, shërben si burim i besueshëm për nisjen e hetimit. Vetëm pas nisjes së
hetimit, adresa e IP-së mund të lidhet me zotëruesin e llogarisë, dhe vetëm atëherë mund të zbatohet
urdhri i arrestit, të sekuestrohet kompjuteri dhe pajisjet e tjera, të gjenden prova dhe të zbardhet krimi.

Duhet të ngrihet një taskforcë e
përbashkët mes policisë dhe prokurorisë,
nën drejtimin e Ministrisë së Brendshme dhe
Prokurorisë së Përgjithshme. Ky organ duhet
të identifikojë formatin më të dobishëm të
bashkëpunimit ndërinstitucional për trajtimin e
këtyre krimeve, ku synimi parësor e më themelor
është të kuptohen dhe njihen pengesat dhe
vështirësitë, si dhe të miratohen strategji për
kapërcimin e tyre. Taskforca duhet të gjejë mundësi
për ta bërë bashkëpunimin ndërmjet PSH-së dhe
Prokurorisë më të frytshëm dhe operacional, si dhe
të lehtësojë e përshpejtojë hetimin dhe ndjekjen
penale të çështjeve të abuzimit në internet të
fëmijëve. Kjo strukturë e përbashkët duhet t’i

Duhet të krijohet një mekanizëm më
i gjerë koordinimi, ku krahas policisë
dhe prokurorëve, të përfshihen
edhe OSHI-të kryesore, AKEP-i, dhe
përfaqësuesit e sistemit të drejtësisë,
i dhe aktorë të tjerë që ofrojnë ekspertizë teknike,
si: përfaqësues të Europol-it, UNICEF Shqipëri,
si dhe kontribuues të tjerë kyç. Ky mekanizëm
koordinues do të funksionojë nëpërmjet mbledhjeve
të rregullta, ku do të shkëmbehet informacion,
do të diskutohen pengesat e sistemit, do të
shkëmbehen përvojat, do të përcaktohen mundësitë
për bashkëpunim dhe programe të përbashkëta,
si dhe do të monitorohet ecuria e përgjithshme.

shërbejë konsolidimit të praktikave të hetimit dhe

Politikëbërësit dhe ligjbërësit (Kuvendi, Ministria e

ndjekjes penale lidhur me krimet në internet që

Brendshme, dhe Ministria e Drejtësisë në veçanti)

përfshijnë të mitur. Krahas kësaj, duhet të luajë rolin

këshillohen të ngrenë një ekip prokurorësh

e ekipit drejtues për këshillimin dhe mbështetjen e

specialë të trajnuar, si masë e ngutshme,

profesionistëve të tjerë që merren me këto krime

ndonëse e përkohshme, për drejtimin e Njësisë

në Prokurori dhe PSH, duke ofruar rekomandime

së Krimit Kibernetik, Laboratorit Kompjuterik,

për përmirësimin e legjislacionit dhe politikave që

dhe sektorëve të Dhunës në Familje dhe

burojnë nga praktika e trajtimit të këtyre çështjeve.

Mbrojtjes së Fëmijës. Me pasurimin e njohurive
teknike, kjo dispozitë mund të rishikohet.
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Leksion i hapur pranë Akademisë së Sigurisë, 2019
UNICEF/Albania/Beci/2019

Struktura e Njësisë së Krimit Kibernetik
duhet të rishikohet, me qëllim
ngritjen në nivelin e një Drejtorie të
Krimit Kibernetik, pranë Drejtorisë
së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
Ngritja e statusit të strukturës përgjegjëse për
krimin kibernetik në PSH do të shtonte buxhetin
dhe autoritetin vendimmarrës, si dhe do të rriste
ndërgjegjësimin e Policisë së Shtetit për rëndësinë
e internetit dhe teknologjive përkatëse. Në drejtori
duhet të ngrihet një seksion specifik që të merret

