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Hyrje e Udhëzuesit 
 
1.  Informacion shpjegues për Projektin 
 
Objektivi i përgjithshëm i projektit të Zyrës së OKB-së për Drogat dhe Krimin (UNODC) 
“Rritja e Kapacitetit Operativ për të Hetuar dhe Eliminuar Aktivitetet e Trafikimit të Qenieve 
Njerëzore në Ballkanin Perëndimor” është rritja e aftësisë së punonjësve të forcave të ligjit 
në rajon për t’i luftuar këto krime, përmes rritjes së bashkëpunimit rajonal të forcave të ligjit  
dhe gjyqësorit. 
 
Projekti i tanishëm është faza e dytë e Projektit të UNODC-së, i cili u zbatua nga muaji 
korrik 2007 deri në shkurt 2009, dhe përfshin aktivitet e mëposhtme: 
 

■ Emërimi i Pikave Fokale Operative (PFO), të përzgjedhur nga sektorët e 
specializuar kundër trafikimit të qenieve njerëzore/kundër kontrabandës pranë 
forcave policore dhe i Analistëve Penalë Përfaqësues (APP) nga secili vend 
pjesëmarrës; 

■ Organizimi i dy mbledhjeve operative rajonale të PFO-ve dhe APP-ve; 
■ Organizimi i mbledhjeve të mëtejshme rajonale duke përfshirë edhe gjykatës dhe 

prokurorë që merren me dosje të trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit 
kontrabandë të migruesve dhe me përfaqësues nga organizata të ndryshme 
ndërkombëtare dhe rajonale që merren me çështjet e trafikimit të qenieve njerëzore 
dhe të kalimit kontrabandë të migruesve. 

■ Nxjerrja e një Manuali trajnimi për forcat e ligjit për hetimet e trafikimit të qenieve 
njerëzore, në gjuhët anglisht, shqip, maqedonisht dhe serbisht; 

■ Sigurimi i pajisjeve teknike për rritjen e kapacitetit operativ; 
■ Organizimi i një kursi trajnimi dyjavor “Trajnim i Trajnuesve” për punonjës të forcave 

të ligjit, plus edhe një javë trajnim i specializuar për hetimet kundër trafikimit të 
qenieve njerëzore; 

■ Trajnim për analizën e informatave penale për APP-të. 
 

Objektivi specifik i Fazës II të projektit është ndihma për vendet e Ballkanit Perëndimor 
(Shqipërinë, Bosnje-Hercegovinën, Kroacinë, Maqedoninë, Malin e Zi, Serbinë (përfshirë 
edhe Kosovën në bazë të Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit)) për fuqizimin e 
kundërpërgjigjeve të drejtësisë penale ndaj trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit 
kontrabandë të migruesve dhe për zhvillimin e një kuadri rajonal për bashkëpunimin. 
Rezultati i pritshëm i kësaj Faze të projektit është vendosja e praktikave të përbashkëta të 
punës për t’u dhënë mundësi institucioneve të drejtësisë penale në secilin prej vendeve që 
mbulon projekti të ngrenë mekanizma të përbashkëta dhe të bashkërenduara për hetimin, 
ndjekjen penale dhe ndëshkimin e rasteve të trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit 
kontrabandë të migruesve, përmes fuqizimit të kapaciteteve të ekipeve shumëdisiplinore 
(me përbërje të forcave të ligjit dhe gjyqësorit), të cilën ngrihen për raste specifike, për t’i 
luftuar këto forma të krimit. 
 
Për këtë qëllim, një prej produkteve kryesore të kësaj faze është: 
 

• Përgatitja e një Udhëzuesi Rajonal për rritjen e bashkëpunimit gjyqësor mes 
vendeve/subjekteve në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore dhe të kalimit 
kontrabandë të migruesve, sidomos përmes përmirësimit të përdorimit të 
instrumenteve ndërkombëtare për bashkëpunimin juridik. 
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Përmbajtja e këtij Udhëzuesi rrjedh drejtpërdrejt nga mendimet e marra nga delegacionet 
(me përbërje të oficerëve të forcave të ligjit, prokurorëve, gjykatësve, përfaqësuesve të 
ministrive të drejtësisë dhe koordinatorëve kombëtarë antitrafik) e vendeve/territoreve 
pjesëmarrësve në dy seminare rajonale (Budva, 1-3 tetor 2009 dhe Beograd, 24-26 nëntor 
2009) si edhe nga vizitat në terren në të gjitha vendet/territoret përfituese të cilat janë 
zhvilluar nën kujdesin e Projektit në muajt tetor dhe nëntor 2009. Një qasje e tillë, me fjalë 
të tjera një proces i tillë me konsultime të drejtpërdrejta, shpresojmë të ketë arritur që 
Udhëzuesi të jetë përshtatur sipas nevojave dhe kërkesave specifike të punonjësve të 
drejtësisë penale në terren për përmirësimin e bashkëpunimit ndërkombëtar për hetimet 
dhe ndjekjet penale të trafikimit të qenieve njerëzore dhe të kalimit kontrabandë të 
migruesve. 
 
2. Sfida e bashkëpunimit ndërkombëtar 

Krimet e trafikimit të qenieve njerëzore dhe të kalimit kontrabandë të migruesve shpesh 
kryhen dhe kanë efekte në më shumë se një vend. Nga ana tjetër, kundërpërgjigjet e 
drejtësisë penale ndaj trafikimit të qenieve njerëzore (ligjet penale, agjencitë e forcave të 
ligjit, prokuroritë dhe gjykatat) normalisht janë strukturuar dhe shpesh veprojnë vetëm 
brenda kufijve të një vendi. Kjo mospërputhje përbën një sfidë të rëndësishme ndaj 
aftësisë së vendeve për të hetuar dhe ndjekur penalisht krimet e trafikimit të qenieve 
njerëzore dhe kalimit kontrabandë të migruesve. 

Ka faktorë të shumtë praktikë dhe politikë që mund të pengojnë bashkëpunimin 
ndërkombëtar në hetimet dhe ndjekjet penale. Këto përfshijnë sfidat e komunikimit me 
homologët të cilët flasin tjetër gjuhë, dallimet midis traditave juridike, politike dhe 
kulturore, argumentet politike dhe, madje, hezitim për të bashkëpunuar me kolegët e një 
vendi tjetër. Por, përkundër sfidave të shumta, ka edhe avantazhe të rëndësishme. 

Përmes ligjeve kombëtare dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, shumica e vendeve kanë 
vënë në zbatim një varg instrumentesh që mund të përdoren nga agjencitë e drejtësisë 
penale për të mundësuar bashkëpunimin përtej kufijve, në çështjet penale. Këto 
përfshijnë instrumentet e ndihmës së ndërsjelltë juridike (NNJ), përfshirë edhe rikuperimin 
e produkteve të krimit dhe ekstradimin. Ka edhe mënyra praktike me të cilat punonjësit e 
forcave të ligjit, prokurorët dhe gjykatësit e vendeve të ndryshme mund të punojnë së 
bashku, përmes shkëmbimit të informacionit dhe informatave penale dhe përmes kryerjes 
së hetimeve të përbashkëta. 

 
3. Problemet specifike që prekin bashkëpunimin ndërkombëtar në hetimet e 
trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit kontrabandë të migruesve, në Ballkanin 
Perëndimor 

Ka disa tipare historike dhe gjeografike të caktuara të Ballkanit Perëndimor të cilat mund 
ta ndihmojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në një mënyrë e cila nuk është në rajonet e 
tjera.  Sigurisht vendet e ish Jugosllavisë kanë gjuhë të ngjashme dhe sisteme juridike të 
ngjashme, çka përbën avantazhe të dallueshme për komunikimin dhe 
mbledhjen/shkëmbimin e provave. Megjithëse gjuha shqipe është një gjuhë tërësisht e 
ndryshme, prapëseprapë sistemi juridik i Shqipërisë është i ngjashëm me atë të ish 
Jugosllavisë. 

Krahas kësaj, pavarësisht faktit se të gjithë vendet/territoret në rajon i kanë përshtatur 
legjislacionet sipas zhvillimeve të kriminalitetit, teknologjisë dhe politikave të veçanta 
kombëtare, si edhe në zbatim të konventave dhe protokolleve ndërkombëtare, objektivi i 
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përbashkët i vendeve/territoreve, i cili është anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe 
pjesëmarrja në një integrim më të gjerë evropian, ka çuar në një legjislacion përgjithësisht 
të harmonizuar dhe të përputhshëm. 

Sa u takon çështjeve specifike të identifikuara gjatë takimeve rajonale dhe vizitave në 
vendet pjesëmarrëse, më poshtë jepen ato që janë shprehur më shumë: 

 
■ Ndonjëherë është e vështirë të gjesh kontakte në vendet e tjera të rajonit për 

shkëmbimin e kërkesave të NNJ-së dhe për shkëmbimin joformal të informatave 
penale; 

■ Mund të ketë vonesa të konsiderueshme në përgjigjet ndaj kërkesave për NNJ, 
disa prej të cilave mund të shkaktohen nga mangësitë apo keqkuptimet në lidhje 
me vetë letër-porositë; 

■ Ndonjëherë, mund të ndodhë që provat e mbledhura në përputhje me ligjin e një 
vendi/territori të rajonit të mos jenë të pranueshme në një vend tjetër; 

■ Është i nevojshëm një informacion i përgjithshëm për kuadrin ligjor ndërkombëtar 
që ka lidhje me luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit 
kontrabandë të migruesve, i cili të jetë në gjuhën e këtyre vendeve; 

■ Kontaktet vetjake midis pikave fokale dhe përfaqësuesve të tjerë të organeve 
gjyqësore dhe të forcave të ligjit në vendet në rajon janë tejet të rëndësishme, por 
mund të jetë e vështirë të ruhen marrëdhëniet e punës kur ndodhin ndryshime të 
personelit; 

■ Shkëmbimi joformal i informatave penale, ndonjëherë, pengohet nga paqartësi në 
lidhje me bazën juridike për shkëmbime të tilla; 

■ Megjithëse, ka pasur disa hetime të përbashkëta të suksesshme kundër trafikimit 
të qenieve njerëzore dhe kalimit kontrabandë të migruesve në rajon, ka një 
mungesë informacioni për kuadrin ligjor ndërkombëtar dhe praktikat që lidhen me 
ekipet e përbashkëta hetimore (EPH). 

 
4.  Objekti dhe organizimi i Udhëzuesit 

Ky Udhëzues ka për qëllim t’u japë profesionistëve të drejtësisë penale në Ballkanin 
Perëndimor një guidë të lehtë për t’u përdorur, në gjuhët e tyre përkatëse (domethënë, 
shqip, boshnjake, kroatisht, maqedonisht, malazeze dhe serbisht), për disa aspekte kyçe 
të bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit 
kontrabandë të migruesve në Ballkanin Perëndimor. 
 
Në këtë objekt nuk përfshihet shpjegimi me hollësi i përdorimit të NNJ-së për rikuperimin e 
produkteve të krimit apo i parimeve dhe proceseve të ekstradimit. Këto aspekte trajtohen nga 
publikime të tjera të OKB-së.1 Por, për të trajtuar problemet që pengojnë bashkëpunimin 
ndërkombëtar në rajon, sikurse është raportuar gjatë gjithë procesit të konsultimeve, ky 
Udhëzues flet edhe për kuadrin legjislativ ndërkombëtar për bashkëpunimin formal dhe 
joformal, përfshirë edhe parimet dhe parakushtet për NNJ-në dhe përgatitjen e kërkesave për 
NNJ, përfshirë edhe përdorimin e instrumentit të UNODC-së për shkrimin e kërkesave për 
NNJ. Paralelisht me këtë udhëzues, në kuadër të veprimtarive të projekti, është përkthyer 
edhe vetë instrumenti i UNODC-së për shkrimin e kërkesave për NNJ dhe personelit të duhur 
do t’i jepet mundësia e nevojshme për të përdorur shërbimet online të UNODC-së për NNJ-
në, si edhe do të trajnohen për përdorimin e tij. 
                                                      
1  Disa publikime të UNODC-së, që mbulojnë këto fusha janë: 
 
■ Publikim i Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN): Trafikimi i qenieve njerëzore: Manual për bashkëpunimin 

ndërkombëtar. 
■ Paketa e instrumenteve e UNODC-së për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. 
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Krahas elementeve juridike dhe logjistike të bashkëpunimit ndërkombëtar për dosjet e 
trafikimit të qenieve njerëzore dhe të kalimit kontrabandë të migruesve, ky udhëzues 
përshkruan edhe aspektet mekanike dhe kuadrin legjislativ ndërkombëtar për 
shkëmbimin formal të informatave penale dhe informacionit dhe mënyrën me të cilën 
policët dhe prokurorët e vendeve të ndryshme mund të punojnë së bashku, duke e lidhur 
këtë me zhvillimin e ekipeve të përbashkëta hetimore (EPH). Më konkretisht, ky 
Udhëzues ndahet në katër krerë: 
 
Kreu 1:  Bën një përmbledhje të përkufizimeve dhe dallimeve midis trafikimit të qenieve 
njerëzore dhe kalimit kontrabandë të migruesve dhe jep një informacion të përgjithshëm 
për kuadrin ligjor ndërkombëtar për këto veprimtari kriminale, me fokus të veçantë te ato 
instrumente që lidhen më drejtpërdrejt me bashkëpunimin ndërkombëtar. 

