Raporti Vjetor
2020

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministarstvo Unutrašnjih Poslova/ Ministry of Internal Affairs

AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
Kosovska Agencija za Forenziku | Kosovo Agency on Forensic

RAPORTI VJETOR
2020

Tabela e përmbajtjes

Hyrje................................................................................................................................................. 1
Fjala Hyrëse e Kryeshefit Ekzekutiv............................................................................................. 2
1. Përmbledhja ekzekutive............................................................................................................. 4
2. Inspektori i përgjithshëm ......................................................................................................... 10
3. Divizioni për Financa dhe Shërbime tё Përgjithshme ........................................................... 12
4. Divizioni për cilësi ..................................................................................................................... 13
5. Departamenti për Traseologji Forenzike............................................................................... 15
5.1. Divizioni për Administrimin e Provave ............................................................................... 15
5.2. Divizioni për Dokumente dhe Dorëshkrime ........................................................................ 16
5.3. Divizioni i Balistikës ............................................................................................................ 18
5.4. Divizioni i Daktiloskopisë dhe Traseologjisë ...................................................................... 20
6. Departamenti për Kimi dhe Biologji Forenzike. ................................................................... 22
6.1. Divizioni i ADN-së dhe Serologjisë..................................................................................... 22
6.2. Divizioni për Analiza Kimike të Narkotikëve...................................................................... 25
6.3. Divizionit për Analiza të Eksplozivëve dhe Zjarrvënjeve. .................................................. 28
7. Departamenti për Teknologji Informative Forenzike .......................................................... 30
7.1. Divizioni për Ekzaminim të Kompjuterëve ......................................................................... 30
7.2. Divizioni për Ekzaminim të Imazheve Digjitale, Videos dhe Audios. ................................ 32
Lista e Shkurtesave. ...................................................................................................................... 34

AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË

Hyrje

Duke e ditur se ky raport vjetor i ofrohet publikut në Republikën e Kosovës dhe më gjerë, është në
interes te të gjithëve të dinë se Agjencia e Kosovës për Forenzikë është institucion shtetëror
përgjegjës për ofrimin e shërbimeve forenzike ( analiza-ekspertiza balistike, daktiloskopike,
traseologjie, analiza të ADN-së, të narkotikëve, eksplozivëve, zjarrevënieve, grimcave të barotit,
analiza të kompjuterëve, telefonave, fotografive, zërit etj), për gjykata, prokurori, polici dhe
institucione tjera të zbatimit të ligjin në Republikën e Kosovës.
Si institucion shtetëror është themeluar me ligj si agjenci e pavarur ekzekutive në kuadër të
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe ka organizimin e saj të brendshëm në nivel të
departamenteve dhe divizioneve (laboratorëve), ku secila njësi ka detyrat e veta të përcaktuara sipas
llojit dhe fushës së ekspertizave forenzike që kryen.
Për të realizuar detyrat dhe përgjegjësit që i janë përcaktuar më legjislacion AKF-ja, menaxhon dhe
përdor disa sisteme elektronike-baza te të dhënave për tërë Kosovën, siç janë AFIS, IBIS, CODIS,
LIMS etj, përmes këtyre databazave mundësohet zbulimi dhe identifikimi i shumë personave të
dyshuar për vepra penale, pastaj përmes këtyre sistemeve mundësohet kryerja e ekspertizave
forenzike në mënyrë objektive e shkencore, rezultati i të cilave është në interes të zbatimit të
drejtësisë dhe zbulimit të se vërtetës.
Megjithatë edhe Agjencia e Kosovës për Forenzike gjatë vitit 2020, është ballafaquar me
pandeminë Covid-19, e cila ka sjellë probleme dhe vështirësi në arritjen e objektivave dhe sidomos
ka ndikuar në efikasitetin e kryerjes se rasteve, kjo edhe për shkak të Vendimeve të Qeverisë së
Republikës se Kosovës, për reduktim të personelit për të parandaluar përhapjen e kësaj sëmundje.
Po edhe përkundër kësaj gjendje pandemie, AKF-ja me gatishmëri të lartë dhe profesionalizëm i
është përgjigjur kërkesave të gjykatave, prokurorive dhe agjencive të zbatimit me saktësi,
profesionalizëm, precizitetin dhe në afat në kryerje të shërbimeve forenzike. Andaj, mund të
konstatohet se përkundër të gjitha vështirësive që janë paraqitur gjatë vitit 2020, AKF-ja, ka
realizuar objektivitet dhe aktivitetet e përcaktuara më rezultate të kënaqshme.
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Fjala Hyrëse e Kryeshefit Ekzekutiv

Dr. sci. Blerim OLLURI,

Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës,
I nderuar lexues,
Ashtu sikurse të gjithë e dimë se viti 2020, ka qenë një ndër vitet më sfiduese që mbahet në mend
nga e gjithë bota për shkak të përhapjes se pandemisë Covid-19, e cila ka prekur edhe vendin tonë.
Kjo sëmundje jo vetëm që ka ndikuar në rrezikimin e shëndetit të njerëzve, por ka ndikuar pothuajse
në të gjitha fushat e jetës, përfshirë edhe në aktivitetin e institucionit që drejtoj unë.
Ndikimi i saj ka qenë negativ dhe kjo ka reflektuar në efikasitetin dhe efektivitetin e punëve dhe
detyrave që ka AKF-ja, ngase masat kufizuese që janë ndërmarrë nga Qeveria e Republikës së
Kosovës në parandalimin e përhapjes se pandemisë në mesin e zyrtarëve shtetërorë qoftë në
institucionin tonë e po ashtu edhe në institucionet për të cilat në punojmë dhe bashkëpunojmë
përfshire Policinë e Kosovës,
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Gjykatat dhe Prokuroritë ka ndikuar në uljen e kërkesave për kryerje të shërbimeve forenzike, mos
realizim të planeve të trajnimit, pastaj ngecje në implementim të disa projekteve të brendshme dhe
kemi shënuar rënie të rezultateve që kanë ndodhur për shkak të ngjarjeve që i dinë të gjithë.
Megjithatë edhe përkundër kësaj gjendje të rënd pandemie, frike e pasigurie për jetën e njerëzve e
me kufizime të mëdha më personel, për shkak të Vendimeve të Qeverisë se Republikës së Kosovës,
për reduktim të personelit në vetëm atë esencial, nuk kanë munguar rezultatet e arritura edhe gjatë
vitit 2020 dhe kjo shihet edhe me numrin e mbi 3441 ekspertiza forenzike të kryera nga fushave të
ndryshme e që përfshijnë fushën e Balistikës, Daktiloskopisë, Dokumenteve dhe Dorëshkrimeve,
Nënshkrimeve, fushën e ADN-së dhe Serologjisë, Narkotikëve, Zjarrëvënjeve, Eksploziveve, në
fushën e IT Forenzikës, Audios, Videos, Fotografisë, etj.
Janë kryer me dhjetëra dëshmime dhe mendime në gjykata prokurori, polici institucione të
ndryshme, lidhur me raportet e ekspertizave të kryera nga ekspertët e forenzikës të AKF-së, janë
organizuar disa trajnime profesionale brenda dhe jashtë vendit, po ashtu kemi pasur pjesëmarrje
të vogël në organizime ndërkombëtar, etj.
Po ashtu gjatë vitit 2020, kemi përfunduar projektin e madh të financuar nga Qeveria e Republikës
së Kosovës më vlerë mbi 1.5 milion €, për ndërtimin e Aneks objektit, i cili ka rritur kapacitetet
hapësinore me mbi 2500 m2 dhe ka krijuar mjedise kushte të përshtatshme për punë që në të
ardhmen do të ndikojnë pozitivisht në rezultate më të larta të punës në institucionin që drejtoj unë.
Ndërsa, në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional kemi arritur suksese duke nënshkruar
marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, ndërsa ne kuadër të
bashkëpunimit ndërkombëtar jemi në pritje të nënshkrimit të memorandumeve të bashkëpunimit
dhe disa vende të rajonit në fushën e forenzikës.
Përmes raportit vjetor të punës për vitin 2020, ju paraqes të arriturat kryesore dhe zhvillimet e
rëndësishme që kanë ndodhur gjatë këtij viti në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë.