Ministria e Brendshme, përmes
Akademisë së Policisë dhe me mbështetjen
e partnerëve, duhet të krijojë dhe të
ofrojë trajnim të përshtatshëm dhe
të specializuar, me qëllim ngritjen e
kapaciteteve të gjithë oficerëve përkatës.
Me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë, PSHja dhe Prokuroria e Përgjithshme duhet të hedhin
hapat e nevojshëm që sistemi ICACCOPS të njihet
dhe të pëdoret më së miri nga prokurorët.

vetëm me hetimin e krimeve kundër fëmijëve në

AKEP-i, në bashkëpunim me Ministrinë e

hapësirën kibernetike. Njësia ose Drejtoria e Krimit

Brendshme dhe Prokurorinë e Përgjithshme,

Kibernetik duhet të planifikojë, me një plan pune të

duhet të ideojë dhe zbatojë procese që garantojnë

miratuar zyrtarisht, kryerjen e një hetimi proaktiv

ndjekjen e hapave për gjurmimin e adresave

në internet duke përdorur sistemet e mbledhjes

të IP-së brenda disa javësh dhe jo muajsh. Ata

së inteligjencës, si ICACCOP-i dhe SMF-ja, si dhe

duhet të caktojnë një afat që të gjitha OSHI-të

ndërmarrjen e operacioneve të simuluara në mediat

të marrin masat e nevojshme për përmbushjen

sociale dhe dhomat e chat-it.

e detyrimit ligjor të identifikimit të përdoruesve
fundorë. Duhet hartuar një plan veprimi me piketa
të qarta, në konsultim me OSHI-të. Ky plan duhet
të përfshijë persona kontakti për secilën palë,
formate të caktuara dhe procedura të përshpejtuara.
Në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe
Ekonomisë, mund të ofrohen stimuj për të lehtësuar
barrën financiare të veprimeve të kërkuara.
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AKEP-i duhet të marrë parasysh krijimin
e një portali qendror përmes të cilit
mund të merren shpejt kërkesat për
gjurmimin e adresave të IP-së, nëpërmjet

Instituti i Mjekësisë Ligjore duhet të
zhvishet nga përgjegjësia e përcaktimit
të moshës së fëmijës në materialet e
abuzimit seksual. uhet të ketë rregullore dhe

formularëve të gatshëm që do të plotësohen

procedura të qarta që vendimi për moshën e

nga policia dhe do t’u paraqiten OSHI-ve. Në

fëmijës të merret nga zyrtarët ligjzbatues në PSH.

këmbim, ata duhet të kthejnë përgjigje në portal,
çka do t’i japë AKEP-it mundësi për të mbikëqyrur
kërkesat e paraqitura, si dhe afatet përkatëse.

OSHI-të duhet të ndërmarrin hapa për
t’i ardhur në ndihmë policisë në zbatim
të ligjit dhe në kohën e duhur. Identifikimi
i të dyshuarve, të cilët fshihen pas një adrese
publike IP-je, arrihet nëpërmjet bashkëpunimit
të gjerë të policisë dhe OSHI-ve. Megjithatë, në
këtë rast nevojitet ndihma e OSHI-ve përmes një
bashkëpunimi të hapur, ose përmes një mandati
ligjor më të qartë. OSHI-të duhet të ofrojnë

Mbretëria e Bashkuar e ka rregulluar fushën e
MASF-së dhe ka caktuar parimet e mëposhtme që
do të përdoren nga oficerët e policisë:
-

Mbështetuni në përvojën dhe gjykimit

informacion të qartë mbi të dhënat që zotërojnë dhe

tuaj për të përcaktuar nëse një fotografi

t’i japin policisë gjithë të dhënat lidhur me adresat

ekspozon një fëmijë dhe është e

specifike të IP-ve, që policia të vijojë hetimin.

papërshtatshme.