Kreu 2: Bën një prezantim të çështjes specifike të bashkëpunimit ndërkombëtar në 
hetimin dhe ndjekjen penale të trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit kontrabandë të 
migruesve. Në të shpjegohet rëndësia e një bashkëpunimi të tillë, identifikohen format 
kryesore të bashkëpunimit dhe jepet një informacion i përgjithshëm për bazën ligjore të 
bashkëpunimit. Në këtë krye shihet edhe kuadri specifik për bashkëpunimin ndërkombëtar 
në rajon. 

Kreu 3: Sheh instrumentin e bashkëpunimit ndërkombëtar përmes ndihmës së ndërsjelltë 
juridike. Ai fillon me një përmbledhje të procesit dhe bazës ligjore për NNJ-në dhe me një 
shpjegim të kuadrit ligjor ndërkombëtar dhe rajonal, duke e lidhur këtë me krimet specifike 
të trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit kontrabandë të migruesve. Më pas, në të 
identifikohen parimet dhe kushtet e ndryshme që kanë lidhje me NNJ-në dhe jepen 
rekomandime për praktikën më të mirë në vënien në zbatim të procesit të NNJ-së. Ky krye 
mbyllet me përgatitjen e kërkesave të NNJ-së, duke e lidhur këtë proces me përdorimin e 
instrumentit të UNODC-së për shkrimin e kërkesave për NNJ. 
 
Kreu 4: Trajton hetimet e përbashkëta dhe ekipet e përbashkëta hetimore. Në të 
shpjegohet dallimi midis hetimeve të përbashkëta (paralele ose të bashkërenduara), dhe 
ekipeve të përbashkëta hetimore pasive dhe aktive, shikohet kuadri ligjor ndërkombëtar 
për kryerjen e këtyre veprimtarive dhe sugjerohet si mund të vendosen më mirë brenda 
mjedisit legjislativ specifik të Ballkanit Perëndimor. 

Udhëzuesi përmban edhe disa anekse, informacioni për të cilat jepet më lart. 
 
5. Për kë është shkruar ky material 
 
Ky udhëzues është përpiluar për të ndihmuar punonjësit e drejtësisë penale në Ballkanin 
Perëndimor, në hetimin dhe ndjekjen penale të veprimtarive ndërkufitare të trafikimit të 
qenieve njerëzore dhe kalimit kontrabandë të migruesve. Një rritje e gatishmërisë dhe 
kapacitetit për të bashkëpunuar përtej kufijve do t’i ndihmojë vendet e këtij rajoni për një 
përmbushje më praktike të detyrimeve të tyre për bashkëpunim të cilat parashtrohen në 
marrëveshjet ndërkombëtare, rajonale dhe dypalëshe, si edhe në ligjet kombëtare. 
Shpresohet që ky udhëzues do të luajë një rol ndihmues për ta përmirësuar problemin e 
mosndëshkimit të këtyre krimeve. 
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Kështu, ky udhëzues është përgatitur për t’u përdorur nga punonjës të forcave të ligjit, 
prokurorë, gjykatës, juristë të autoriteteve qendrore dhe profesionistë të tjerë të ligjit që 
mund të jenë përfshirë në hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të trafikimit të qenieve 
njerëzore dhe/ose kalimit kontrabandë të migruesve ose në përpunimin apo shqyrtimin e 
kërkesave për ndihmë përtej kufijve. Megjithëse, kryesisht, ky udhëzues është përgatitur 
për rajonin e Ballkanit Perëndimor, ai trajton çështje që janë aktuale për të gjitha vendet e 
angazhuara në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit kontrabandë të 
migruesve përmes një kundërpërgjigjeje më të mirë të drejtësisë penale në nivel 
ndërkombëtar. 
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KREU 1: Përkufizime të trafikimit të qenieve njerëzore dhe të kalimit 
kontrabandë të migruesve dhe kuadri ndërkombëtar/rajonal i 
zbatueshëm 
 
 

1.1. Përkufizime të trafikimit të qenieve njerëzore dhe të kalimit 
kontrabandë të migruesve 
 
Është e rëndësishme të bëhet dallimi midis trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit 
kontrabandë të migruesve, për dy arsye: 
 

■ ndryshojnë elementet përbërës të veprave përkatëse; dhe 
■ ndryshon reagimi i kërkuar nga autoritetet tuaja, në varësi të veprës. 

 

1.1.1. Përkufizimet e njohura në nivel ndërkombëtar 
 
Përkufizimet e trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit kontrabandë të migruesve 
gjenden, përkatësisht, në Protokollin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për 
Parandalimin, Ndalimin dhe Ndëshkimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore, sidomos të 
femrave dhe fëmijëve (Protokolli për Trafikimin) dhe në Protokollin e Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara kundër Kontrabandës së Migruesve me Tokë, Det dhe Ajër 
(Protokolli për Kontrabandën). 
 
Protokolli për Trafikimin, Neni 3, pika a 
 
"Trafikim i qenieve njerëzore" është rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose pritja e 
personave, përmes kërcënimit ose përdorimit të dhunës ose formave të tjera të bindjes me 
forcë, të rrëmbimit të personave, të mashtrimit, të futjes në kurth, të shpërdorimit të 
pushtetit apo të një pozite të pafavorizuar ose të dhënies apo marrjes së pagesave ose 
përfitimeve për të marrë pëlqimin e një personi që ka nën kontroll një person tjetër me 
qëllim shfrytëzimin. Shfrytëzimi përfshin, si minimum, shfrytëzimin e prostituimit të të 
tjerëve ose forma të tjera të shfrytëzimit seksual, punë ose shërbime të detyruara, skllavëri 
ose praktika të ngjashme me skllavërinë, argatëri ose heqje të organeve. 
 
 
 
Protokolli për Kontrabandën, Neni 3, pika a 
 
“Kalimi kontrabandë i migruesve” është prokurimi, në mënyrë që të fitohet, drejtpërdrejt 
ose jo, një përfitim financiar ose material, i hyrjes së paligjshme të një personi në një Shtet 
Palë në të cilin personi në fjalë nuk është as shtetas dhe as me leje banimi të përhershme. 
 
 

Mirëpo, duhet vërejtur se, në praktikë, nuk është gjithmonë e lehtë të konstatohet dhe të 
ruhet dallimi midis trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit kontrabandë të migruesve.  
Për shembull, shumë persona të trafikuar, si meshkuj ashtu edhe femra, e nisin rrugëtimin 
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e tyre si migrues të kaluar kontrabandë – pasi lidhin kontratë me një person apo me një 
grup personash për t’i ndihmuar në lëvizjen e tyre në këmbim të përfitimit financiar. Në një 
situatë klasike kontrabande migruesish, marrëdhënia midis migruesit dhe kontrabandistit 
është marrëdhënie vullnetare afatshkurtër, e cila përfundon me mbërritjen e migruesit në 
vendin e mbërritjes. Mirëpo, disa migrues të kaluar kontrabandë janë të shtrënguar ta 
vijojnë këtë marrëdhënie, në mënyrë që të mund të shlyejnë kostot e mëdha të transportit. 
Është pikërisht në këtë fazë të fundit që dalin në pah qëllimet e fundme të trafikimit të 
qenieve njerëzore (puna e skllavëruar përmes borxhit, zhvatja, përdorimi i forcës, puna e 
detyruar, futja me forcë në veprimtari kriminale, pjesëmarrja me forcë në prostitucion). 
 
MATRICA E PËRKUFIZIMEVE 
 
 Trafikimi i 

qenieve 
njerëzore (të 
rritur) 

Trafikimi i qenieve 
njerëzore (të mitur) 

Kalimi kontrabandë i 
migruesve 

Mosha e 
viktimës: 

Mbi 18 vjeç Nën 18 vjeç Nuk ka 

Elementi 
mendor 

Me paramendim Me paramendim Me paramendim 

Elementi 
material: 
 

• Veprimi 
• Mjetet 
• Qëllim 

shfrytëzimi 

• Veprimi 
• Qëllim shfrytëzimi 

• Veprimi: Prokurim i një 
hyrjeje të paligjshme 

• Qëllimi: Për përfitim 
financiar ose përfitime 
të tjera materiale 

Pëlqimi i 
personit të 
trafikuar ose të 
kaluar 
kontrabandë 

Nuk ka, pasi janë 
përcaktuar mjetet. 

Nuk ka. Nuk është 
nevoja të 
përcaktohen mjetet. 

Personi i kaluar 
kontrabandë jep pëlqimin 
e vet për këtë gjë 

Elementi 
ndërkombëtar 

Nuk kërkohet Nuk kërkohet Kërkohet 

Përfshirja e një 
grupi kriminal 
të organizuar 

Nuk kërkohet Nuk kërkohet Nuk kërkohet 

1.1.2. Trafikimi i qenieve njerëzore 
 
Neni 3 i Protokollit për Trafikimit sqaron se trafikimi i personave ka tre elemente përbërës: 
 
(1) një veprim (ajo që kryhet); 
(2) mjetet (si kryhet); dhe 
(3) qëllimin e shfrytëzimit (përse kryhet). 
 
Neni 5 u kërkon më tej vendeve të sigurojnë që vepra e përcaktuar në nenin 3 të cilësohet 
si vepër penale në legjislacionin e tyre vendas.  Është e rëndësishme të kujtohet se 
përkufizimi i dhënë në Protokollin për Trafikimin ka për synim të japë një shkallë 
njëtrajtshmërie dhe konsensusi në mbarë botën, në lidhje me dukurinë e trafikimit të 
personave; megjithatë, legjislacioni vendas nuk duhet me doemos të ndjekë mënyrën e 
shprehjes të përdorur në Protokollin për Trafikimin.  Në vend të një gjëje të tillë, është e 
mira të përshtatet legjislacioni vendas me sistemet ligjore në vend për t’i dhënë fuqi 
kuptimit dhe koncepteve që përmban Protokolli për Trafikimin. 
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Elementet e një dosjeje (rasti) të trafikimit të qenieve njerëzore 
Protokolli për Trafikimin kërkon që krimi “trafikim” të përkufizohet me gërshetimin e tre 
elementeve përbërës dhe jo me evidentimin veçmas të këtyre komponentëve, edhe pse në 
disa raste këta elementë përbëjnë vepra penale më vete.  Për shembull, vepra e rrëmbimit 
të personit ose përdorimi i dhunës pa pëlqim (sulmi ndaj personit) ka të ngjarë që të 
përbëjnë vepra penale më vete sipas legjislacionit penal në vend. 
 
1.  Vepra duhet të përfshijë njërin prej proceseve të mëposhtme: 
 
• rekrutimin; 
• transportimin; 
• transferimin; 
• strehimin; 
• ose pritjen e një personi. 
 
Ka të ngjarë që disa ose të gjithë këta terma të kenë një kuptim të përkufizuar qartë në 
sistemin ligjor të vendit tuaj. 
 