Dr. sci. Blerim OLLURI,
Kryeshef Ekzekutiv.
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1. Përmbledhja ekzekutive.

Përmes këtij raporti vjetor 2020, jemi munduar të paraqesim në formë të përmbledhur punët e kryera
në shërbimet forenzike, aktivitet e realizuara, planet e realizuara dhe objektivat gjatë vitit 2020 nga
Agjencia e Kosovës për Forenzikë.
Në këtë raport përveç numrit të rasteve të cilët janë kryer në laboratorët e AKF-së janë përmbushur
edhe shumë objektiva të rëndësishme gjatë vitit 2020.

Aktivitetet dhe të arriturat kryesore gjatë këtij viti.
Ky raport përfshinë aktivitetet e zhvilluara dhe të arriturat kryesore të Agjencisë së Kosovës për
Forenzikë gjatë periudhës kohore: 01.01.2020 deri më 31.12.2020. Në këtë raport përveç numrit të
rasteve të cilët janë kryer në laboratorët e AKF-së janë përmbushur edhe shumë objektiva të
rëndësishme gjatë viti 2020.
Janë kryer me sukses dhe cilësi të lartë 3441 raste - ekspertiza forenzike me rreth 32150 dëshmi
përcjellëse nga fusha e ADN-së, ekzaminim në IT-forenzike (krime kibernetike), balistikës,
dokumenteve, narkotikeve, daktiloskopisë dhe traseologjisë, eksplozivëve dhe zjarrvënjeve. Po
ashtu kemi pasur kërkime në data baza nacionale forenzike

si: IBIS (Integrated Ballistic

Identification System), AFIS (Automated Fingerprint Identification System) dhe CODIS (Combine
DNA Index System) sipas kërkesave të Prokurorive, Gjykatave, Organeve tjera të zbatimit të ligjit
dhe Interpolit.
Këto ekspertiza forenzike dhe kërkime (identifikime) në data baza nacionale kanë pasur ndikim të
drejtpërdrejt në luftën kundër krimit të organizuar, terrorizmit, krimeve të rënda dhe vepra tjera të
ndryshme penale si dhe në identifikimin e kryerësve të veprave penale.
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Analiza kimike te
Narkotikëve, 887
Serologjië dhe
AND-së, 209

Analizë të zjarrëvënjëve,
Eksplozivëve dhe grimcave
të barotit, 59
Ekzaminim të
kompjuterëve, 303
Ekzaminim të
Fotografive,
Audiove dhe Zërit,
54

Dokumenteve dhe
Dorëshkrimëve ,
541

Daktiloskopisë dhe
Traseologjisë, 629

Balistikës, 596

Grafiku1. Statistikat e rasteve të pranuara (ekspertizave forenzike) gjatë vitit 2020.

Serologjië dhe ANDsë, 133
Dokumenteve dhe
Dorëshkrimëve ,
517

Analiza kimike te
Narkotikëve, 834

Analizë të zjarrëvënjëve,
Eksplozivëve dhe
grimcave të barotit, 10
Ekzaminim të
kompjuterëve, 234
Ekzaminim të
Fotografive, Audiove
dhe Zërit, 42
Daktiloskopisë dhe
Traseologjisë, 579
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Grafiku 2. Statistikat e rasteve të përfunduara- (ekspertizave forenzike) gjatë vitit 2020.
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Sa i përket aktiviteteve të realizuara gjatë kësaj periudhe kemi renditur me poshtë disa nga më
kryesoret:


Kemi përfunduar projektin e financuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës më vlerë mbi
1.5 milion €, për ndërtimin e Aneks objektit, i cili ka rritur kapacitetet hapësinore me mbi
2500 m2, gradualisht është duke u bere zhvendosja e divizioneve/laboratorëve në objektin
e ri të AKF dhe funksionimi me kapacitete të plota.



Me rastin e 72 vjetorit të shkencave të forenzikës amerikane në Anaheim të KalifornisëSHBA,

të

organizuar

nga

Akademia

Amerikane

e

Shkencave

Forenzike,

Kryeshefi i Agjencisë së Kosovës për Forenzikë Dr.sc Blerim Olluri u promovua anëtar i
rregullt i kësaj akademie.

Foto 1. Gjate konferencës ne AAFS.



Është bërë pranimi i pajisjeve të reja nga Bashkimi Evropian (IPA 2020) për Divizionin e
Serologjisë dhe ADN-së, Divizionin për Analiza Kimike te Narkotikeve si dhe Divizionin
për Ekzaminimin e Kompjuterëve dhe Divizionin e Zërit, Audios dhe Imazheve digjitale.



Gjatë kësaj periudhe kohore edhe përkundër vështirësive dhe sfidave për shkak te
pandemisë COVID-19 është koordinuar dhe aranzhuar ardhja e inxhinierëve te kompanive
përkatëse për instalimin dhe funksionalizimin e pajisjeve te projektit IPA ( te
lartpërmendura) dhe është kryer instalimi dhe funksionalizimi i pajisjeve te lartpërmendura
dhe po ashtu është kryer edhe trajnimi bazik për familjarizimin dhe përdorimin e këtyre
pajisjeve sipas Divizioneve përkatëse.
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Po ashtu ne dy Divizionet është përpiluar plani dinamik dhe ka filluar procesi i krijimit te
procedurave standarde te operimit. Sipas planit është parapare te behet krijimi i metodave
te reja analitike dhe validimi i tyre sipas kritereve te standardit ISO: 17025.

 Me sukses është përfunduar trajnimi “Emerging Trends in Illicit Synthetic Drug and
Production Techniques”. Në këtë trajnim kanë marre pjesë dy ekspert nga AKF. Trajnimi
është mbajtur në Akademinë Ndërkombëtare për Zbatimit e Ligjit (ILEA) në Budapest,
Hungari.