OSHI-të duhet të shqyrtojnë lejimin e aksesit të
drejtpërdrejtë në sistem, me akses të kufizuar

-

në Pikat e Kontaktit në polici, si dhe të vlerësojnë

duhet të jetë kriteri minimal në marrjen

çdo të dhënë tjetër që regjistrojnë ose mund të

e këtij vendimi.

regjistrojnë lehtësisht, të cilat mund t’i vijnë në
ndihmë policisë. Nëse zbatimi aktual i IPv4 17 përbën

-

fundor të një adrese IP-je, atëherë Qeveria duhet të
parashikojë ndërmarrjen e një nisme ligjore për t’i

-

veprojë të dyshuarin.

Magjistraturës duhet t’i japë përparësi ngritjes
në fushën e krimit kibernetik, dhe veçanërisht
abuzimit seksual të fëmijëve në internet.

17 Protokolli i Internetit versioni 4 (IPv4) është versioni i katërt i
protokollit të komunikimit dhe aktualisht përdoret në mbarë botën.
18 Protokolli i Internetit versioni 6 (IPv6) është versioni më
i fundit, që ofron një sistem identifikimi dhe gjurmimi për
kompjuterat në rrjete dhe drejton trafikun në Internet. IPv6
është zhvilluar për të trajtuar problemin afatgjatë të shterimit
të adresave IPv4. IPv6 synon të zëvendësojë IPv4.

Mos merrni parasysh dyshimet që mund
të keni rreth arsyeve që e shtyjnë të

detyruar ofruesit që të kalojnë në IPv6.18 Shkolla e
së kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve

Çdo fotografi do të çmohet sipas vlerës
që ka.

pengesë teknologjike për identifikimin e përdoruesit
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“Përtej çdo dyshimi të arsyeshëm”

-

Në rast se ka pasiguri për kategorinë e
saktë, veproni në favor të të dyshuarit.

Parimet që duhet të zbatohen gjatë kategorizimit të imazheve të
papërshtatshme të fëmijëve. Udhëzime ligjore: imazhet e turpshme të
fëmijëve (IPF), SMF 2018.

Ekzaminimi kompjuterik në
pamundësi për të përballuar sasinë e
çështjeve të prapambetura
Tashmë ekziston një mori pajisjesh digjitale që na
e bëjnë jetën më të lehtë, si kompjutera, aparate
celulare, navigatorë satelitorë, automjete, televizorë
inteligjentë, dronë, aksesorë, apo pajisje “Internet
of Things” (IoT), por njëherësh ato regjistrojnë
informacion të shumtë rreth nesh. Por nëse njerëzit
e zakonshëm e përdorin këtë teknologji për ta bërë
më të volitshme dhe më të sigurt jetën e tyre,
individë me prirje kriminale e përdorin për të përfituar
nga të tjerët. Agjencitë ligjzbatuese, që historikisht
janë mbështetur në provat tradicionale të balistikës,
ADN-së, gjurmëve të gishtave dhe në shumë burime
të tjera, që gjithsesi mbeten të nevojshme, po vihen
nën trysninë e kërkesës për prova dhe informacion
nga pajisjet digjitale.
Në trajtimin e çështjeve të MASF-së, kur inteligjenca i ka drejtuar ligjzbatuesit
në një adresë rezidenciale, duhet që oficeri të sekuestrojë një sërë pajisjesh
elektronike, ku mund të gjenden prova për të zgjidhur çështjen.