2.   Vepra duhet të përmbajë edhe të paktën njërin prej këtyre veprimeve: 
 
• Përdorimin e forcës; 
• Kërcënimin se do të përdoret forca; 
• Shtrëngimin; 
• Rrëmbimin e personit; 
• Rrengun; 
• Mashtrimin; 
• Shfrytëzimin e pushtetit ose të pozitës së pafavorizuar; ose 
• Dhënien apo marrjen e përfitimeve 
 
3. Elementi i tretë përbërës i një dosjeje të trafikimit të personave është se personi e ka 

kryer aktin ose aktet me paramendimin që të “shfrytëzohet” viktima (sikurse 
përkufizohet nga legjislacioni i brendshëm kundër trafikimit i një vendi). 

 
• Protokolli për Trafikimin nuk e përkufizon shfrytëzimin por jep një listë jo shteruese të 

formave të shfrytëzimit: 
 

“Shfrytëzimi përfshin, si minimum, shfrytëzimin e prostituimit të të tjerëve ose forma të 
tjera të shfrytëzimit seksual, punë ose shërbime të detyruara, skllavëri ose praktika të 
ngjashme me skllavërinë, punë shërbëtori ose heqje të organeve.” 

 
Edhe këtu është e rëndësishme të kujtohet se detyrimi në Protokollin për Trafikimin për ta 
cilësuar si vepër penale trafikimin e qenieve njerëzore nuk kërkon që legjislacioni vendas 
të përdorë të njëjtën mënyrë shprehjeje me përkufizimin e trafikimit të qenieve njerëzore.  
Në vend të kësaj, është e mira që legjislacioni vendas të përpilohet në një mënyrë që të 
përputhet me kuadrin ligjor të brendshëm të vendit tuaj, me kusht që të përmbajë një 
ndërthurje të elementeve përbërës që përmban përkufizimi. 
 
 
Është mirë që një vepër e trafikimit të qenieve njerëzore të mos kërkojë që të ketë ndodhur 
fakti i shfrytëzimit.  Siç duket qartë nga Protokolli për Trafikimin, nuk është nevoja të ketë 
ndodhur fakti i shfrytëzimit.  E gjithë ajo që kërkohet është që i pandehuri të ketë kryer 
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njërin prej veprimeve përbërës, duke përdorur njërin prej mjeteve të parashikuar në listë 
me qëllimin ose, për ta thënë ndryshe, me paramendimin për ta shfrytëzuar personin. 
 
Elementi mendor mund të provohet përmes disa mënyrave.  Duhet thënë se Protokolli për 
Trafikimin kërkon që vendet ta cilësojnë si vepër penale trafikimin e qenieve njerëzore 
vetëm kur kryhet me paramendim sipas paragrafit 1 të Nenit 5.  Megjithatë, vendet mund 
të lejojnë që kjo kërkesë të vendoset në një standard më të ulët, domethënë përmes 
veprës së pakujdesisë, indiferencës së vullnetshme ose, madje, edhe indiferencës penale, 
në varësi të kërkesave të sistemit ligjor në vend. 

Elementet përbërës të trafikimit të qenieve njerëzore 
Krimi i trafikimit të qenieve njerëzore përbëhet nga komponentë gjeografik, strukturor dhe 
komercial.  Në rastin e trafikimit ndërkufitar, elementet gjeografike dhe strukturore mund të 
shprehen si vijon: 
 
• Vendi i origjinës (rekrutimi dhe eksportimi); 
• Vendi transit (transportimi); 
• Vendi i mbërritjes (importimi dhe pritja). 
 
Brenda këtyre tri fushave, karakteristikat komerciale që i përkasin këtij lloji krimi 
nënkuptojnë që trafikantët janë të detyruar të përfshihen në një apo më shumë prej 
veprimtarive të mëposhtme 
 
• Reklama (në kuadër të procesit të rekrutimit ose shfrytëzimit) 
• Marrja me qira e mjediseve (bazat, bordelet, punishtet me krah pune të paligjshëm, 
fabrikat, etj.) 
• Transporti (dokumentet e identitetit dhe të udhëtimit dhe procesi i kalimit transit) 
• Komunikimi (organizimi i rekrutimit dhe shfrytëzimit) 
• Veprimet financiare (vlejnë për të gjitha pikat e mësipërme) 
 
Në secilën prej këtyre fazave të procesit të trafikimit mund të ketë material që përdoret si 
provë dhe hetuesit duhet të gjejnë mënyra për t’i shfrytëzuar plotësisht këto mundësi për 
gjetje të provave, duke u kujdesur në të njëjtën kohë të sigurojnë shpëtimin e viktimave 
dhe ndalimin dhe dënimin e trafikantëve dhe konfiskimin e pasurive të tyre 
kriminale.
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Shënim: Të gjitha këto procese, sigurisht, mund të zhvillohen edhe brenda një vendi apo 

lokaliteti. 

 

1.1.3. Kalimi kontrabandë i migruesve 
 
Neni 3 i Protokollit për Kontrabandën përcakton se kalimi kontrabandë i migruesve 
përbëhet nga elementet e mëposhtëm: 
 
• prokurimi i hyrjes së paligjshme të një personi tjetër; 
• në një shtet tjetër; 
• me qëllimin për të arritur përfitime financiare ose materiale. 

 
Pika “b” e Nenit 3 e përkufizon më tej “hyrjen e paligjshme” si kalimin e kufijve 
(ndërkombëtarë) pa i përmbushur kërkesat ligjore të nevojshme për hyrjen e ligjshme në 
shtetin pritës. 
 
Neni 6 i Protokollit për Trafikimin, mes të tjerash, kërkon cilësimin si vepër penale të 
kalimit kontrabandë të migruesve. 
 

1.1.4. Dallimet kryesore midis trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit 
kontrabandë të migruesve 
 
Në praktikë, mund të jetë e vështirë të bëhet dallimi midis këtyre dy krimeve.  Në shumë 
raste, viktimat e trafikimit mund të jenë në fillim migrues të kaluar kontrabandë.  Për 
pasojë, gjatë hetimit të rasteve të trafikimit të qenieve njerëzore mund të jetë e nevojshme 
mbështetja te masat kundër kalimit kontrabandë.  Mirëpo, është e një rëndësie jetike që 
ata të cilët hetojnë dosjet e kalimit të paligjshëm të kufirit të jenë të familjarizuar me krimin 

Vendi i origjinës  
Vendi transit 

Vendi i mbërritjes 

• Reklama 
• Marrja me qira e mjediseve 
• Transporti 
• Komunikimi 
• Veprimet financiare 

TQNJ

Elementet komerciale

Elementet  
Strukturore  

Elementet 
gjeografike 
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e trafikimit të qenieve njerëzore duke qenë se pasojat e trajtimit të një rasti trafikimi si rast 
kontrabande mund të jenë shumë të rënda për viktimën. 
 
Përkufizimet më të plota të këtyre dy veprave penale dhe një diskutim më të hollësishëm 
të dallimeve midis tyre mund t’i gjeni në Kreun 1 të “Manualit të Trajnimit për Hetimet e 
Trafikimit të Qenieve Njerëzore”, të botuar në maj 2008, në kuadër të Fazës I të këtij 
projekti. Ky Manual është përkthyer në serbisht, maqedonisht dhe shqip (krahas tekstit 
origjinal në anglisht). 
  

1.2. Shikim i përgjithshëm i kuadrit ligjor ndërkombëtar përkatës lidhur 
me trafikimin 

Kjo rubrikë përpiqet të japë një shikim të përgjithshëm për kuadrin ligjor ndërkombëtar që 
ka të bëjë me trafikimin e qenieve njerëzore dhe me kalimin kontrabandë të migruesve. 

1.2.1. Traktatet ndërkombëtare 

Traktati është një marrëveshje, thuajse gjithmonë midis dy apo më shumë shteteve, i cili 
parashikon të drejta dhe detyrime të zbatueshme në të drejtën ndërkombëtare. Traktatet mund të 
jenë universalë (të hapur për aq shtete sa duan të anëtarësohen) ose të kufizuar në një grup më të 
vogël prej dy apo më shumë shtetesh. Një traktat mund të quhet me disa emra të ndryshëm, si 
“konventë” apo “protokoll”. Detyrimet që përmban një traktat mbështetet në pëlqimin e palëve. 
Shtetet janë të detyruar ta zbatojnë sepse ato bien dakord për një gjë të tillë. Shtetet që kanë rënë 
dakord të detyrohen ta zbatojnë një traktat njihen si “shtete palë” të traktatit në fjalë. 
 
Duke u bërë palë e një traktati, shtetet marrin përsipër detyrime të zbatueshme në të drejtën 
ndërkombëtare. Në shumicën e traktateve që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore apo me 
kalimin kontrabandë të migruesve, kjo do të thotë se shtetet palë marrin përsipër të sigurojnë që 
legjislacioni, politikat apo praktikat e brendshme të tyre të përmbushin kërkesat ligjore të traktatit 
dhe të përputhen me standardet e tij. 

Në varësi të burimit të tyre, këto detyrime mund të jenë objekt gjykimi i gjykatave ndërkombëtare 
me juridiksionin e duhur, siç është Gjykata Ndërkombëtare, Gjykata Ndërkombëtare Penale apo 
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut. Nëse këto detyrime janë apo jo objekt gjykimi në 
gjykatat e brendshme, kjo është një çështje më vete, e cila duhet vendosur nga ligji i brendshëm. 
Në disa vende, është i nevojshëm nxjerrja e një legjislacioni për t’i trupëzuar traktatet në ligjin e 
brendshëm, ndërsa në vende të tjera kushtetuta parashikon që traktatet të kenë automatikisht 
statusin e ligjit të brendshëm. 

Shumica e traktateve shumëpalëshe (që përfshijnë më shumë se thjesht disa shtete) 
nënshkruhen nën kujdesin e organizatave ndërkombëtare si Organizata e Kombeve të Bashkuara 
(OKB), apo të organizatave rajonale si Këshilli i Evropës (KE) apo Bashkimi Evropian (BE), apo 
Shoqata e Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN). Traktatet dypalëshe apo ato të hartuara mes 
grupeve të vogla shtetesh në përgjithësi negociohen përmes ministrive të huaja përkatëse, pa 
përfshirjen e një agjencie të jashtme apo drejtuese si OKB-ja. 

1.2.2. Traktatet ndërkombëtare për krimin e organizuar ndërkombëtar, 
trafikimin e qenieve njerëzore dhe kalimin kontrabandë të migruesve 
Tre traktatet që lidhen drejtpërdrejt me trafikimin e qenieve njerëzore dhe kalimin kontrabandë të 
migruesve në kuadrin e gjerë të krimit të organizuar ndërkombëtar janë “Konventa e OKB-së 
kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar” (UNTOC), “Protokolli i OKB-së për Trafikimin” dhe 
“Protokolli i OKB-së për Kontrabandën”, të gjithë të miratuar në dhjetor 2000. Më poshtë jepet 
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informacion i hollësishëm për dispozitat madhore të tyre. Në krerët në vijim jepet informacion 
shtesë për aspektet e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar të këtyre instrumenteve. 

 

1.2.3. Konventa e OKB-së kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar 
(UNTOC) 
Kjo Konventë është instrumenti qendror i një pakete traktatesh të hartuar për të trajtuar krimin e 
organizuar ndërkombëtar. Protokollet e veçanta që i janë bashkëlidhur UNTOC-së trajtojnë 
konkretisht trafikimin e qenieve njerëzore, kalimin kontrabandë të migruesve dhe trafikimin e 
armëve të vogla. Dispozitat e Konventës zbatohen për të tria format e krimit. Qëllimi i UNTOC-së 
është nxitja e bashkëpunimit midis shteteve për ta luftuar më me efektivitet krimin e organizuar 
ndërkombëtar. UNTOC kërkon t’i eliminojë ‘bazat’ ku mund të zhvillohen veprimtaritë kriminale të 
organizuara apo të fshehjes së provave apo fitimeve, përmes nxitjes së miratimit të masave bazë 
minimale. 