Foto 2. Foto e përgjithshme nga trajnimi në Budapest.



Personeli i Departamentit të Traseologjisë Forenzike gjatë periudhës raportuese ka marrë
pjesë në programin e shkëmbimit të përvojave në kuadër të CEPOL-it si dhe në dy punëtori
të organizuara njëra nga Ambasada Franceze dhe tjetra nga SEESAC-u.



Kemi bërë nënshkrimi i kontratës tre (3) vjeçare të mirëmbajtjes së sistemit CABIS-7,
poashtu është bërë lidhja e re e objektit të AKF-së me fiber optikë në rrjetin qeveritar.



Është mbajtur trajnimi online për stafin e DTIF-se për DVR video forenzike si dhe trajnimi
për Axiom Forenzike.

 Pjesëtarët e FSK-së me makinerinë e tyre gjatë muajit qershor për tri ditë rresht kanë
ndihmuar duke u angazhuar që të përmirësojnë infrastrukturën përcjellëse të objektit të ri
të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë.
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Foto 3. Foto nga angazhimi i FSK-së në përmirësimin e infrastrukturës se AKF-së.


Në kuadër të bashkëpunim ndërinstitucional me datën 01.10.2020 Kryeshefi ekzekutiv i
Agjencisë së Kosovës për Forenzikë Dr. Blerim Olluri dhe Drejtori i përgjithshëm i AKSP-së
nënshkruan Marrëveshje të Bashkëpunimit në mes të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë dhe
Akademisë së Kosovës për Siguri Publike.

Foto 4. Nënshkrimi i Memorandumit në mes të AKF-së dhe AKSP-së.


Personeli i Agjencisë së Kosovës për Forezikë ka realizuar njëzet e tri (23) prezantime në
Gjykatat e Republikës së Kosovë.



Të gjithë ekspertet nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë kanë kaluar me rezultat pozitiv
testet profesionale nga kompania CTS/SHBA dhe nga Evropa UNDOC.
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Me datë 23.09.2020 Agjencia e Kosovës për Forenzikë

pranoi në formë donacioni një

automjet nga Ambasada e SHBA-ve, përkatësisht Byrojad për çështje Ndërkombëtare të
Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit (INL) dhe ICITAP.

a
t

Foto 5: Foto gjatë pranimit të Veturës -Donacionit nga ICITAP-i.



Janë kryer me sukses revizionimi i të gjitha procedurave dhe formave të punës në të gjitha
divizionet e AKF-së për vitin 2020 ashtu siç parashihen me Manualin e Cilësisë në përputhje
të akreditimit sipas standardit ISO 17025.
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2. Inspektori i përgjithshëm

Bazuar në mandatin, detyrat dhe përgjithësitë të cilat dalin nga legjislacioni në fuqi i AKF-së,
Inspektori i përgjithshëm është përgjegjës për Inspektimin e punës dhe veprimtarisë së brendshme
në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë përfshirë këtu zbatimin e legjislacionit, sugjerimet për
përmirësimin e përformancës së personelit të AKF-së, apo eliminimin e dukurive të mundshme
negative. Inspektori i përgjithshëm gjatë vitit 2020 ka kryer të gjitha inspektimet të cilat janë
autorizuar nga Kryeshefi ekzekutiv.
Me autorizimin e Kryeshefit ekzekutiv, Inspektori i përgjithshëm është kujdesur për hartimin e
Memorandumeve të Bashkëpunimit në mes të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë dhe Akademisë
së Kosovës për Siguri Publike.
Inspektori i përgjithshëm me autorizimin e Kryeshefit ekzekutiv është kujdesur për përditësimin
e lajmeve dhe mirëmbajtjen Ueb-faqes zyrtare të Agjencisë së Kosës për Foreznikë, lidhur me këtë
çështje Agjencia e Kosovës për Forenzikë ka pranuar mirënjohje për praktikën më të mirë në
zbatimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në Web-faqen e saj nga zyra e Komisionarit për dy
gjuhësi në qeverinë e Kosovës.

Foto 6: Foto nga Ceremonia e Pranimit të mirënjohjes.

Këtë vit ai është angazhuar në mbikëqyrjen e punimeve në ndërtimin e Aneks Objektit te AKF-së
si menaxher i kontratës ku me sukses ka kryer edhe implementimin e punimeve sipas kontratës.
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Inspektori i përgjithshëm me autorizimin e Kryeshefit ekzekutiv është kujdesur për përditësimin
e lajmeve dhe mirëmbajtjen Ueb-faqes zyrtare të Agjencisë së Kosës për Foreznikë, lidhur me këtë
çështje Agjencia e Kosovës për Forenzikë ka pranuar mirënjohje për praktikën më të mirë në
zbatimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në Web-faqen e saj nga zyra e Komisionarit për dy
gjuhësi në qeverinë e Kosovës.
Inspektori i përgjithshëm është kujdesur për hartimin e raportit vjetor të përgjithshëm të AKF-së
lidhur me statistikat e rasteve të ekspertuara në AKF, po ashtu ka raportuar rregullisht për
realizimin e PVPQ-të AKF-së në periudha tremujore.
Inspektori i përgjithshëm ne vitin 2020 është caktuar koordinator për menaxhimin e Pandemisë ku
me sukses e ka kryer këtë punë gjate terë vitit. Gjate këtij viti Inspektori i përgjithshëm nuk ka
marrë pjesë në ndonjë trajnim.
Inspektori i përgjithshëm i është përgjigjur pozitivisht të gjitha kërkesave tjera të cilat kane ardhur
nga Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Kosovës për Forenzikë.
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3. Divizioni për Financa dhe Shërbime tё Përgjithshme

Divizioni për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme edhe gjatë vitit 2020, si njësi e veçantë në
kuadër të organizimit të brendshëm të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë, edhe përkundër sfidave
që ka pasur në përballimin me pandeminë Covid-19, ka realizuar të gjitha detyrat, përgjegjësit dhe
punët që janë përcaktuar nga legjislacioni dhe drejtuesit e AKF-së.

Foto 7. Stafi i Divizionit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme.