Në PSH, Sektori për Ekzaminimin Kompjuterik dhe Video-Audio
(Laboratori Kompjuterik) mban përgjegjësi për ekzaminimin e pajisjeve
elektronike sipas kriminalistikës digjitale. Laboratori është pjesë
integrale e strukturës së Institutit të Policisë Shkencore dhe përbëhet
nga tetë ekzaminues dhe shefi i sektorit.
Në këtë nënkapitull paraqiten gjetjet e nxjerra nga shqyrtimi i dokumentacionit,
vëzhgimet e drejtpërdrejta, dhe takimet ballë për ballë, të organizuara me
drejtuesin e Institutit, drejtuesin e Laboratorit Kompjuterik, dhe stafin e
Laboratorit. Rezultatet mbështeten në gjetjet dhe shqetësimet lidhur me
mjediset, kuadrin ligjor, pajisjet dhe software-t.
Aktualisht, Laboratori Kompjuterik i ka instrumentet ekzaminuese dhe pajisjet
kompjuterike të nevojshme për ta përmbushur mandatin me efektshmëri, duke
përfshirë përditësimin e rregullt të licencave dhe software-ve. Laboratori i trajton
të gjitha llojet e krimeve që i përcillen Institutit të Policisë Shkencore, pak nga të
cilat (rreth 2 në vit) përfshijnë çështje të MASF-së.
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Gjetje Specifike
Gjatë periudhës 2017-2018, numri i kërkesave të paraqitura pranë
PSH-së për ekzaminim kompjuterik u rrit me rreth 50%, konkretisht
nga 685 në 1,111.
Gjatë kohës kur po kryhej ky vlerësim, Laboratori Kompjuterik nuk arrinte të trajtonte dhe
t’u përgjigjej në kohë kërkesave për ekzaminimin kompjuterik, pasi kishte më shumë
se 450 çështje, me më shumë se 1,000 prova materiale që prisnin të shqyrtoheshin.
Pjesërisht, kjo situatë krijohet për shkak të mungesës së burimeve të mjaftueshme
njerëzore për të përmbushur kërkesat e Laboratorit dhe çështjet e mbartura.

Renditja e çështjeve sipas përparësisë
Ky i fundit po punon me metodën e trajtimit të çështjeve sipas radhës së paraqitjes,

Një nga gjetjet kryesore të këtij
vlerësimi është mungesa e një
strategjie për caktimin e përparësisë
së çështjeve nga policia, prokuroria
ose Laboratori Kompjuterik.

dhe raporton se prokurorët nuk e kuptojnë nevojën
e caktimit të përparësisë së disa lloj çështjesh dhe
krimesh krahasuar me të tjerat. Kur paraqiten shumë
çështje vrasjesh, Laboratori nuk gëzon pavarësinë
për të kryer triazh dhe për të zgjedhur çështje me
përparësi, apo për t’u dhënë përparësi disa provave

materiale. Laboratori duhet t’u kthejë përgjigje hetuesve dhe prokurorëve, të cilët
duan një ekzaminim gjithëpërfshirës dhe të hollësishëm, sipas kriminalistikës
digjitale, për hetimin konkret. Kjo krijon një varg çështjesh në pritje për t’u
shqyrtuar, rrit trysninë që ushtrojnë prokurorët, të cilët kërkojnë që çështjet e tyre
të shqyrtohen para të tjerave, dhe shkaktojnë vonesë në shqyrtimin dhe nxjerrjen e
rezultateve nga laboratori i ekzaminimit kompjuterik.
Në rast se adresohen vështirësitë e identifikuara në pjesën pararendëse, pritet të
rritet numri i çështjeve të MASF-së dhe llojeve të tjera të krimeve kundër fëmijëve në
internet, të cilat do të hetohen nga Njësia e Krimit Kibernetik. Nisur nga situata aktuale
në Laboratorin Kompjuterik, është e qartë se çështjet do të vonohen shumë duke
rrezikuar mosidentifikimin e fëmijëve viktima të abuzimit seksual, si dhe viktimave
të tjera. Është e domosdoshme që situata në Laboratorin Kompjuterik të zgjidhet
paralelisht me procesin e hetimit.

Kategorizimi i MASF-ve
Në kuadrin ligjor shqiptar nuk gjejmë një përkufizim të përshtatshëm dhe
gjithëpërfshirës të pornografisë me të mitur.19 Me përmirësimin e proceseve të
hetimit, pritet që hetuesit të trajtojnë më shumë çështje duke kuptuar se MASF-të
janë një problematikë e ngutshme.