Ka dy parakushte parësore për zbatimin e UNTOC-së. Së pari, vepra përkatëse duhet të jetë “e 
rëndë” dhe të ketë njëfarë aspekti ndërkombëtar. Së dyti, duhet të përfshijë një grup kriminal të 
organizuar. Të dy këto elemente janë të përkufizuar në mënyrë shumë të gjerë. “Krimi i rëndë” 
përkufizohet në mënyrë të atillë që të përfshijë të gjitha veprat e rëndësishme kriminale. Për 
pasojë, shtetet mund ta përdorin Konventën për të trajtuar një gamë të gjerë veprimtarish kriminale 
bashkëkohore, ku përfshihen edhe trafikimi i qenieve njerëzore dhe kalimi kontrabandë i 
migruesve. Kjo është sidomos e rëndësishme duke pasur parasysh faktin se shtetet mund të 
bëhen palë e Konventës pa iu dashur të ratifikojnë ndonjërin apo të gjithë protokollet dhe se 
ratifikimi i Konventës duhet t’i paraprijë ratifikimit të protokolleve. 

Detyrimi parësor i Konventës ka të bëjë me përcaktimin si vepër penale të sjelljes konkrete. 
Shteteve palë u kërkohet të përcaktojnë si vepër penale: 

■ Pjesëmarrjen në një grup kriminal të organizuar; 
■ Pastrimin e të ardhurave nga krimi 
■ Korrupsionin e sektorit publik; dhe 
■ Pengimin e drejtësisë. 

Këto vepra u duhen nënshtruar gjithashtu edhe sanksioneve të duhura. 

Njëra prej pengesave kryesore ndaj veprimit të efektshëm kundër krimit të organizuar 
ndërkombëtar, përfshirë edhe trafikimin e qenieve njerëzore, ka qenë mungesa e komunikimit dhe 
bashkëpunimit midis agjencive kombëtare të drejtësisë penale. UNTOC parashtron një varg 
masash për t’u miratuar nga shtetet palë, për të rritur bashkëpunimin midis forcave të ligjit. Zbatimi 
praktik i këtyre dispozitave ka të ngjarë të rritet nga përfshirja e një kuadri ligjor të hollësishëm për 
ndihmën e ndërsjelltë juridike në hetimin, ndjekjen penale dhe proceset gjyqësore në lidhje me 
veprat e zbatueshme. 

Shtetet palë mund ta përdorin Konventën për të kërkuar ndihmë të ndërsjelltë juridike për një varg 
qëllimesh përfshirë: 

■ Marrjen e provave; 
■ Realizimin e shërbimit të dokumenteve gjyqësore; 
■ Ekzekutimin e kontrolleve; 
■ Identifikimin e produkteve të krimit; 
■ Nxjerrjen e informacionit dhe të dokumentacionit. 
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Shtetet palë nxiten edhe që: 

■ Të krijojnë organe hetimore të përbashkëta; 
■ Të arrijnë marrëveshje zyrtare për përdorimin e teknikave hetimore të posaçme; 
■ Të shqyrtojnë transferimin e çështjes penale; 
■ Të shqyrtojnë transferimin e personave të dënuar; 
■ Të mundësojnë procedurat e ekstradimit për veprat e zbatueshme; 
■ Të rrisin dhe, kur të jetë nevoja, të vendosin kanale komunikimi për mundësimin e shkëmbimit 
të sigurt dhe të shpejtë të informacionit. 

 

1.2.4. Protokolli i OKB-së kundër trafikimit 

“Protokolli i OKB-së për Parandalimin, Ndalimin dhe Ndëshkimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore, 
sidomos të Grave dhe Fëmijëve, i cili plotëson Konventën e OKB-së kundër Krimit të Organizuar 
Ndërkombëtar” është më i rëndësishmi nga të gjithë traktatet ndërkombëtare për trafikimin. Ky 
Protokoll ka hyrë në fuqi në vitin 2003, ndërsa deri më 1 janar 2009 në të merrnin pjesë mbi 124 
shtete palë. Ai u kërkon shteteve të përcaktojnë si vepër penale trafikimin e qenieve njerëzore 
sipas përkufizimit në këtë instrument, sipas përkufizimit në këtë instrument, si edhe veprat e 
lidhura me të. 

Qëllimet e këtij Protokolli janë: 

■ Parandalimi dhe luftimi i trafikimit të qenieve njerëzore, duke treguar vëmendje të veçantë për 
gratë dhe fëmijët; 

■ Ndihma e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, duke i respektuar plotësisht të drejtat e 
tyre të njeriut; dhe 
■ Nxitja e bashkëpunimit midis shteteve palë, në mënyrë që të arrihen këto objektiva. 

Detyrimet kryesore të shteteve palë të Protokollit janë si vijon: 

■ Të cilësojnë si vepër penale “trafikimin e qenieve njerëzore” sipas përkufizimit në Protokoll dhe 
të vendosin ndëshkime të cilat të marrin në konsideratë natyrën e rëndë të kësaj vepre. 

■ Të mbrojnë, me aq sa jep mundësi ligji i brendshëm, fshehtësinë e të dhënave dhe identitetin e 
viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore dhe të shqyrtojnë idenë e ofrimit të një vargu 
shërbime sociale për të mundësuar rikuperimin e tyre nga trauma që kanë pësuar. 

■ Të sigurojnë që sistemi ligjor të përmbajë masa që u ofrojnë viktimave mundësinë për të marrë 
kompensim. 

■ Të fuqizojnë ato kontrolle kufitare që janë të nevojshme për parandalimin e trafikimit, pa cenuar 
detyrimet e tjera ndërkombëtare që mundësojnë lëvizjen e lirë të njerëzve. 

■ Të sigurojnë integritetin e dokumenteve kombëtare të udhëtarëve apo të letërnjoftimeve dhe të 
veprojnë menjëherë në përgjigje të kërkesave për verifikimin e dokumenteve të tilla. 

■ Të fuqizojnë, si duhet, bashkëpunimin me shtetet e tjera për shkëmbimin e informacionit lidhur 
me identitetet, përdorimin keqbërës të dokumenteve dhe mjetet dhe metodat e përdorura nga 
trafikantët. Kërkohet edhe ofrimi dhe/ose fuqizimi i trajnimit të zyrtarëve për njohjen dhe 
parandalimin e trafikimit, përfshirë edhe trajnimin ndërgjegjësues për të drejtat e njeriut. 

■ Të shqyrtojnë mundësinë e lejimit të viktimave të qëndrojnë në territorin e tyre, përgjithmonë 
apo përkohësisht, duke marrë në konsideratë faktorët humanitarë apo njerëzorë. 

■ Të pranojnë kthimin e çdo viktime të trafikimit që është shtetas i atij vendi, apo që ka leje 
qëndrimi të përhershme në atë vend, në kohën e hyrjes në shtetin pritës. Gjatë kthimit të një 
viktime, i duhet kushtuar vëmendja e duhur sigurisë së viktimës, ku preferohet që kthimi të jetë 
i vullnetshëm. 
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1.2.5. Protokolli i OKB-së kundër kontrabandës 

Qëllimet e “Protokollit të OKB-së kundër Kalimit Kontrabandë të Migruesve me Tokë, Det dhe Ajër, 
i cili plotëson Konventën e OKB-së kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar” janë: 

■ Parandalimi dhe lufta kundër kalimit kontrabandë të migruesve, si edhe nxitja e bashkëpunimit 
mes shteteve palë për këtë qëllim. 

Detyrimet kryesore të shteteve palë të Protokollit janë si vijon: 

■ Të përcaktojnë si vepër penale “kalimin kontrabandë të migruesve”, përdorimin e dokumenteve 
të falsifikuara të udhëtimit ose identitetit (për qëllimet e kontrabandës) dhe ndihmën që u jepet 
migruesve të kaluar kontrabandë për të qëndruar në mënyrë të paligjshme në një vend, duke 
pranuar, në të njëjtën kohë, që migrimi në vetvete nuk përbën krim. 

■ Të rrisin bashkëpunimin ndërkombëtar për parandalimin e kontrabandës së migruesve dhe të 
kërkojnë e të gjejnë dhe të ndjekin penalisht kontrabandistët. 

■ Të miratojnë masa të tilla legjislative dhe të tjera, të cilat janë të nevojshme për të mundësuar 
një ndëshkim më të rëndë kur veprimtaritë e kontrabandistëve vendosin, ose kanë mundësi të 
vendosin, në rrezik jetën dhe sigurinë e migruesve, ose përfshijnë trajtim çnjerëzor ose 
poshtërues, përfshirë edhe shfrytëzimin e migruesve. 

■ Të shkëmbejnë mes tyre, në përputhje me sistemet juridike dhe administrative të brendshme 
respektive, informacione përkatëse për çështjet që lidhen me rrugët, mënyrën e veprimit dhe 
identitetin e bandave kriminale të organizuara që janë të përfshira në kalimin kontrabandë të 
migruesve si edhe përvojat dhe praktikat legjislative dhe përvojat shkencore dhe teknike të 
dobishme për forcat e ligjit, në mënyrë që të rritet aftësia për t’i parandaluar, diktuar dhe hetuar 
veprimtari të tilla dhe për t’i ndjekur penalisht autorët e tyre; 

■ Të fuqizohen ato kontrolle kufitare që mund të jenë të nevojshme për të parandaluar dhe 
diktuar kalimin kontrabandë të migruesve, pa cenuar angazhimet ndërkombëtare lidhur me 
lëvizjen e lirë të njerëzve. 

1.2.6. Marrëdhëniet midis UNTOC-së dhe Protokolleve të OKB-së për 
Trafikimin dhe Kontrabandën 
 
Më poshtë jepen parimet kryesore që rregullojnë marrëdhëniet midis UNTOC-së dhe Protokolleve 
të OKB-së për Trafikimin dhe Kontrabandën. 

■ Duke qenë se Protokollet nuk janë menduar si traktate të pavarura, Shtetet duhet të ratifikojnë 
UNTOC-në përpara se të ratifikojnë ndonjërin prej protokolleve të tij. 

■ Protokollet e OKB-së për Trafikimin dhe Kontrabandën duhet të interpretohen së bashku me 
UNTOC-në. Gjatë interpretimit të Protokolleve, duhet mbajtur parasysh qëllimi i deklaruar i 
tyre, i cili mund të shkaktojë një ndryshim të kuptimit që vlen për UNTOC-në. 

■ Dispozitat e UNTOC-së zbatohen edhe për Protokollet, duke bërë ndryshimet e nevojshme. 
Kjo do të thotë se kur Konventa zbatohet për Protokollet, ndryshimet e interpretimit apo 
zbatimit duhet të bëhen vetëm kur janë të nevojshme dhe aq sa janë të nevojshme. 

 
Shkeljet e përcaktuara në Protokollet duhet të konsiderohen si shkelje të përcaktuara në UNTOC. 
Kjo do të thotë se, pasi të ratifikojë njërin prej Protokolleve të lartpërmendur, detyrimet e një Shteti 
në kuadër të instrumentit në fjalë, sa i takon trafikimit të qenieve njerëzore apo kalimit kontrabandë 
të migruesve, plotësohen nga detyrimet e përgjithshme të parashtruara në Konventë. Për 
shembull, ratifikimi i Protokollit do të thotë që Shtetit do t’i kërkohet të zbatojë, në lidhje me krimet 
e trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimin kontrabandë të migruesve, dispozitat e Konventës për 
ndihmën e ndërsjelltë juridike, ekstradimin, mbrojtjen e dëshmitarëve dhe pastrimin e parave 
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1.2.7. Traktatet specifike rajonale për trafikimin e qenieve njerëzore dhe 
kalimin kontrabandë të migruesve 

Kuadri ligjor ndërkombëtar për trafikimin e qenieve njerëzore përfshin edhe traktate të 
specializuara të cilat janë realizuar midis grupimeve rajonale të shteteve. Një shembull shumë i 
rëndësishëm është Konventa e vitit 2005 e Këshillit të Evropës “Për veprimin kundër trafikimit të 
qenieve njerëzore” (Konventa Evropiane kundër Trafikimit), e cila hyri në fuqi në muajin shkurt 
2008. Kjo konventë ka potencialin për të lidhur më se dyzet vende të Evropës Perëndimore, 
Qendrore dhe Lindore me një nivel shumë më të lartë detyrimi, sidomos sa i takon mbrojtjes së 
viktimave, në krahasim me detyrimin e kërkuar nga Protokolli i OKB-së për Trafikimin. Të gjitha 
vendet pjesëmarrëse e kanë zbatuar këtë Konventë (Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kroacia dhe 
Mali i Zi në vitin 2008, dhe Serbia dhe ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë në vitin 2009). 