Realizimi i detyrave dhe përgjegjësve që ka ky divizion janë shuma të rëndësishme për të mos thënë
se punët që i kryen ky divizion nga zyrtarët e saj mundësojnë funksionimin e rregullt të veprimtarisë
dhe aktiviteteve të përditshme të AKF-së, e në mënyrë të përmbledhur këto punë kanë të bëjnë me
menaxhimin dhe mirëmbajtjen e informatave për burimet njerëzore (çështjet e personelit, pagave,
mëditjet, pushimet, etj) këshillimin dhe mbikëqyrjen e realizimit të legjislacionit për burime
njerëzore, hartimin e shkresave dhe akteve tjera administrative, pastaj hartimin, menaxhimin
koordinimin, përgatitjen, zbatimin, raportimin dhe vlerësimin e buxhetit të agjencisë, (vlerësimin e
kërkesave financiare, pagesat ndaj operatorëve, inicimin e procedurave për prokurim etj).
Angazhimin dhe kujdesin për furnizimin e rregullt të AKF-së me mallra dhe shërbime sipas
kërkesave dhe nevojave të njësive, mbikëqyrjen dhe kujdesin 24 orësh për sistemet klimatizimit
qendror, sigurisë, ujit dejonizues dhe sanitar, gazrave, elektrikes dhe kondicionerët , organizmin dhe

ofrimin e shërbimeve të transportit, logjistikës, pjesëmarrjen në komisione të ndryshme siç ishin
ato për legjislacion, për hapje dhe vlerësim të tenderëve, komisione për çështje të brendshme, etj.
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4. Divizioni për cilësi
Divizioni i Cilësisë bazuar në legjislacionin në fuqi të AKF-së është përgjegjës për verifikimin dhe
sigurimin e cilësisë se ekspertizave, planifikimin dhe menaxhimin e testeve të zotësisë për
punonjësit shkencor. Gjithashtu, ka procedurë dhe mekanizëm për kontrollin e cilësisë, sigurimin,
funksionimin dhe kalibrimin e aparaturës dhe pajisjeve forenzike, zhvillimin dhe rekomandimin e
metodave shkencore të punës, koordinimin, përgatitjen dhe vazhdimin e procesit të akreditimit për
Divizionet/Laboratorët e AKF-së.
Divizioni i Cilësisë duke u bazuar në procedurat mbështetëse të AKF-së dhe normave
ndërkombëtare ISO/IEC 17025 ka bërë analizën e përgjigjeve dhe opinioneve të palëve të
institucioneve për zbatimin e ligjit të Kosovës qofshin ato pozitive apo negative lidhur me shërbimet
forenzikë që ofron. Opinionet analizohen për të përmirësuar: sistemin menaxhues, veprimet
analitike dhe shërbimet forenzike për palët. Pyetësorët janë plotësuar në mënyrë manuale dhe
elektronike.
Divizioni i cilësisë gjatë vitit 2020 ka punuar në rritjen e efikasitetit dhe sigurinë e cilësisë për
ekspertiza forenzike, ka siguruar që të gjitha raportet e ekspertizave forenzike të kenë kriteret e
kërkuara sipas standardeve dhe metodologjive bashkëkohore.

Foto 8. Zv .Menaxherja e Cilësisë gjatë procesi të punës.
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Pastaj, Divizioni i Cilësisë edhe përkundër aplikimit të masave për parandalimin dhe luftimin e
COVID- 19, gjatë vitit 2020 ka pasur një rol mbikëqyrës në krijimin dhe aranzhimin e testeve
profesionale nga dy kompani prestigjioze për testet profesionale në fushën e forenzikës (SHBA dhe
Evropë) dhe ka analizuar rezultatet e testeve të aftësive profesionale duke ngritur komisione për
vlerësimin e rezultateve. Sigurimi dhe rritja e cilësisë se ekspertimeve forenzike në divizionet/
laboratorët e AKF-së edhe më tutje është dëshmuar me të gjitha rezultatet e testeve profesionale
nga kompanitë ndërkombëtare dhe testet e brendshme te cilat kanë rezultuar me rezultat pozitiv.
Divizioni për Cilësi në kuadër të AKF-së ka ndikuar drejtpërdrejt në ngritjen dhe kontrollin e
cilësisë duke zhvilluar dhe zbatuar procedurat e këtij divizioni të cilat janë në funksion të ruajtjes
se integritetit të ekspertizave forenzike, duke motivuar personelin shkencor në kërkimin dhe
vlefshmërinë e teknikave të reja, procedurave, metodave dhe pajisjeve të përdorura në divizione.
Me qëllim të zhvillimit, harmonizimit dhe risit qe do ti këtë Standardi Ndërkombëtar
ISO/IEC.17025:2017 është mbajtur trajnimi online për dokumentet e Sistemit të Menaxhimit të
Cilësisë nga Drejtoria e Akreditimit të Kosovës.
Në divizionin e cilësisë gjatë këtij viti janë realizuar disa aktivitete në raport me divizionet e AKFsë, si dhe në raport të realizimit të kërkesave të përgjithshme të Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC
17025:2017, ku të gjitha aktivitetet janë të paraqitura si më poshtë:


Monitorimi, sigurimi dhe planifikimi i testeve të aftësive profesionale nga kompania
,,Collaborative Testing Service’’, për Divizionet e AKF-së pastaj testet nga kompania
,,International Collaborative Exercises (ICE)’’ UNODC1 si dhe planifikim-monitorimi i
testeve të brendshme për stafin e AKF-së, të cilave teste iu ka nënshtruar personeli.



Rishikimi administrativ i raporteve të ekspertizave forenzike, për personelin shkencor të
AKF-së.



Rishikimi dhe aprovimi i procedurave teknike te gjitha divizioneve/laboratorëve të
revizionuara gjatë vitit 2020.



Është bërë harmonizimin i Manualit të Cilësisë nga standardi ISO/IEC 17025:2005 në
standardin ISO/IEC 17025:2017, i cili manual është dërguar në Drejtorin e Përgjithshme të
Akreditimi për rishikim, pastaj do të behët implementimi në Agjencinë e Kosovës për
Forenzikë.

1

UNODC-(United Nations Office on Drugs and Crime)- Zyra e Kombeve të bashkuara për Droga dhe Krime
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5. Departamenti për Traseologji Forenzike.

Departamenti për Traseologji Forenzike përbëhet nga katër (4) Divizione:
-

Divizioni për Administrimin e provave.

-

Divizioni i Dokumenteve dhe Dorëshkrimeve.

-

Divizioni i Balistikës.

-

Divizioni i Daktiloskopisë dhe Traseologjisë.

Gjatë këtij viti nё Departamentin për Traseologji Forenzike gjegjësisht në Divizionet (Laboratorët)
e tij kanë arritur që ta plotësojnë planin vjetor të punës dhe objektivat për vitin 2019.
Një përmbledhje e shkurtër e detyrave dhe aktiviteteve që janë kryer nga personeli i Divizioneve
në fjalë janë të cekura si me poshtë.

5.1. Divizioni për Administrimin e Provave
Divizioni për Administrimin e provave është përgjegjës për pranimin, dorëzimin dhe ruajtjen e
dëshmive, sistemimin, organizimin dhe mirëmbajtjen e arkivës, së AKF-së si dhe njoftimin e palëve
për çështjet që kanë të bëjnë me ekspertizën, etj.

Realizimi i planit vjetor i punës
Divizioni për administrimin e provave gjatë vitit 2020 ka pranuar 3106 raste për
ekspertime/kërkime me sistemin LIMS ndërsa 519 raste jashtë sistemit LIMS-it, me gjithësej
32.311 prova.

Janë arkivuar 4003 lëndë të vitit 2018 dhe është bërë inventarizimi i dhomës së provave ku janë
kontrolluar mbi 1434 raste.