19 Bisha, E., Sulstarova, A., Shapo, Zh. dhe Ymeri, H., WebFactor: Vlerësimi i kuadrit ligjor
dhe gatishmërisë institucionale për adresimin e abuzimit dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve
në hapësirën kibernetike në Shqipëri, UNICEF Shqipëri/Shapo Consulting, Tiranë, 2019.
Faqet 26 -32. Mund ta gjeni në:: https://www.unicef.org/albania/reports/webfactor
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Çështja e parë që duhet marrë parasysh është se
MASF-të mund të kenë forma të ndryshme: fotografi,
animacione, video-fotografi, pseudofotografi,20 etj.
Krahas kësaj, gjatë ndjekjes penale dhe gjykimit të një çështjeje të caktuar
dhe vendimmarrjes për dënimin e abuzuesit, prokurorët dhe gjykatat
duhet të marrin parasysh elementet rëndues dhe lehtësues të çështjes.
Për këtë, është e domosdoshme që të kuptohen aspektet e imazheve të
turpshme dhe të zbërthehen aspektet teknike të provës. Një element në
këtë rast mund të jetë shkalla e përfshirjes së abuzuesit me MASF-në,
lidhur me zotërimin, shpërndarjen apo prodhimin. E rëndësishme është
se në ç’kategori do të përfshihet imazhi i abuzimit seksual të fëmijëve dhe
materialeve të tjera, pasi kjo gjë ndryshon në varësi të asaj që shfaqet. Si
rrjedhojë, ekzaminuesve, oficerëve ose hetuesve të çështjes duhet t’u
kërkohet vlerësimi i imazheve në varësi të faktit se sa e rëndë është vepra
penale. Ky vlerësim duhet të përfshihet në çdo raport apo akt mjekoligjor në mënyrë që gjykimi i dhënë të përkojë me këtë klasifikim.
Për shembull, që prej vitit 2014, në Mbretërinë e Bashkuar, imazhet
e abuzimit seksual të fëmijëve ndahen në tri kategori (ku A është
kategoria më e rëndë, dhe C kategoria më pak e rëndë):

A. Imazhe që
përfshijnë aktivitet
seksual penetrues
dhe/ose imazhe
që përfshijnë
marrëdhënie
seksuale me kafshë
apo sadizëm
B. Imazhe që
përfshijnë
aktivitet seksual
jopenetrues
C. Imazhe të tjera të
turpshme që nuk
klasifikohen në
kategoritë A ose
B (p.sh. imazhe
që përfshijnë
pozim erotik).

Aktualisht, PSH-ja dhe Laboratori Kompjuterik nuk kanë një sistem për
vlerësimin e MASF-ve bazuar në faktin se sa e rëndë është vepra penale.

Baza e të Dhënave “Hash”
Baza e të dhënave “hash” përdoret në shumë vende nga zyrtarët

Vlera Hash është
gjurmë gishtash për
secilin skedar.

ligjzbatues që merren me MASF-në, krahas kategorizimit të imazheve.
Kur ekzaminohet kompjuteri ose pajisjet digjitale të një të dyshuari dhe
rikuperohen të gjitha imazhet dhe filmat në kompjuter, aplikohet një
algoritëm në çdo skedar imazhi për të gjeneruar një vlerë hashi unike për
secilin. Kjo vlerë hash shërben si gjurmë gishtash për secilin skedar. Në
fund të çështjes, vlerat hash për imazhet e turpshme të grupuara ruhen
në bazën e të dhënave, e cila njihet si Baza e të Dhënave “Hash”.
Kur përpunohet çështja e radhës, vlerat hash të çështjes mund
të krahasohen me bazën e të dhënave për të identifikuar me
shpejtësi skedarë të abuzimit seksual dhe imazhe të turpshme të
fëmijëve, duke kursyer kohë dhe burime, por mbi të gjitha shmangin
nevojën që një tjetër oficer të kryejë shqyrtimin e imazheve.
Krahas kësaj, baza e të dhënave “hash” mund të ruajë hashe për skedarët
që mund të lihen pas dore. Për shembull, të gjitha imazhet dhe ikonat e
ruajtura në një kompjuter si pjesë e sistemit të operimit gjenden në të gjithë
kompjuterat e të njëjtit sistem. Sa herë që kompjuteri ekzaminohet dhe