Nuk ka ndonjë traktat specifik rajonal lidhur me kalimin kontrabandë të migruesve. Mirëpo, 
Konventa për Bashkëpunimin Policor për Evropën Juglindore (KBP) i mbulon të gjitha aspektet e 
bashkëpunimit ndërkombëtar midis agjencive të forcave të ligjit në lidhje me të gjitha format e 
krimit, përfshirë, këtu, edhe trafikimin e qenieve njerëzore dhe kalimin kontrabandë të migruesve. 
KBP-ja është ratifikuar nga të gjitha vendet pjesëmarrëse, me përjashtim të Kroacisë, së bashku 
me Bullgarinë, Moldavinë dhe Rumaninë, dhe është në faza të ndryshme të vënies në zbatim nga 
Palët Kontraktuese. Konventa i angazhon Palët Kontraktuese ta forcojnë bashkëpunimin mes tyre 
në lidhje me luftën kundër rreziqeve që i kanosen sigurisë publike dhe/ose rendit publik, si edhe në 
lidhje me parandalimin, zbulimin dhe hetimet policore të veprave penale. 

Edhe pse traktatet rajonale vendosin detyrime vetëm mbi ato shtete të cilat janë palë të tyre, ato 
mund t’u ofrojnë të gjitha vendeve një informacion të dobishëm lidhur me zhvillimin e standardeve. 
Ato mund të ndihmojnë edhe në zhvillimin e së drejtës zakonore ndërkombëtare në një fushë apo 
për një çështje të caktuar. 

 

1.2.8. Traktatet për të Drejtat e Njeriut 

Traktatet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut përbëjnë një pjesë të rëndësishme të kuadrit ligjor 
të zbatueshëm për trafikimin e qenieve njerëzore. Dy prej traktateve ndërkombëtare më të 
rëndësishme për të drejtat e njeriut e përmendin shprehimisht trafikimin e qenieve njerëzore dhe 
shfrytëzimin e lidhur me të. 

■ Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit të Femrave (CEDAW): Neni 6 i 
saj e ndalon shprehimisht trafikimin dhe shfrytëzimin për prostitucion të femrave. 

■ Konventa për të Drejtat e Fëmijëve (CRC). Kjo konventë e ndalon trafikimin e fëmijëve dhe 
shfrytëzimin seksual të fëmijëve si detyrimin e tyre për të bërë punë të detyruar apo për t’i 
shfrytëzuar. Kjo konventë përmban edhe dispozita të rëndësishme për mbrojtjen e fëmijëve që 
janë trafikuar. 

Edhe traktate të tjera për të drejtat e njeriut2 i ndalojnë disa sjellje apo praktika të caktuara të cilat 
                                                      
2 Disa shembuj të traktateve për të drejtat e njeriut janë: 
 
■ Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR). 
■ Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore (ICESCPR). 
■ Konventa për Eliminimin e Diskriminimit Racor (CERD). 

■ Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve ose Ndëshkimeve të Tjera Mizore, Çnjerëzore ose Poshtëruese (Konventa Kundër 

Torturës). 

■ Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të Gjithë Punonjësve Migrues dhe të Anëtarëve të Familjeve të Tyre 

(Konventa për Punëtorët Migrues). 
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kanë lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore, ku përfshihet: diskriminimi kombëtar, racial dhe 
seksual; skllavëria; puna e detyruar dhe puna shërbëtori; shfrytëzimi seksual i fëmijëve; martesa 
me forcë; torturat dhe trajtimi e ndëshkimi çnjerëzor; dhe ngujimi pa arsye. 

Traktatet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut identifikojnë dhe mbrojnë edhe disa të drejta të 
cilat janë veçanërisht të rëndësishme në kuadër të trafikimit të qenieve njerëzore, siç janë: e drejta 
për të pasur dhe trashëguar pronë; e drejta për arsim; e drejta për të pasur mundësi për të fituar 
jetesën përmes punës së zgjedhur apo pranuar lirisht; dhe e drejta për një rrugëzgjidhje ligjore. E 
drejta për proces të drejtë dhe të rregullt gjyqësor është një e drejtë qendrore e njeriut e cila ka 
rëndësi të veçantë në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, përfshirë edhe ndihmën e 
ndërsjelltë reciproke dhe ekstradimin. 

Ndërkohë që në traktatet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kalimi kontrabandë i migruesve 
përmendet më pak në mënyrë të drejtpërdrejtë, disa prej të drejtave të përmendura më lart lidhen 
edhe me krimin e kalimit kontrabandë të migruesve dhe është një fakt i pranuar se të drejtat e 
njeriut të migruesve mund të shkelen gjatë procesit të kalimit kontrabandë të tyre dhe se një 
numër i ndjeshëm syresh humbin jetën në duart e kontrabandistëve që kërkojnë vetëm fitime. Një 
kategori e mundshme e migruesve të kaluar kontrabandë të drejtat e të cilëve përmenden 
konkretisht në traktatet ndërkombëtare janë ato të refugjatëve, nga të cilët më i rëndësishmi është 
 
Konventa e vitit 1951 e OKB-së “Për statusin e refugjatëve”: Neni 31 i saj thotë se “Shtetet 
Kontraktuese nuk i ndëshkojnë, lidhur me hyrjen apo praninë e paligjshme, refugjatët të cilët, duke 
ardhur drejtpërdrejt nga një territor ku është vendosur në rrezik jeta apo liria e tyre sipas kuptimit të 
nenit 1, hyjnë ose ndodhen pa leje në territorin e tyre, me kusht që ata të paraqiten vetë, pa 
vonesë, përpara autoriteteve dhe të tregojnë një shkak të fortë për hyrjen apo praninë e paligjshme 
të tyre”. 

 

1.2.9. Traktatet e së drejtës penale / traktatet e mbajtjes në kontroll të krimit 

Gjatë dekadës së fundit, janë miratuar një sërë traktatesh ndërkombëtare që kanë të bëjnë me 
çështjet penale (si në përgjithësi, ashtu edhe në lidhje me përgjegjësinë penale individuale të 
veçantë). Ata që lidhen më shumë me trafikimin e qenieve njerëzore dhe kalimin kontrabandë të 
migruesve janë Protokollet e lartpërmendur të UNTOC-së. 

Në krerët në vijim flitet për rrjetin kompleks të instrumenteve të së drejtës penale / mbajtjes në 
kontroll të krimit, i zhvilluar në nivele dypalëshe dhe rajonale për t’u dhënë zgjidhje çështjeve 
konkrete siç është ndihma e ndërsjelltë reciproke dhe ekstradimi. 

 

1.2.10. Instrumente që nuk janë në formën e traktatit 

Jo të gjitha instrumentet ndërkombëtare që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore apo kalimin 
kontrabandë të migruesve (apo, madje, me vetë çështjet e bashkëpunimit ndërkombëtar) janë 
traktate të zbatueshme me detyrim. Deklaratat, kodet dhe marrëveshjet dypalëshe apo 
shumëpalëshe si edhe rezolutat e OKB-së janë të gjitha burime të rëndësishme orientuese për 
hartimin e masave strategjike të bashkërenduara kundër autorëve të këtyre krimeve. Si e drejtë 
që nuk ka formën e mirëfilltë të legjislacionit, këto instrumente mund të ndihmojnë edhe në 
përgatitjen e normave dhe standardeve të reja ligjore. 
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Në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore, instrumenti joligjor më i rëndësishëm është dokumenti 
i vitit 2002, me titull “Parimet dhe udhëzuesit e rekomanduar nga OKB-ja për të drejtat e njeriut 
dhe trafikimin e qenieve njerëzore” (Parimet dhe Udhëzuesit për Trafikimin). Shumë aspekte të 
Parimeve dhe Udhëzuesve për Trafikimin mbështeten në të drejtën e traktateve ndërkombëtare. 
Mirëpo, disa pjesë të këtij dokumenti shkojnë më tej: ato përdorin standardet ligjore 
ndërkombëtare të pranuara për të përgatitur udhëzime më specifike dhe të hollësishme për 
shtetet, në fusha të tilla si legjislacioni, kundërpërgjigja e drejtësisë penale, bashkëpunimi 
ndërkombëtar, ndalimi i viktimave dhe mbrojtja e mbështetja e viktimave. Kohët e fundit Fondi për 
Fëmijët i Organizatës së Kombeve të Bashkuara nxori një paketë me “Udhëzime për mbrojtjen e 
fëmijëve viktima të trafikimit” (Udhëzimet e UNICEF-it), të cilat ofrojnë orientime të mëtejshme për 
çështjen konkrete të fëmijëve viktima. 

Edhe në nivel rajonal janë hartuar instrumente pjesërisht-ligjore ose joligjore. Ashtu sikurse edhe 
instrumentet ndërkombëtare homologe me to, edhe këto instrumente shpesh i ritheksojnë e i 
zgjerojnë parimet ekzistuese juridike dhe, ndonjëherë, shkojnë edhe përtej gjërave për të cilat 
kanë rënë dakord zyrtarisht shtetet. Mirëpo, në këtë rast të fundit, ato mund të ndihmojnë vetëm 
në sqarimin se në cilin drejtim lëviz e drejta ndërkombëtare në lidhje me çështje të caktuara. 
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KREU 2: Shikim i përgjithshëm i çështjeve që i përkasin 
bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e hetimit dhe ndjekjes 
penale të trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit kontrabandë të 
migruesve 
 

2.1. Rëndësia e bashkëpunimit ndërkombëtar 

Ekziston mundësia që të gjithë elementet e krimit të trafikimit të qenieve njerëzore të 
ndodhin brenda kufijve kombëtarë dhe që shkelësit, viktimat dhe provat të ndodhen 
brenda të njëjtit vend. Mirëpo, dosjet apo rastet e trafikimit, zakonisht, janë më të 
ndërlikuara se kaq. Shkelësit e dyshuar, viktimat dhe provat mund të ndodhen në dy apo 
më shumë vende, çka mund të çojë në zhvillimin e jetimeve dhe ndjekjeve penale në disa 
juridiksione. Për nga natyra që ka, kalimi kontrabandë i migruesve gjithmonë është krim 
ndërkombëtar. Aspekti ndërkombëtar i këtyre dukurive kriminale bën që format e 
ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar, siç është bashkëpunimi polici me polici, si 
edhe instrumentet ligjore më zyrtare, siç janë ndihma e ndërsjelltë juridike apo ekstradimi, 
të jenë jetike për suksesin e hetimeve, ndjekjeve penale apo dënimeve ndërkombëtare. 

Rëndësia e bashkëpunimit ndërkombëtar është pranuar në nivel ndërkombëtar (si edhe në 
nivel rajonal, përfshirë këtu edhe Evropën Juglindore).  Më poshtë jepen disa shembuj: 

■ Bashkëpunimi ndërkombëtar për parandalimin dhe luftën kundër krimit të organizuar 
është synim parësor i Konventës së OKB-së kundër Krimit të Organizuar 
Ndërkombëtar. 

■ Njëri prej tre qëllimeve bazë të “Protokollit të OKB-së për Parandalimin, Ndalimin dhe 
Ndëshkimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore, sidomos të Grave dhe Fëmijëve, i cili 
plotëson Konventën e OKB-së kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar” është 
nxitja e bashkëpunimit ndërkombëtar për parandalimin, ndalimin dhe ndëshkimin e 
trafikimit të qenieve njerëzore. 