Gjatë këtij viti është bërë plotësim ndryshimi i PSO-ve po ashtu edhe plotësim/ndryshimi i
formularëve të AKF-së të cilët u janë shpërndarë palëve dhe ka filluar zbatimi i tyre nga data
01.01.2021.
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Foto 9. Zyrtari i pranim/dorëzimit gjatë procesit të punës me palët e brendshme.

5.2. Divizioni për Dokumente dhe Dorëshkrime
Divizioni i dokumenteve dhe dorëshkrimeve është përgjegjës për ekspertimin e dokumenteve,
dorëshkrimeve/nënshkrimeve, kartëmonedhave, monedhave metalike, makinave të shkrimit,
letrave me vlerë, etj.

Realizimi i planit vjetor i punës
Realizimi i planit vjetor është i përmbushur në formë të mirë sipas parashikimeve të planifikuara,
edhe pse krahas angazhime të ekspertëve në komisione brenda dhe jashtë AKF-së, ne e
konsiderojmë vitin 2020 të suksesshëm duke mos pasur ngecje në ekspertimin e rasteve.
Gjatë këtij viti kemi pasur 540 kërkesa për ekspertim ndërsa Ekspertet e këtij Divizioni me
profesionalizëm të lartë kanë kryer me sukses 517 raste ekspertiza me mbi 7349 dëshmi përcjellëse.
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Foto 10. Ekspertet e dokumenteve dhe dorëshkrimeve gjatë procesit të punës.

Aktivitetet e përgjithshme
Divizioni i dokumenteve dhe dorëshkrimeve gjatë këtij viti përveç ekspertimit të dokumenteve,
kartëmonedhave dhe ekspertimin e dorëshkrimeve/nënshkrimeve dhe trajtimit me sukses dhe të
shpejt të rasteve urgjente, kanë ekspertuar në mënyrë profesionale: certifikatat e regjistrit civil,
certifikata e regjistrimit të automjeteve të sjella nga ARC-ja.
Gjithashtu personeli me ftesë të gjykatës/prokurorisë kanë marr pjesë në seanca gjyqësore në
cilësinë e ekspertit për ekspertizat e kryera, po ashtu me kërkesë tё prokurorisë ёshtё bashkëpunuar
ngushtë me prokuror dhe gjyqtarë nё fazën e hetimit tё rasteve penale, si dhe shqyrtimit gjyqësor
tё rasteve civile. Gjatë vitit personeli iu ka nënshtruar dy testeve për aftësi profesionale të ardhura
nga CTS të cilat janë përfunduar me sukses.

Akreditimi i metodave
Është bërë revizionimi vjetor i procedurave teknike dhe formave në përputhje të rregullores të AKFsë dhe kritereve të standardit ISO: 17025, krijimi i procedurave dhe formave teknike në përputhje
të rregullores së AKF-së.
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Procedurat e revizionuara kanë kaluar nëpër procedurat e kontrollimit dhe vlerësimit dhe janë
aprovuar nga Drejtori i Departamentit të Traseologjisë Forenzike.

Trajnime/ Konferenca
Ekspertët e Divizionit të Dokumenteve dhe Dorëshkrimeve janë duke mbajtur trajnime për
personelin brenda AKF-ës.

5.3. Divizioni i Balistikës
Divizioni i Balistikës është përgjegjës për ekspertimin e armëve të zjarrit, municionit, gëzhojave,
plumbave, shurdhuesve të armëve, mekanizimit për tërheqje të këmbëzës, ekspertimin e numrave
të karrocerisë së automjeteve, përcaktimi i trajektorëve të të shtënave, krahasimet mikroskopike,
etj.

Aktivitetet e përgjithshme
Statistikat e përgjithshme në divizionin në fjalë janë si në vijim:


Kërkesa të pranuara për ekspertim: 596



Dëshmi të pranuara për ekspertim: 16830



Ekspertime të kryera: 1092



Raste në proces: 185
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Foto 11. Eksperti nga Divizioni i Balistikës gjatë procesit të punës.

Akreditimi i metodave
Është bërë revidimi vjetor i Procedurave Standarde të Punës për Laboratorin e Balistikës sipas
kërkesave të Zyrës së Cilësisë,
Procedurat e reviduara kanë kaluar nëpër procedurat e kontrollimit dhe vlerësimit dhe janë aprovuar
me datën 01.12.2020.

Trajnime/ Konferenca
Gjatë këtij viti nuk ka pas asnjë trajnim të organizuar për personelin e divizionit të Balistikës.
Sfidat
Mosrealizimi i kërkesës për furnizimi me municion dhe pajisje për rregullimin e armëve. Divizioni
është duke operuar në limitet e rezervave të municionit të cilat janë trashëguar nga PK-ja, kurse
deri me tash nga AKF-ja nuk është bërë furnizim ne municion.
Hapësira e pamjaftueshme e punës si për personelin ashtu edhe për pajisjet e punës.
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Foto 12. Regjistrimi i armëve të legalizuara në sistemin IBIS nga stafi mbështetës
nga UNDP-ja.

5.4. Divizioni i Daktiloskopisë dhe Traseologjisë
Gjatë këtij viti divizioni i Daktiloskopisë dhe Traseologjisë ka arritur që të plotësoj planin vjetor të
punës dhe objektivat e vitit 2020.

Realizimi i planit vjetor i punës
Aktivitetet tjera dhe të arriturat kryesore gjatë këtij viti:


Përditësimit i Procedurave Teknike Standarde të Operimit, sipas: ISO 17.025.



Testi i aftësive profesionale në Divizionin e Daktiloskopisë në disiplinën (fushën) e
identifikimit e njohur si: ACV-V (Analize - Krahasim,Vlerësim - Verifikim).



Testi i aftësive profesionale në Divizionin e Daktiloskopisë në disiplinën (fushën) e nxitjes
(zhvillimit) të vijave papilare ku aplikohen metodat kimike për llojet e sipërfaqes.



Test 19-5331 Footwear Imprint Evidence nga kompania CTS.



Është zgjedhur kontraktuesi për shërbime ,,Mirëmbajtja e sistemit CABIS ” për periudhe tre
vjeçare.
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Angazhimi nga Div. Për Cilësi si antarë i komisionit për vlerësimin e rezultatit të testit
profesional Test ,, Handwritning Exsamination” nga kompania CTS.



Angazhimi nga Div. Për Cilësi si antarë i komisionit për vlerësimin e rezultatit të testit
profesional Test, për Divizionin e Balistikës.



Angazhimi në cilësi të anëtarit të komisionit për negocimin e ofertës për tender ,,Vazhdimi
i kontratës Aneks Objektit të AKF-së”.



Angazhimi në Inventarizimin e Pasurisë jo Financiare të AKF-së për vitin 2020.



Angazhimi në komisionin për vlerësimin e tenderit ,, Furnizimi dhe montimi i pajisjeve në
Lab. të AKF-së.