Një bazë të dhënash
hash mundëson
kategorizimin e
menjëhershëm të
një përqindje shumë
të lartë të imazheve
vetëm me një klikim
butoni, duke i kursyer
policisë kohë të
vyer sidomos kur ka
çështje të mbartura
që duhen përpunuar.

20 Pseudo-fotografi i referohet një imazhi të gjenerueshëm, i cili mund të ndryshohet nëpërmjet programeve
kompjuterike.
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këto imazhe apo ikona rikuperohen, mund të përjashtohen shpejt dhe lehtësisht për shkak të vlerave hash
ekzistuese në bazën e të dhënave. Për rrjedhojë, një ‘set hashesh’ mundëson kategorizimin e menjëhershëm
të një përqindje shumë të lartë të imazheve vetëm me një klikim butoni, duke i kursyer policisë kohë të
vyer sidomos kur ka çështje të mbartura që duhen përpunuar. Megjithatë, Laboratori Kompjuterik nuk ka
aktualisht një sistem për bazën e të dhënave “hash”, për kodifikimin dhe kategorizimin e materialeve.
Gjatë kohës kur po kryhej ky vlerësim, u raportua se mjediset e Laboratorit Kompjuterik
ishin të përkohshme dhe të papërshtatshme për akomodimin e stafit dhe pajisjeve,
si dhe për të punuar në standardin e kërkuar, pa rrezik dhe pa kontaminim.

Rekomandime
Me përmirësimin e proceseve hetimore dhe rritjen e numrit të rasteve të MASF-së të hetuara, hetuesit
duhet të marrin parasysh përparësinë e çështjeve nëpërmjet faktorëve, si rreziku (niveli i rrezikut, përsëritja
e veprës, etj). Në kohën e duhur, PSH-ja duhet të marrë parasysh zbatimin e modelit të përparësisël
ose duke përshtatur modelet e zhvilluara nga policia në vendet e tjera me sistemet, legjislacionin dhe
praktikat e punës në vend, ose duke zhvilluar dhe miratuar një sistem të posaçëm. Ky sistem dikton
nevojën për një model të qartë vendimmarrje, mbështetur në kritere të shëndosha dhe të pranueshme,
dhe duhet të fillojë me modelin e përparësisë nga hetuesit dhe prokurorët, kur i paraqesin kërkesat
pranë laboratorit kompjuterik. Zgjidhja më e mirë është që ky sistem të zbatohet si fillim në Njësinë e
Krimit Kibernetik, për shkak të kompetencave të saj mbi të gjitha çështjet e MASF-ve. Krahas kësaj, ky
model do t’i mundësonte Laboratorit Kompjuterik autonomi të mjaftueshme për pranimin ose
refuzimin e kërkesave. Të gjithë ata që kanë qasje në shërbimet e Laboratorit do të duhet të pranojnë
zbatimin e këtij modeli përparësie dhe se kërkesat që paraqiten do t’i nënshtrohen këtij sistemi.