■ Qëllimi i deklaruar i “Protokollit kundër Kalimit Kontrabandë të Migruesve me Tokë, 
Det dhe Ajër, i cili plotëson Konventën e OKB-së Kundër Krimit të Organizuar 
Ndërkombëtar” është parandalimi dhe lufta kundër kalimit kontrabandë të migruesve, 
si edhe nxitja e bashkëpunimit midis Shteteve Palë për këtë qëllim, duke mbrojtur, në 
të njëjtën kohë, të drejtat e migruesve të kaluar kontrabandë.  Në Konventë është 
përfshirë një deklaratë e cila thotë se veprimi i efektshëm për të parandaluar dhe 
luftuar kalimin kontrabandë të migruesve ... kërkon një qasje të plotë ndërkombëtare, 
përfshirë edhe bashkëpunimin, shkëmbimin e informacionit dhe masa të tjera të 
duhura. 

■ Edhe instrumente të tjera të rëndësishme ndërkombëtare, ku përfshihet edhe 
“Konventa Kuadër e OKB-së kundër Korrupsionit” (UNCAC), theksojnë rëndësinë 
qendrore të bashkëpunimit ndërkombëtar si një mjet me rëndësi kritike për eliminimin 
e bazave të kriminelëve. 

■ “Konventat Evropiane për Ndihmën Reciproke në Çështjet Penale dhe Ekstradimin” 
dhe Protokollet e tyre i detyrojnë shtetet nënshkruese të miratojnë ligje të përbashkëta 
në fushat e ndihmës së ndërsjelltë juridike dhe ekstradimit. 

■ “Konventa për Bashkëpunimin Policor për Evropën Juglindore” thotë se palët duhet ta 
forcojnë bashkëpunimin e Palëve të Kontraktuara në lidhje me luftën kundër rreziqeve 
që i kanosen sigurisë publike dhe/ose rendit publik si edhe në lidhje me parandalimin, 
zbulimin dhe hetimit policor të veprave penale. 
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Traktatet e mësipërme i kanë nënshkruar dhe ratifikuar të gjitha vendet e Ballkanit 
Perëndimor, me përjashtim të Kroacisë, e cila, në kohën e nxjerrjes së këtij publikimi, nuk 
e kishte nënshkruar “Konventën për Bashkëpunimin Policor për Evropën Juglindore”. 
 
 
 

2.2. Çështja e juridiksionit në rastet e trafikimit të qenieve njerëzore dhe 
kalimit kontrabandë të migruesve 

Normat mbi ushtrimin e juridiksionit penal janë një aspekt i rëndësishëm i bashkëpunimit 
ndërkombëtar. Këto norma identifikojnë rrethanat në të cilat një Shtet mund të vendosë 
apo i kërkohet të vendosë autoritetin e drejtësisë penale mbi një situatë të caktuar. 
Zbatimi i këtyre normave për trafikimin e qenieve njerëzore dhe kalimin kontrabandë të 
migruesve mund të jetë më i ndërlikuar se për shumë krime të tjera, për shkak të faktit 
se, shpesh, ato përfshijnë kryerjen e disa veprave në dy apo më shumë vende në të cilat 
autorët apo viktimat e krimeve nuk janë shtetas të tyre. 

Normat juridike ndërkombëtare për juridiksionin në situatat e trafikimit të qenieve 
njerëzore dhe të kalimit kontrabandë të migruesve parashtrohen në traktatet kryesore 
ndërkombëtare dhe rajonale. Objektivi i tyre është zvogëlimi apo eliminimi i bazave 
strehuese që u ofrojaë juridiksionet trafikantëve, duke siguruar që të gjitha pjesët e krimit 
të cilat mund të ndëshkohen kudo që të ndodhin.  Një shqetësim tjetër është që merren 
masat që mekanizmat e bashkërendimit të jenë të efektshëm në ato raste ku më shumë 
se një vend kanë argumente për të kërkuar juridiksionin.  Në vijim jepen normat kryesore, 
të nxjerra nga traktatet kryesore për trafikimin e qenieve njerëzore dhe kalimin 
kontrabandë të migruesve: 

■ Shtetit i kërkohet të vendosë juridiksionin mbi veprat penale të trafikimit të qenieve 
njerëzore dhe kalimit kontrabandë të migruesve kur vepra është kryer në territorin e 
atij shteti apo në kuvertë të një mjeti lundrues që mban flamurin e atij shteti apo të një 
mjeti ajror të regjistruar në bazë të ligjeve të tij (parimi i territorialitetit). 

■ Shteti mund të ushtrojë juridiksion mbi veprat penale të trafikimit të qenieve njerëzore 
dhe kalimit kontrabandë të migruesve kur vepra të tilla kryhen jashtë juridiksionit 
territorial të atij shteti kundër një shtetasi të tij (parimi i personalitetit pasiv). 

■ Shteti mund të ushtrojë juridiksion mbi veprat penale të trafikimit të qenieve njerëzore 
dhe kalimit kontrabandë të migruesve kur vepra të tilla kryhen jashtë juridiksionit 
territorial të atij shteti nga një shtetas i tij (parimi i shtetësisë). 

■ Shteti mund të ushtrojë juridiksion mbi veprat penale të trafikimit të qenieve njerëzore 
dhe kalimit kontrabandë të migruesve kur vepra të tilla kryhen jashtë juridiksionit 
territorial të atij shteti por janë të lidhura me krime të rënda dhe pastrim parash që 
planifikohen të kryhen në territorin e atij shteti. 

 
■ Shteti duhet ta vendosë juridiksionin mbi veprat penale të trafikimit të qenieve njerëzore 

dhe kalimit kontrabandë të migruesve kur autori i veprës ndodhet në territorin e atij 
shteti dhe shteti nuk e ekstradon autorin e veprës me arsyetimin e shtetësisë (parimi: 
“ekstrado ose ndiq penalisht”). 

Pa harruar natyrën ndërkombëtare të dukurive të trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit 
kontrabandë të migruesve, ekziston mundësia që më shumë se një vend të jenë në 
gjendje të vendosin juridiksionin mbi një dosje të caktuar trafikimit. Qysh në fillim janë të 



 
 
20 

rëndësishme konsultimet dhe bashkëpunimi, në mënyrë që të bashkërendohen veprimet 
dhe, më konkretisht, të përcaktohet juridiksioni më i duhur brenda të cilit të ndiqet 
penalisht një rast i caktuar. Në disa raste, është më e efektshme nëse të gjithë shkelësit i 
ndjek penalisht një shtet i vetëm, i cili merr mbështetje dhe ndihmë nga vendet e tjera të 
përfshira. Në raste të tjera, mund të preferohet që njëri shtet të ndjekë penalisht disa 
pjesëmarrës, ndërsa një apo më shumë shtete të ndjekin personat e tjerë. Çështje të tilla 
si: shtetësia; vendndodhja e dëshmitarëve; kuadri ligjor i zbatueshëm; burimet në 
dispozicion; dhe vendndodhja e shkelësit në çastin kur ndalohet, do të duhen të mbahen 
në konsideratë. UNTOC parashikon që kur janë të përfshira disa juridiksione, Shtetet Palë 
duhet të shqyrtojnë mundësinë e kalimit të çështjes te forumi më mirë “në interes të 
dhënies së duhur të drejtësisë” dhe “me idenë për ta përqendruar në një vend ndjekjen 
penale”. 

2.3. Format e bashkëpunimit ndërkombëtar që lidhen me dosjet e 
trafikimit të qenieve njerëzore dhe të kalimit kontrabandë të migruesve 

Ka disa forma të ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar. Në to përfshihen proceset 
joformale siç është bashkëpunimi polic me polic dhe proceset formale siç është ndihma e 
ndërsjelltë juridike dhe ekstradimi. Ky Udhëzues përqendrohet në disa aspekte të 
caktuara të bashkëpunimit ndërkombëtar, sikurse përshkruhen më lart, dhe te lidhja që 
kanë këto aspekte me rastet e trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimin kontrabandë të 
migruesve, sikurse shpjegohet në përmbledhjen e mëposhtme. Në Kreun 3 jepet një 
përshkrim dhe analizë më e gjerë e ndihmës së ndërsjelltë juridike. 

2.3.1. Bashkëpunimi joformal, përfshirë edhe bashkëpunimin “polici me 
polici” 

I përdorur në këtë kontekst, termi “bashkëpunim joformal” ka të bëjë me shkëmbimin e 
informacionit që behet drejtpërdrejt midis agjencive të forcave të ligjit dhe enteve 
rregullatore me homologët e tyre të huaj. Ndonjëherë quhet edhe ndihmë polici me polici 
apo dikaster me dikaster. 

Bashkëpunimi joformal është një instrument më vete, pa shumë rregulla ligjore, i 
bashkëpunimit për krimin ndërkombëtar, i cili mund të përdoret jashtë regjimit formal të 
ndihmës së ndërsjelltë juridike. Bashkëpunimi joformal u jep mundësi agjencive të 
forcave të ligjit dhe enteve rregullatore (siç janë autoritetet e tatim-taksave; dhe entet 
rregullatore të shoqërive tregtare dhe shërbimeve financiare) të shkëmbejnë informacion 
dhe informata drejtpërdrejt me homologët e huaj të tyre, pa iu nënshtruar kërkesës ligjore 
për të bërë një kërkesë zyrtare për ndihmë të ndërsjelltë juridike. Në këtë kuptim, 
bashkëpunimi joformal e plotëson ndihmën e ndërsjelltë juridike. Ky instrument i 
bashkëpunimit ndërkombëtar mund të përdoret përpara se të bëhet zyrtar një hetim dhe 
përpara se të fillojnë procedurat gjyqësore, për shembull për të realizuar përgjim, për të 
marrë deklarata vullnetare të dëshmitarëve apo për të kontrolluar bazat e të dhënave të 
informatave. Në rrethanat ku nuk janë të nevojshme masat shtrënguese, ai është 
zakonisht më i shpejtë, më i lirë dhe më i lehtë për të marrë informacion apo informata në 
mënyrë joformale, krahasuar me kanalet zyrtare të ndihmës së ndërsjelltë juridike. 

Instrumente ndërkombëtare dhe rajonale të ndryshme parashikojnë “bashkëpunim 
joformal” dhe ndarje të informacionit mes agjencive pa “letër-kërkesa” zyrtare në rastet e 
trafikimit të qenieve njerëzore dhe të kalimit kontrabandë të migruesve. 

Konventa e OKB-së Kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar, ndër të tjera, thotë: 
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UNTOC, Neni 27 (Bashkëpunimi midis forcave të ligjit) 
 
1.  Shtetet Palë duhet të bashkëpunojnë nga afër me njëri tjetrin, në përputhje me sistemet ligjore 
dhe administrative të brendshme përkatëse, për ta rritur efektivitetin e veprimit të forcave të ligjit 
kundër shkeljeve që mbulon kjo Konventë.  Secili Shtet Palë, në veçanti, duhet të miratojë masa të 
efektshme: 
 
a)  për t’i përmirësuar dhe, aty ku është nevoja, për të vendosur kanalet e komunikimit midis 
autoriteteve, agjencive dhe shërbimeve të tyre kompetente në mënyrë që të mundësojnë 
shkëmbimin e sigurt dhe të shpejtë të informacionit në lidhje me të gjitha aspektet e shkeljeve që 
mbulon kjo Konventë, duke përfshirë, nëse Shtetet Palë të interesuara i mendojnë të 
përshtatshme, lidhjet me veprimtaritë e tjera kriminale; 
b)  për të bashkëpunuar me Shtetet e tjera Palë për kryerjen e hetimeve paraprake në lidhje me 
shkeljet që mbulon kjo Konventë, sa i takon: 
  (i) identitetit, vendndodhjes dhe veprimtarive të personave që dyshohen për përfshirje në shkelje 
të tilla apo vendndodhjen e personave të tjerë të prekur; 
  (ii) lëvizjes së pasurive, pajisjeve ose mjeteve të tjera që përdoren apo mendohet të përdoren për 
kryerjen e këtyre shkeljeve; …………………….. 
2.  Me idenë për t’i dhënë fuqi kësaj Konvente, Shtetet Palë duhet të shqyrtojnë mundësinë e 
lidhjes së marrëveshjeve dypalëshe apo shumëpalëshe për bashkëpunim të drejtpërdrejtë midis 
agjencive të tyre të forcave të ligjit dhe, aty ku këto marrëveshje ekzistojnë, t’i ndryshojnë ato.  Në 
mungesë të marrëveshjeve të tilla midis Shteteve Palë, Palët mund ta konsiderojnë këtë Konventë 
si bazë për bashkëpunimin reciprok midis forcave të ligjit në lidhje me shkeljet që mbulon kjo 
Konventë.  Sipas rastit, Shtetet Palë duhet t’i përdorin plotësisht marrëveshjet, përfshirë edhe 
organizatat ndërkombëtare apo rajonale, për të rritur bashkëpunimin mes agjencive të tyre të 
forcave të ligjit. 
         