Angazhimi në komisionin për negocimin e tenderit ,, Mirëmbajtja e sistemit ,,CABIS-7”.

Trajnimi dhe avancimi i personelit:
Gjatë këtij viti në Divizionin e Daktiloskopisë është punësuar një teknik, ku gjatë kësaj periudhe
tekniku është në bashkëpunim (asistencë) me ekspertet për profesionalizimin e mëtejmë në këtë
fushë shkencore.

Foto 13. Eksperti i Daktiloskopisë gjatë procesit të punës.

Aktivitete tjera të rëndësishme:
Gjatë vitit 2020 personeli i Divizionit të Traseologjisë forenzike ka marrë pjesë në tri seanca
gjyqësore në cilësi të ekspertit-në Gjykata dhe Prokurori të ndryshme të vendit.
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6. Departamenti për Kimi dhe Biologji Forenzike.

Departamenti për Departamentin për Kimi dhe Biologji Forenzike përbehet nga katër (3) Divizione:


Divizioni i ADN-s ë dhe Serologjisë



Divizionit për Analiza Kimike të Narkotikëve



Divizioni për Analiza të Eksploziveve dhe Zjarrëvënjeve

Gjatë këtij viti nё Departamentin për Kimi dhe Biologji Forenzike, Divizionet (Laboratorët) e tij
kanë arritur që ta plotësojnë planin vjetor të punës dhe objektivat 2019.

6.1. Divizioni i ADN-së dhe Serologjisë.
Bazuar në legjislacionin ne fuqi të AKF-së, Divizioni i ADN-së dhe i Serologjisë është përgjegjës
për kryerjen e analizave forenzike të ADN-së dhe analizave forenzike Serologjike (analizave të
lëngjeve të ndryshme trupore, të cilat i paraprijnë analizave të ADN-së). Gjithashtu, Divizioni i
ADN-së e mirëmban dhe menaxhon Bazën e të Dhënave të ADN-së – CODIS (futja, ruajtja dhe
krahasimi i profileve të ADN-së për qëllime forenzike).
Realizimi i planit vjetor të punës.
Gjatë këtij viti Divizioni i ADN-së dhe i Serologjisë ka kryer më sukses mbi 133 ekspertiza të
ADN-së me mbi 1,493 dëshmi të ndryshme, poashtu janë realizuar një sërë aktivitetesh të
rëndësishme.
Laboratori i ADN-së ka ndihmuar organet e zbatimit të ligjit të Republikës së Shqipërisë duke kryer
ekspertizën e një rasti me eshtra të sjella nga Republika e Shqipërisë. Në këtë rast me sukses është
nxjerrur profili i plotë i ADN-së nga eshtrat, ku ka rezultuar me identifikimin e personit. Lidhur me
këtë ekspertizë AKF ka pranuar falënderime nga institucionet e Shqipërisë.
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Në kuadër të projektit IPA, Laboratori i ADN-së i ka pranuar Instrumentet e Reja të ADN-së për të
gjitha fazat e Ekspertizave të ADN-së. Gjithashtu gjatë këtij viti janë krijuar procedurat e reja për
Instrumentet e Reja të ADN-së dhe ka filluar validimi dhe funksionalizimi i tyre.
Në kuadër të planit të validimit po ashtu janë futur edhe tri metoda te reja të Ekstrahimit të ADNsë, të cilat janë në proces të validimit dhe që kanë shumë rëndësi në zhvillimin e mëtejmë të
Ekspertizave të ADN-së.

Foto 14. Eksperti i ADN-së gjatë procesit të punës.

Funksionalizimi dhe testimi i të gjitha instrumenteve të reja ka përfunduar me sukses dhe tani ka
mbetur vetëm të finalizohet edhe procesi i validimit.
Gjithashtu ka vazhduar bashkëpunimi i laboratorit tonë, me laboratoret e ICMP-së, dhe në këtë
aspekt janë mbajtur 4 konferenca online, dhe ky bashkëpunim do të vazhdojë edhe në vitin vijues.
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Foto 15. Eksperti i ADN-së gjatë procesit të punës.

Aktivitete të realizuara
Gjatë këtij viti në laboratorin e ADN-së janë zhvilluar këto aktivitete të rëndësishme:


Në kuadër të thellimit të bashkëpunimit me laboratoret e ICMP-së me seli në Hagë, janë
mbajtur 4 konferenca online.



Në Korrik të këtij viti të katërt Ekspertët nga stafi i ADN-së kanë marrë pjesë në trajnimin
bazik për përdorimin e instrumenteve të reja AutoMate Express (DNA Extraction System),
Quant Studio 5 Real Time PCR (DNA Quantification System), ProFlex PCR System (DNA
Amplification System) dhe 3500 Genetic Analyser (DNA Electrophoresis System, 8
capillary).



Ekspertët e ADN-së, po ashtu kanë marrë pjesë aktive në punën e shumë komisioneve
brenda dhe jashtë AKF-së, dhe janë treguar shumë të suksesshëm, duke dhënë kontributin
e tyre në punën e këtyre komisioneve, për çështje të ndryshme të rëndësishme.



Janë përfunduar me sukses tri teste të jashtme të aftësive profesionale.
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Sfidat
Divizioni i ADN-së dhe i Serologjisë është ballafaquar edhe me shumë sfida si prishja e
instrumenteve te vjetruara, kalimi nga instrumentet e vjetra në ato të reja, problemet teknike me
bazën e të dhënave CODIS, lidhja e kontratave dhe furnizimet, numri i vogël i stafit dhe nevoja e
rritjes së numrit të stafit etj. Si pasojë e këtyre problemeve ka pasur vonesa të ekspertizave dhe
grumbullim të rasteve në pritje.
Përveq kësaj një problem tjetër që ka pasur ndikim ka qenë edhe pandemia me virusin COVID-19,
ku një pjesë të madhe të kohës është dashur të punohet me staf esencial, pastaj puna me ndrrime,
vetizolimi i rasteve pozitive etj.

6.2. Divizioni për Analiza Kimike të Narkotikëve.
Divizioni (Laboratori) për Analiza Kimike të Narkotikëve (DAKN) e ka realizuar me sukses planin
dhe objektivat e parapara gjatë periudhës kohore 01.01.2020 deri më 31.12.2020.
Ky raport përfshinë të gjitha aktivitetet, veprimtarit dhe objektivat e zhvilluara, si dhe të arriturat të
cilat janë realizuar me angazhimin maksimal të menaxhmentit dhe stafit të DAKN-së gjatë tërë vitit
2020.

Foto 16. Gjatë punës se zakonshme në Divizionin për analiza të narkotikeve në GC/MS.

Raporti Vjetor 2020

25 | 34

AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË

Numri i rasteve të kryera dhe aktivitetet tjera.