Krahas kësaj, gjatë trajtimit të një
çështjeje, Laboratori Kompjuterik duhet
të ketë autoritet për të propozuar dhe
vendosur mbi strategjinë e ekzaminimit

Kompjuterik duhet të parashikohet në

që do të ndjekë për çdo çështje në konsultim

dhe prokurorëve duhet të menaxhohen përmes

me oficerin hetues dhe prokurorin përgjegjës.

edukimit, pasi ata duhet të kuptojnë nivelin e

Strategjia duhet të mbulojë nivelin dhe mënyrën

shërbimit që mund të presin dhe arsyet përkatëse.

kuadrin ligjor, ku do të kërkohen ndryshime
në KPP, krahas ndryshimeve të tjera ligjore dhe
rregullatore. Njohuritë dhe pritshmëritë e hetuesve

si do të zhvillohet ekzaminimi sipas kriminalistikës
digjitale, si dhe do të lidhet me përparësinë e
çështjes. Laboratori duhet të vlerësojë strategjitë
e përgjithshme, dhe ato specifike të ekzaminimit
kompjuterik, si dhe të vendosë se cila qasje i
përshtatet më mirë nevojave dhe organizimit të tij.
Gjithashtu, Laboratori duhet të ketë në dispozicion
instrumente për triazhin e provave materiale për
një numër të madh çështjesh, jo vetëm për të
përjashtuar prova materiale, por edhe për rezultate
të shpejta për mbledhjen e inteligjencës.
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Për të trajtuar çështjet e mbartura, në
pritje të ekzaminimit kompjuterik, si
dhe për të parashikuar rritjen e kërkesës
për çështje MASF, PSH-ja duhet të
dyfishojë menjëherë burimet njerëzore
të Laboratorit Kompjuterik, eveçanërisht
duke marrë parasysh se duhen 15-18 muaj që stafi
i ri të aftësohet plotësisht. Krahas kësaj, Ministria
e Brendshme dhe PSH-ja duhet të planifikojnë
dhe të investojnë në burime të nevojshme

Vendosja e mekanizmit të përparësisë së

për përmirësimin e mjedisit të Laboratorit

çështjeve dhe rritja e autonomisë së Laboratorit

Kompjuterik, duke garantuar hapësirë të

mjaftueshme, duke krijuar salla vëzhgimi të pastra
për ekzaminimin e pajisjeve me rrezik biologjik.

Duhet të zhvillohet gjurmimi
gjithëpërfshirës i të gjitha çështjeve
për të kuptuar si po veprohet gjatë ndjekjeve

Ministria e Brendshme dhe PSH-ja duhet
të përgatitin politikat e nevojshme dhe
ndryshimet rregullatore për të paraqitur
një sistem kategorizimi për MASF-në,

penale. Ky veprim do të vërtetonte nëse provat

mbështetur në kritere të shëndosha. Ky veprim

që nevojitet për çështje të ndryshme, si dhe

nuk do të ndihmonte vetëm ekzaminuesit, por

mbi përdorimin e provave të mbledhura.

edhe sistemin e drejtësisë në marrjen e vendimit
për dënimin përfundimtar të një abuzuesi që
është shpallur fajtor. Paraqitja e këtij sistemi
duhet shoqëruar me udhëzime të qarta për
zbatimin e këtyre kritereve. Me tej, oficerëve të
policisë dhe ekzaminuesve duhet t’u vihen në
dispozicion instrumente kategorizimi që janë
zhvilluar nga shoqëri të ndryshme dhe mund
të shfrytëzohen nga agjencitë ligjzbatuese.

digjitale po përdoren dhe nëse janë të nevojshme
në hetim. Këto të dhëna do të përmirësonin
udhëzimet laboratorike mbi nivelin e hetimit

E fundit, por jo për nga rëndësia, PSH-ja duhet të
sigurojë mekanizmat e nevojshëm për të vlerësuar
dhe mbështetur shëndetin mendor dhe fizik
të stafit. Duhet të zbatohen rregulla që synojnë
mbrojtjen e stafit, si për shembull afate kohore
maksimale ditore dhe javore që stafi të mos kalojë
më shumë kohë seç duhet para kompjuterit duke
vlerësuar IPF-të dhe MASF-të. Gjatë kohës kur
vlerëson imazhe të turpshme të fëmijëve, duhet
të jenë të detyrueshme për stafin pushimet në