Konventa e OKB-së Kundër Trafikimit, ndër të tjera, thotë: 

 
Konventa e OKB-së Kundër Trafikimit, Nenit 10 (Shkëmbimi i informacioni dhe 
trajnimi) 
 
1.   Autoritetet e forcave të ligjit, të imigrimit apo autoritete të tjera të Shteteve Palë, sipas rastit, 
bashkëpunojnë me njëri tjetrin përmes shkëmbimit të informacionit, në përputhje me ligjet e 
brendshme të tyre, për t’u dhënë mundësi të përcaktojnë: 
 
a)  Nëse personat që kalojnë ose tentojnë të kalojnë një kufi ndërkombëtar me dokumente 
udhëtimi që u përkasin personave të tjerë apo pa dokumente udhëtimi janë autorë ose viktima të 
krimit të trafikimit të qenieve njerëzore; 
b)  Llojet e dokumenteve të udhëtimit që kanë përdorur ose tentojnë të përdorin personat për të 
kaluar personat me dokumente udhëtimi që u përkasin personave të tjerë apo pa dokumente 
udhëtimi janë autorë ose viktima të krimit të trafikimit të qenieve njerëzore;   dhe 
c)  Mjetet dhe mënyrat që përdorin grupet e organizuara kriminale për qëllimin e trafikimit të 
personave, përfshirë rekrutimin dhe transportimin e viktimave, rrugët dhe lidhjet mes personave 
dhe grupeve të angazhuara në këtë trafikim, dhe masat e mundshme për t’i zbuluar. 
 

Konventa e OKB-së Kundër Kontrabandës, ndër të tjera, thotë: 
 
Konventa e OKB-së Kundër Kontrabandës, Neni 10 (Informimi) 
 
1.   Pa cenuar nenet 27 dhe 28 të Konventës, Shtetet Palë, në veçanti ato shtete që kanë kufij të 
përbashkët apo që ndodhen përgjatë kufijve në të cilat kalohen kontrabandë migruesit, me qëllim 
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që të arrijnë objektivat e këtij Protokolli shkëmbejnë mes tyre, në përputhje me sistemet e tyre 
ligjore dhe administrative të brendshme, informacionet përkatëse për çështje të tilla si:   
………………….. 
 
b)  Identitetin dhe mënyrat e organizatave ose të grupeve të organizuara kriminale që dihen ose 
dyshohen se janë përfshirë në sjelljet e parashikuara në nenin 6 të këtij Protokolli; 
c) Pikat e nisjes dhe të mbërritjes, si edhe rrugët, bartësit dhe mjetet e transportit, që dihen ose 
dyshohen se përdoren nga një grup i roganizuar kriminal i përfshirë në sjelljen e parashikuar në 
nenin 6 të këtij Protokolli. 
 
 
Protokolli i Dytë Shtesë i Konventës Evropiane për Ndihmën e Ndërsjelltë në Çështjet 
Penale, ndër të tjera, thotë: 
 
ECMA, Protokolli II Shtesë,  Neni 11 (Informimi spontan) 
 
1.   Pa cenuar hetimet apo proceset penale të tyre, autoritetet kompetente të një Pale mund t’ua 
përcjellin, pa kërkesë paraprake, autoriteteve kompetente të një Pale tjetër informacionin e marrë 
në kuadër të hetimeve të tyre, kur mendojnë se dhënia e një informacioni të tillë mund ta ndihmojë 
Palën marrëse për nisjen ose realizimin e hetimeve ose të proceseve penale, ose mund të çojë në 
një kërkesë nga kjo Palë në kuadër të Konventës apo të Protokolleve të saj. 
 

Konventa për Bashkëpunimin Policor për Evropën Juglindore, ndër të tjera, thotë: 

 
PCC SEE, Neni 5.1, paragrafi a 
 
Objekti i shkëmbimit të informacionit 
 
1.  Në rrjedhën e bashkëpunimit që synon parandalimin, zbulimin dhe hetimin e veprave penale, në 
veçanti të krimit të organizuar, autoritetet e forcave të ligjit të Palëve Kontraktuese, mbas kërkesës, 
shkëmbejnë informacionin e mëposhtëm: 
     
a)  të dhëna për personat e përfshirë në krim të organizuar, informata për lidhjet midis personave 
të dyshuar dhe grupeve të dyshuara. Informacion për veprat penale të përgatitura, të tentuara apo 
të kryera, sidomos për kohën, vendin dhe llojin e krimit, të dhëna për viktimat apo pronat e prekura, 
informata për rrethanat e veçanta dhe për dispozitat ligjore përkatëse, nëse kërkohen për të 
parandaluar, zbuluar dhe hetuar veprat penale, ........... 
 
Neni 6 
 
Shkëmbimi i informacionit pa kërkesë 
 
Në disa raste të caktuara, autoritetet e forcave të ligjit të Palëve Kontraktuese i japin njëra tjetrës 
informacion pa marrë kërkesë, nëse, mbështetur në faktet e vërtetuara, ka arsye për të supozuar 
se një informacion i tillë është i nevojshëm për t’u kundërpërgjigjur rreziqeve konkrete që i kanosen 
rendit publik dhe/ose sigurisë apo për të parandaluar, zbuluar dhe hetuar veprat penale. 
 

2.3.2. Bashkëpunimi formal: Ndihma e ndësjelltë juridike 

Ndihma e ndërsjelltë juridike, e cila, ndonjëherë, quhet ndihmë reciproke ose ndihmë 
gjyqësore, është procesi që përdorin zyrtarisht Shtetet për t’u kërkuar shteteve të tjera të 
japin informacion dhe prova për qëllimet e një hetimi apo ndjekjeje penale. Ndihma e 
ndërsjelltë juridike është një instrument shumë formal bashkëpunimi sepse, në 
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përgjithësi, kërkon që një shtet t’i kërkojë një shteti tjetër të ushtrojë kompetenca 
shtrënguese në emër të tij dhe/ose të bëjë hapa për marrjen e provave të pranueshme në 
një proces gjyqësor penal. Për këto arsye, ky instrument funksionon me norma të 
ndryshme dhe shumë më të rrepta se ato që zbatohen për bashkëpunimin më pak formal 
agjenci me agjenci ose polici me polici. Parimet dhe kushtet e lidhura me ndihmën e ndërsjelltë 
juridike përshkruhen në Kreun 3. 

2.3.3. Bashkëpunimi formal: Ekstradimi 

Ekstradimi është emri zyrtar që i është vendosur procesit përmes të cilit një shtet (Shteti 
Kërkues) i kërkon një shteti tjetër (Shtetit të Kërkuar) të kthejë një person i cili duhet t’i 
nënshtrohet ndjekjes penale apo duhet të kryejë një dënim në Shtetin Kërkues. Për shkak 
të natyrës së proceseve të trafikimit të qenieve njerëzore dhe të kalimit kontrabandë të 
migruesve, personat e dyshuar që kërkohen për t’u ndjekur penalisht në një shtet, shpesh, 
ndodhen në një shtet tjetër. Kjo mund të ndodhë ngaqë janë shtetas të atij shteti tjetër ose 
ngaqë kanë bërë enkas disa hapa për t’iu larguar ndjekjes penale apo dënimit, përmes 
arratisjes në një shtet tjetër. Për rrjedhojë, ndonjëherë ekstradimi është thelbësor për të 
pasur një ndjekje penale të suksesshme të çështjeve të trafikimit të qenieve njerëzore dhe 
të kalimit kontrabandë të migruesve.  Për një përshkrim të hollësishëm të parimeve dhe 
proceseve të ekstradimit, ju lutemi, shihni Manualin e UNODC ASEAN “Për 
bashkëpunimin ndërkombëtar në çështjet e trafikimit të qenieve njerëzore”. 

2.3.4. Ndërvarësia e instrumenteve të bashkëpunimit ndërkombëtar 

Mjetet e ndryshme joformale dhe formale të bashkëpunimit ndërkombëtar në çështjet 
penale kanë ndërvarësi mes tyre. Është mirë që hetuesit, prokurorët dhe juristët e 
autoriteteve qendrore të mbajnë parasysh rolet dhe përdorimet plotësuese të tyre, për 
shembull: 

■ Ndihma joformale mund të hedhë themelet për kërkesat e mëpasshme zyrtare në 
kuadër të ndihmës së ndërsjelltë juridike. 

■ Ndihma formale e ndërsjelltë juridike dhe ndihma agjenci me agjenci mund të 
zhvillohen në të njëjtën kohë. 

■ Ndihma e ndërsjelltë juridike shpesh ndodh pas bashkëpunimit të drejtpërdrejtë 
agjenci me agjenci. 

■ Ndihma e ndërsjelltë juridike mund të plotësojë ekstradimin në ato raste ku edhe 
autori i dyshuar edhe provat e një krimi ndodhen në një vend të huaj. 

■ Ndihma e ndërsjelltë juridike mund të përdoret për të marrë prova për t’ia rritur 
mundësitë një çështjeje në ato raste kur është e mundur që të bëhet një kërkesë për 
ekstradim. 

■ Në situatat kur një Shtet të cilit i drejtohet kërkesa nuk pranon ta ekstradojë një 
person (për shembull, ngaqë ky person është shtetas i atij shteti), Shteti Kërkues 
mundet, më pas, t’i japë ndihmë të ndërsjelltë juridike shtetit të cilit i drejtohet kërkesa 
për t’i dhënë këtij të fundit mundësi të hetojë apo ndjekë penalisht personin e kërkuar. 

Bashkëpunimi nuk është vetëm një mënyrë të menduari dhe të punuari, por është edhe 
një koleksion “instrumentesh” dhe procesesh. Shtetet që janë të angazhuara për 
bashkëpunim, në përgjithësi gjejnë një gamë të tërë mundësish, mekanizmash dhe 
burimesh për ta ndihmuar njëri tjetrin në hetimin dhe ndjekjen penale të veprave të 
trafikimit të qenieve njerëzore. 
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2.4. Baza ligjore për bashkëpunimin ndërkombëtar 

Është thelbësore të përcaktohet baza ligjore për bashkëpunimin ndërkombëtar. Përmes 
përcaktimit të bazës ligjore të një mase, nëpunësi i drejtësisë penale mund të jetë i sigurt se 
kompetenca po ushtrohet si duhet dhe se rezultatet e bashkëpunimit mund të përdoren sipas 
mënyrës për të cilën janë parashikuar. Verifikimi i bazës ligjore zakonisht siguron edhe 
informacion të rëndësishëm për objektin dhe natyrën e instrumentit përkatës të 
bashkëpunimit. 

2.4.1. Bashkëpunimi i mbështetur në traktate 

Shtetet dhe grupet e shteteve që punojnë përmes organizatave ndërqeveritare kanë krijuar një 
rrjet kompleks traktatesh dypalëshe dhe shumëpalëshe, të cilët ofrojnë një bazë ligjore për 
bashkëpunimin ndërkombëtar. Bashkëpunimi i mbështetur në traktate ka avantazhe praktike 
dhe strategjike. Së pari, një traktat e detyron një shtet të cilit i drejtohet kërkesa, të 
bashkëpunojë sipas së drejtës ndërkombëtare. Së dyti, zakonisht traktatet përmbajnë 
dispozita të hollësishme për procedurën dhe parametrat e bashkëpunimit dhe ofron, kështu, 
një siguri dhe qartësi më të madhe se shumica e masave organizative që nuk mbështeten në 
traktate. Së fundi, traktatet mund të parashikojnë forma bashkëpunimi të cilat, përndryshe, nuk 
do të ishin të mundura. 