Ky raport përfshinë aktivitetet e zhvilluara dhe të arriturat kryesore të Divizionit për Analiza
Kimike të Narkotikëve gjatë periudhës kohore: 01.01.2020 deri më 31.12.2020.
Në këtë raport përveç numrit të rasteve të cilët janë kryer me sukses dhe profesionalizëm, janë
përmbushur të gjitha objektiva e planifikuara për këtë vit edhe për kundër masave të ndërmarra
për pandeminë Covd -19, dhe respektimit të vazhdueshëm të masave te Qeverise qe të punohet
me staf esencial dhe me orar fleksibil etj.
Duke u bazuar në statistikat vjetore të nxjerra nga sistemi LIM-s, DAKN gjatë vitit 2020, në bazë
të kërkesave janë pranuar 883 raste të substancave të dyshuara për narkotik, ndërsa janë kryer
(analizuar) me sukses dhe profesionalizëm 827 raste, me gjithsej 3.345 dëshmi, raste ne pritje nuk
ka ndërsa në proces janë 84 raste.

Foto 17. Ekspertja e Divizionit për Analiza Kimike të Narkotikëve gjatë punës me instrumente.



Rishikimi dhe revizionimi i Procedurave të Divizionit (Laboratorit) për Analiza Kimike
të Narkotikëve për virin 2020, është kryer konform rregulloreve të AKF-së dhe kritereve
të standardit ISO: 17025



Në këtë vitit kalendarik, me sukses është përfunduar instalimi i instrumenteve te reja

GC/MSMS dhe HPLC-DAD, donacion i projektit IPA.


Në vitin 2020 si e arritur për Divizionin (Laboratorin) për Analiza Kimike të
Narkotikëve është bërë gradimi shkencor i dy Teknikëve në pozitën Specialist.
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 Me sukses dhe profesionalizëm janë përfunduar tri (3) Teste profesional (testite të
zotësisë) të mbajtura në vitin 2020. Dy testet që organizohen nga kompania UNODC,
Internacional Collaborative EXERCISEE (ICE) 2020 dhe një test nga CTS-së.


Trajtimi me sukses dhe i shpejt i rasteve urgjente dhe rasteve me prioritet, si dhe reduktimi
në maksimum i numrit të rasteve në pritje.



Trajnimi i avancuar për instrumentet e reja të pranuara nga IPA, I paraparë të mbahet në
vitin 2020 nuk është realizuar për arsye të Pandemisë me Covid-19.

Trajnime, konferenca dhe takime e personelit:
Personeli i Divizionit (Laboratorit) për Analiza Kimike të Narkotikëve, gjatë këtij viti është ngritur
në kuptimin profesional sepse kanë përfunduar me sukses disa trajnime të specializuar brenda dhe
jashtë vendit.


Me sukses është përfunduar trajnimi “Emerging Trends in Illicit Synthetic Drug and
Production Techniques” Trajnimi është mbajtur në Akademinë Ndërkombëtare për
Zbatimit e Ligjit (ILEA) në Budapest, Hungari.



Me sukses është përfunduar instalimi i instrumenteve te reja (GC/MSMS dhe HPLCDAD) donacion i projektit IPA dhe ne kuadër te kësaj është mbajtur trajnimi nga
prodhuesi për përdorues, lidhur me familjarizim e instrumenteve.



Me sukses është përfunduar trajnimi i tërë stafit të DAKN “familjarizim me instrumente”

e reja FTIR, LC/MSMS, dhe ATD/GCMS pjesë e projektit IPA, në kuadër të Divizionit
për Eksploziv dhe Zjarrvenie.
Aktivitetet e Realizuara


Ekspertët e Divizionit për Analiza Kimike të Narkotikëve kanë marrë pjesë aktive në
punën e shumë komisioneve brenda AKF-së, duke dhënë kështu kontributin e tyre në
punën e këtyre komisioneve, për çështje të ndryshme të rëndësishme – Prokurim,
komisione, menaxher të kontratave etj.



Gjatë këtij viti Divizioni për Analiza Kimike të Narkotikëve ka arritur që të ketë një
kontrata (furnizim me gazra) që është mjaftë e rëndësishme për mbarëvajtjen e procesit të
punës (Për funksionimin e instrumentit GC-FID).
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6.3. Divizionit për Analiza të Eksplozivëve dhe Zjarrvënjeve.
Divizioni për Analiza të Eksplozivëve, zjarrvënjeve dhe grimcave barotit bazuar në legjislacionin
në fuqi të AKF-së është përgjegjës për kryerjen e ekspertimeve të grimcave barotit, analizat kimike
te mostrave nga zjarrëvënjët, të mbetjeve nga eksplozioni dhe nga mostrat e pa shpërthyer të
eksplozivëve, mirëmbajtjen e standardeve të eksplozivëve, etj.

Realizimi i planit vjetor
Divizionit për Analiza Eksplozivëve, Zjarrvënjeve dhe Grimcave barotit (DAEZGB) gjatë këtij viti
ka arritur qe te realizoj planit vjetor si dhe ti përmbush të gjitha objektvat e planifikuara për vitin
2020, por sa i përketë ekpertimit të rasteve per grimca barotit (GSR) me Mikroskopin elektronik
skaneuese SEM/EDAX kemi defekt te paisjes dhe nuk kemi mundur qe ti ekzaminojme rastet me
GSR.
Aktivitetet e realizuara.
Divizionit për Analiza Eksplozivëve, Zjarrvënjeve dhe Grimcave barotit (DAEZGB) përgjatë kësaj
periudhe ka pranuar 59 kërkesa më 235 dëshmi përcjellëse për ekspertim ndërsa ka kryer me sukses
dhe profesionalizëm 10 raste-ekspertiza me mbi 38 dëshmi përcjellëse.
Në vazhdim paraqesim aktivitetet e realizuara gjatë këtij viti si trajnime, konferenca dhe aktivitetet
tjera si:


Pjesëmarrje në: “72st Annual Scientific Meeting organisation at American Academy of
Forensic Sciences”, nga 17-22 shkurt 2020, në Anaheim Convention Center, Anaheim, CA,
USA .



Revizionimi vjetor i procedurave teknike dhe formave në përputhje të rregullores të AKFsë dhe kritereve të standardit ISO: 17025.



Dëshmimi në gjykatë dhe prokurori në cilësi të ekspertit.



“Match for Exchange Programe” ne shkëmbimin e përvojave me ekspertet e Policisë

shkencore ne Shqipëri, nga data 06-11.09.2020 dhe anasjelltas vizita e ekspertit ne AKF nga
data 28.09.2020 deri me 02.10.2020.


Trajnimi i përfunduar me sukses për operimin me pajisjet e reja te mbështetur nga IPA 2,
në AKF.
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Ekspertet për Analiza Eksplozivëve, Zjarrvënjeve dhe Grimcave barotit kanë marrë pjesë
në komisione të ndryshme brenda dhe jashtë AKF-së.



Ekspertimi në mënyrë profesionale i rasteve të mbetjeve nga baruti.



Ekspertimi në mënyrë profesionale i rasteve te mbetjeve të grimcave barotit nga kapsolla
inicuese (GSR).