Ndërkaq, PSH-ja duhet të krijojë një
Bazë të Dhënash “Hash” në Laboratorin
Kompjuterik, që mund të pasurohet dora-dorës
me vlera hashi nga çështjet e përpunuara, dhe me
kalimin e kohës do të jetë tejet e dobishme. Baza e
të dhënave vendore mund t’u referohet bazave të
tjera ekzistuese, si ajo e krijuar dhe e menaxhuar nga
Interpol-i. Ky veprim do të garantonte shkëmbimin
e të dhënave në kohë reale mbi MASF-në me
agjenci ligjzbatuese ndërkombëtare, si dhe do të

intervale kohore të rregullta, në mënyrë që të
shkëputet nga njësitë e paraqitjes vizuale, për
të çlodhur mendjen dhe sytë nga materialet
“e sikletshme”. Stafi që merret rregullisht me
veprimtaritë e kategorizimit duhet t’i nënshtrohet
vlerësimeve vjetore nga profesionistë të trajnuar
të shëndetit mendor. Ky shërbim duhet t’i ofrohet
çdo oficeri që kalon nëpër duar MASF dhe kërkon
mbështetje kur pëson traumë si rrjedhojë e
parjes së vazhdueshme të atyre pamjeve.

rriste efektshmërinë në identifikimin e viktimave.

Një sistem menaxhimi i çështjeve që nuk
përfshin vetëm Laboratorin Kompjuterik, por edhe
Njësinë e Krimit Kibernetik, duhet të ngrihet për të:
-

Dokumentuar vazhdimësinë dhe
trajtimin e provave materiale

-

Dokumentuar provat materiale dhe
shënimet e hetimit të çështjes

-

Menaxhuar informacionin për
çështjet në laborator.
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4.

Përfundime
Vlerësimi “Çështjet e Humbura” tregon qartë se abuzimi dhe
shfrytëzimi seksual në internet i fëmijëve në Shqipëri është një
realitet shqetësues, jo në sytë e të gjithëve. Një numër i madh
MASF-sh po ndahen, shpërndahen, shkarkohen dhe me shumë
mundësi po prodhohen në Shqipëri. Tabloja që paraqitet në këtë
raport është e zymtë pasi është e qartë se, deri tani, thuajse të gjitha
çështjet e abuzimit dhe shfrytëzimit seksual në internet të fëmijëve
po mbeten pa u ndjekur. Ato nuk hetohen dhe përgjegjësit kryesorë
nuk kryejnë asnjë veprim për të identifikuar abuzuesit dhe për të
kërkuar fëmijët, që t’i shpëtojnë nga pedofilët.
Autoritetet publike dhe aktorët privatë duhet të kuptojnë se koha nuk
pret. Çdo çështje që u referohet agjencive ligjzbatuese, por mbetet
pa zgjidhur për shkak të gjithë arsyeve të lartpërmendura dhe të tjera
që nuk janë evidentuar nga ky vlerësim, përfshin një fëmijë që mund
të jetë duke u shfrytëzuar ose duke u abuzuar seksualisht, por që nuk
është identifikuar ose shpëtuar ende.
Fatmirësisht Shqipëria mund të ndjekë hapat e vendeve me përvojë
më të gjatë e të thelluar në këtë fushë dhe problematikë, vende që e
kanë nisur trajtimin e tyre kohë më parë dhe kanë përpunuar sisteme
të duhura për hetimin e çështjeve, ekzaminimin kompjuterik, dhe
ndjekjen penale.

Autorët shpresojnë se parashtrimi “Çështjet e humbura” do të
shërbejë si pikënisje për veprime dhe masa konkrete në trajtimin
e vështirësive të shumta që pengojnë hetimin frytdhënës dhe në
kohë të ASHSF-së në Shqipëri, dhe mbi të gjitha, për të mbrojtur
fëmijët viktima të abuzimit dhe shfrytëzimit seksual.
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