Ekspertimi në mënyrë profesionale i rasteve te eksplozivë të pa shpërthyer.



Ekspertimi në mënyrë profesionale i rasteve te eksplozivë të shpërthyer.



Krijimi i procedurave dhe formave teknike në përputhje të rregullores të AKF.

Foto 18. Foto gjatë pjesëmarrjes në konferencë virtuale.
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7. Departamenti për Teknologji Informative Forenzike
Departamenti për Teknologji Informative përbehet nga dy (2) Divizione:


Divizioni për ekzaminim të Kompjuterëve



Divizioni për ekzaminim të Imazhit Digjital Videove dhe Audio

Ky Departament edhe pse me disa vështirësi ka arritur që ta plotësoj planin vjetor të punës dhe
objektivat për vitin 2020. Në vazhdim do të gjeni aktivitetet dhe të arriturat kryesore në
Departamentin për Teknologji Informative Forenzike gjatë vitit 2020.

7.1. Divizioni për Ekzaminim të Kompjuterëve
Divizioni për ekzaminimin e Kompjuterëve bazuar në legjislacionin në fuqi të AKF-së është
përgjegjës për kryerjen e ekzaminimeve të kompjuterëve, të telefonisë mobile, SIM kartelave dhe
mediumeve tjera që përmbajnë të dhëna digjitale dhe administrimin e përgjithshëm të sistemeve:
ABIS, IBIS, LIMS, CODIS, RIMS etj.
Gjatë këtij viti Divizioni për ekzaminimin e Kompjuterëve ka arritur që ti përmbush të objektivat e
parapara për vitin 2020 përkundër vështirësive të shfaqura si pasoje e COVID-19 dhe mungesës së
disa programeve dhe pajisjeve te avancuara në fushën e ekspertizave digjitalë. Në fund të vitit 2020
me realizimin e projektit IPA 2 një pjesë e pajisjeve dhe programeve Forenzike kanë arritur edhe
për Divizionin Për Ekzaminim te Kompjuterëve.

Trajnimi dhe avancimi i personelit
Gjatë këtij viti me ndërmjetësimin e Ambasadës Amerikane (ICITAP), Ambasadës së Mbretërisë
së Bashkuar dhe OSBE-së, personeli i Departamentit të Teknologjisë Informative – Forenzike, ka
ndjekur disa trajnime dhe workshope të specializuara si në vijim:


Lidership in Cyber Security



Cyber Investigation (Case Study)



DF120 Foundations in Digital Forensic



DF210 Building an Investigation with EnCase Forensic



AX200 Magnet AXIOM Examination. (Online)
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Të gjitha trajnimet, konferencat kanë qenë nga fushat profesionale, përkatëse dhe të mbajtura nga
trajnerë profesional nga kompanitë përkatëse.

Foto 19. Pajisja XRY- MSAB.

Foto 20. Programi Magnet AXIOM.
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7.2. Divizioni për Ekzaminim të Imazheve Digjitale, Videos dhe Audios.
Divizioni për ekzaminimin e Imazheve Digjitale, Videos dhe Audios bazuar në legjislacionin në
fuqi të AKF-së është përgjegjës për kryerjen e ekzaminimeve të rasteve te shkeljeve ligjore ne te
cilat ku provë konsiderohet imazhi digjital, video apo audio të cilat prova përfshijnë por nuk
kufizohen në CD, DVD, HDD, aparate digjitale, video kamera apo edhe kamera te sigurisë CCTVDVR.

Gjatë këtij viti Divizioni i Imazheve Digjitale, Videos dhe Audios ka arritur që ti përmbush të
objektivat e parapara për vitin 2020, përkrahjen e Divizionit të Kompjuterëve dhe rritjes së numrit
të rasteve ne vazhdimësi dhe si dhe vështirësive që kemi pasur në mungesë të disa programeve dhe
pajisjeve të avancuara në fushën e ekspertizave digjitale të këtij divizioni. Gjithashtu sfide e veçantë
ka qene situata me menagjimin e rasteve gjate gjendjes se krijuar nga C-19.

Duke u bazuar në statistikat vjetore Divizioni për ekzaminimin e Imazheve Digjitale, Videos dhe
Audios gjatë vitit 2020, janë kryer (analizuar) me sukses dhe profesionalizëm mbi 150 dëshmi.

Trajnimi dhe avancimi i personelit

Gjatë këtij viti me ndërmjetësimin e OSBE-se AKF Divizioni I Imazhit Digjital, Videos dhe Audios
ka përfituar trajnimin nga kompania e mirënjohur ne fushën e Forenzikës Cellebrite te quajtur
VERA. Trajnim ne fushën e video Forenzikës me 35 ore intensive trajnim nga instruktore të
licencuar ne këtë fushe, e qe edhe personeli i AKF-se kaloi me sukses certifikimin ndërkombëtare
te trajnimit te ashtuquajtur VERA.

Të gjitha trajnimet, konferencat kanë qenë nga fushat profesionale, përkatëse dhe të mbajtura nga
trajnerë profesional nga kompanitë përkatëse.
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Foto 21. Gjatë procesit të punës në DIDVA.

Foto 22. Programe te ndryshme të punës në DIDVA.
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Lista e Shkurtesave.

AKF

Agjencia e Kosovës për Forenzikë.

ENFSI

Rrjeti Evropian i Instituteve Shkencore Forenzike.

FBI

Zyra e Hetimeve Federale (SHBA).

AFIS

Sistemi për Identifikim Automatik të Gjurmëve.

IBISS

Sistemi i Integruar për Identifikime Balistike.

LIMS

Sistemi i Menaxhimit të Informatave në Laborator.

ICITAP

Program për ndihmë dhe trajnim ndërkombëtar për hetimet Kriminale.

CODIS

Combined DNA Index System – Databazë për ADN.

INL

Zyre amerikane për luftimin e narkotikeve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit.

OPDAT

Program i Departamentit të Drejtësisë së SHBA-ve.

LC/MS/MS

Pajisje për analizimin dhe identifikimin e eksplozivëve organik.

CERT

Computer Emergency Response Team.

CTS

Shërbimet Testuese të Zotësisë.

ILEA

Akademi ndërkombëtare për Institucionet e zbatimit të ligjit.

DAEZ

Divizioni për Analiza të Eksplozivëve dhe Zjarrvënjeve.

IPA

Instrument i Asistencës së BE-së para anëtarësimit.

EMCDDA

Qendra Evropiane për Monitorimin e drogave dhe varësisë nga drogat.

ICITAP

International Criminal Investigative Training Assistance Program .

AKPM

Agjencioni për Produkte dhe Pajisje Mjekësore.

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime.

ARC

Agjencia e Regjistrimit Civil.
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Zona Industriale
Rruga 12 Qershori nr. 101
10000 Prishtinë – Kosovë

Tel: + 383 (0) 38 / 200 76302
Ueb faqja: https://akf.rks-gov.net/
E-mail: agjencia.forenzikes@rks-gov.net