Traktatet dypalëshe 

Shtetet mund të negociojnë traktate dypalëshe për ekstradimin dhe/ose ndihmën e ndërsjelltë 
juridike. Traktatet dypalëshe mund të jenë shumë të dobishme sepse mund të përshtaten për 
të pasqyruar me imtësi sistemet juridike dhe nevojat konkrete të dy vendeve. Ata janë edhe 
më të thjeshtë për t’u ndryshuar, në mënyrë që të përmbushin kërkesat e ardhshme. Mirëpo, 
negocimi i traktatet dypalëshe mund të konsumojë shumë kohë dhe burime. Një shteti mund t’i 
duhet të lidhë shumë traktate të tilla në mënyrë që të sigurojë një mbulim të mjaftueshëm të 
interesave të tij të mundshëm. 
 

Traktatet shumëpalëshe 

Traktatet shumëpalëshe kanë qenë gjithmonë të rëndësishëm në kuadrin e bashkëpunimit 
juridik ndërkombëtar. Mirëpo, gjatë dekadës së fundit, theksi është vendosur nga bashkësia 
ndërkombëtare gjithnjë e më shumë te hartimi i kornizave shumëpalëshe të bashkëpunimit në 
lidhje me çështje që u interesojnë të gjithëve. Disa shembuj të këtyre çështjeve janë terrorizmi, 
trafiku i drogave, korrupsioni, mjedisi tregtar dhe krimi ndërkombëtar. Më poshtë jepet një 
përshkrim i shkurtër i traktateve kryesore ndërkombëtare dhe rajonale që krijojnë detyrime për 
shtetet në lidhje me bashkëpunimin ndërkombëtar për trafikimin e qenieve njerëzore dhe 
kalimi kontrabandë i migruesve. 

Konventa e OKB-së kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar 

UNTOC pranon nevojën për të nxitur dhe rritur bashkëpunimin e ngushtë ndërkombëtar në 
mënyrë që të kundërveprohet për problemet e krimit të organizuar ndërkombëtar. Shtetet Palë 
të Konventës angazhohen të marrin një varg masash kundër krimit të organizuar 
ndërkombëtar, përfshirë edhe cilësimin si vepër penale të: pjesëmarrjes në një grup kriminal të 
organizuar; pastrimit të parave; dhe korrupsionit dhe pengimit të drejtësisë. Shtetet Palë 
angazhohen për korniza të reja dhe të hollësishme për ekstradimin, ndihmën e ndërsjelltë 
juridike dhe bashkëpunimin midis forcave të ligjit. Më poshtë jepet një listë e çështjeve të 
bashkëpunimit ndërkombëtar që mbulon UNTOC: 
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■ Bashkëpunimi ndërkombëtar për konfiskimin. 
■ Juridiksioni 
■ Ekstradimi. Transferimi i personave të dënuar. 
■ Ndihma e ndërsjelltë juridike. 
■ Hetimet e përbashkëta. 
■ Teknikat e posaçme hetimore. 
■ Transferimi i çështjeve penale. 
■ Krijimi i kartelës penale. 
■ Bashkëpunimi i forcave të ligjit. 
■ Mbledhja, shkëmbimi dhe analizimi i informacionit për natyrën e krimit të organizuar. 

UNTOC krijon detyrime ligjore midis Shteteve Palë për të bashkëpunuar për këto çështje, 
ndërkohë që u lejon hapësirë për të vazhduar shfrytëzimin e traktateve dypalëshe 
ekzistuese. 

Protokolli i OKB-së kundër trafikimit 

Protokolli i OKB-së kundër trafikimi është një marrëveshje e gjithanshme ndërkombëtare 
për të trajtuar krimin e trafikimit të qenieve njerëzore, sidomos të grave dhe fëmijëve, në 
nivel ndërkombëtar. Ky protokoll krijon një kuadër brenda të cilit shtetet mund të marrin 
masa legjislative, politike dhe praktike për të ndihmuar viktimat e trafikimit, për të ndaluar, 
ndjekur penalisht dhe ndëshkuar personat përgjegjës për trafikimin dhe për të 
parandaluar trafikimin në të ardhmen. Protokolli krijon edhe parametrat e bashkëpunimit 
gjyqësor dhe të shkëmbimit të informacionit mes vendeve. 

Krahas dispozitave të UNTOC-së për bashkëpunimin ndërkombëtar, të cilat duke u bërë 
ndryshimet e nevojshme zbatohen edhe për Protokollin e OKB-së kundër Trafikimit, 
Protokolli i OKB-së kundër Trafikimit përcakton me hollësi një sërë formash konkrete të 
bashkëpunimit të cilat konsiderohen veçanërisht të përshtatshme për rastet e trafikimit të 
qenieve njerëzore. Këtu përfshihen: 

■ Bashkëpunimi joformal dhe shkëmbimi i informacionit midis forcave të ligjit, 
autoriteteve të imigrimit dhe autoriteteve të tjera përkatëse për një varg qëllimesh, ku 
përfshihet edhe identifikimi i viktimave dhe i autorëve të krimit; 

■ Bashkëpunimi mund të ndihmojë në gjetjen e informacionit për mjetet dhe metodat që 
përdorin grupet e organizuara kriminale për qëllimin e trafikimit; 

■ Fuqizimi i bashkëpunimit mes agjencive të kontrollit të kufirit, ku përfshihet edhe 
vendosja dhe mbajtja e kanaleve të drejtpërdrejta të komunikimit; 

■ Bashkëpunimi për verifikimin e dokumenteve të udhëtimit dhe identitetit; dhe 
■ Bashkëpunimi për të mundësuar konfiskimin e produkteve të krimit, pronave, 

pajisjeve dhe instrumentaliteteve të tjera të krimit. 

Protokolli i OKB-së kundër kontrabandës 

Krahas dispozitave të UNTOC-së për bashkëpunimin ndërkombëtar, të cilat duke u bërë 
ndryshimet e nevojshme zbatohen edhe për Protokollin e OKB-së kundër Kontrabandës, 
Protokolli i OKB-së kundër Kontrabandës përcakton me hollësi format e bashkëpunimit 
që janë veçanërisht të dobishme për rastet e kalimit kontrabandë të migruesve.  Këtu 
përfshihen: 
 
■ Shkëmbimi i informacionit për personat që dyshohen se janë kontrabandistë dhe 

grupet e kontrabandistëve; 
■ Shkëmbimi i informacionit për rrugët, bartësit dhe mjetet e transportit që përdorin 

kontrabandistët; 
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■ Shkëmbimi i informacionit për keqpërdorimin e dokumenteve të udhëtimit; 
■ Shkëmbimi i informacionit për mjetet dhe metodat e fshehjes dhe transportimit të 

personave; 
■ Ndërlidhja dhe shkëmbimi i përvojave dhe praktikave legjislative dhe masave për 

parandalimin dhe luftën kundër kalimit kontrabandë të migruesve; 
■ Ndarja e informacionit shkencor dhe teknologjik që është i dobishëm për vënien në 

zbatim të ligjit, për rritjen e kapacitetit për parandalimin, zbulimin dhe hetimin e kalimit 
kontrabandë të migruesve; 

■ Fuqizimi i bashkëpunimit mes agjencive të kontrollit të kufirit, ndër të tjera, përmes 
vendosjes dhe mbajtjes së kanaleve të drejtpërdrejta të komunikimit. 

 

Konventa e OKB-së kundër Korrupsionit 
 
Konventa e OKB-së Kundër Korrupsionit (UNCAC), e cila hyri në fuqi në vitin 2005, kërkon 
të nxisë dhe fuqizojë masat e luftës kundër korrupsionit në sektorin publik dhe privat, si në 
nivel kombëtar ashtu edhe në nivel ndërkombëtar. Ajo përfaqëson një konsensus të gjerë 
ndërkombëtar për atë se çfarë kërkohet në lidhje me parandalimin dhe cilësimin si vepër 
penale të korrupsionit si edhe për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe rimarrjen e pasurive. 
Ajo zbatohet për disa forma korrupsioni si edhe për bashkëpunimin në korrupsion. 
Shteteve Palë u kërkohet të parashikojnë vepra specifike të lidhura me korrupsionin, ku 
përfshihen: dhënia ryshfet nëpunësve vendas dhe të huaj; përvetësimi i fondeve; 
shpërdorimi i funksioneve; veprimet tregtare të ndikuara; dhe fshehja dhe “pastrimi” i 
produkteve të shkeljeve të parashikuara në përputhje me UNCAC-në. Shteteve Palë u 
kërkohet gjithashtu të cilësojnë si shkelje penale pengimin e drejtësisë në lidhje me 
kryerjen e shkeljeve të parashikuara në bazë të UNCAC-së dhe të parashikojnë një gamë 
masash parandaluese si për sektorin publik ashtu edhe për atë privat. 

UNCAC synon të nxisë bashkëpunimin e fuqishëm ndërkombëtar. Shteteve Palë u 
kërkohet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin në çdo aspekt të luftës kundër korrupsionit, ku 
përfshihen edhe parandalimi, hetimi dhe ndjekja ligjore e shkelësve. Vendet janë të 
detyruara të ofrojnë forma specifike të ndihmës së ndërsjelltë juridike për mbledhjen dhe 
kalimin e provave për t’u përdorur në ndjekjen penale, të ekstradojnë shkelësit dhe të 
mbështesin gjurmimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive të vëna me korrupsion. 
 
UNCAC mbështetet nga dhe përforcon një sërë marrëveshjesh rajonale për këto çështje, 
ku përfshihet edhe Konventa e Këshillit të Evropës për të Drejtën Penale mb Korrupsionin 
(që e cilëson korrupsionin si vepër penale); dhe Konventa e Këshillit të Evropës për të 
Drejtën Civile mbi Korrupsionin (që parashikon dëmshpërblimin e viktimave të 
korrupsionit). 

2.4.2 Masat organizative që nuk mbështeten në traktate 
 
Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar nuk kërkon medoemos ekzistencën e traktateve. Duke 
e hequr kërkesën ligjore për një traktat, shtetet mund ta përshpejtojnë procesin e 
bashkëpunimit ndërkombëtar dhe t’ua përshtatin atë nevojave dhe kërkesave të rasteve të 
veçanta. Më poshtë, jepen disa shembuj të kornizave apo mekanizmave që mund të 
ofrojnë autoritetin dhe strukturën për bashkëpunimin juridik midis shteteve. 

Bashkëpunimi i mbështetur në të drejtën e brendshme 
 
Shumë vende kanë miratuar ligje të brendshme për ndihmën e ndërsjelltë juridike dhe/ose 
për ekstradimin, të cilët ofrojnë bazën mbi të cilën vendi mund të bashkëpunojë me shtete 
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të tjera, edhe në ato situata kur nuk ka ndonjë traktat pararendës apo ndonjë kuadër tjetër 
organizativ me shtetin tjetër. Zbatimi i këtyre ligjeve ndryshon nga vendi në vend. Ligjet e 
disa vendeve përcaktojnë një listë të shteteve të huaja të caktuara të cilëve do t’u japin 
ndihmë. Ligjet e disa vendeve të tjera parashikojnë që ndihma të mund t’i jepet cilido shtet, 
rast pas rasti, me kusht që të jepen garanci të mjaftueshme për bashkëpunim reciprok në 
të ardhmen. Zakonisht, legjislacioni i brendshëm përcakton procedurën e dërgimit, 
marrjes, shqyrtimit dhe ekzekutimit të kërkesave dhe parakushtet e detyrueshme apo të 
vullnetshme për ofrimin e kësaj ndihme. 
 
Është vërejtur se bashkëpunimi ndërkombëtar i mbështetur në legjislacionin e brendshëm 
mund të jetë më i shpejtë dhe më pak i kushtueshëm se ndihma e mbështetur te traktatet. 
Mirëpo, legjislacioni i brendshëm i një shteti nuk krijon marrëdhënie me fuqi ligjore midis 
atij shteti dhe një shteti tjetër në të njëjtën mënyrë që krijon detyrimi ligjor për të 
bashkëpunuar mbi dy Shtete Palë të një traktati. Rrjedhimisht, një shtet nuk mund t’i 
përdorë ligjet e tij të brendshme për të ndikuar apo orientuar sjelljen e shteteve të tjera. 

Bashkëpunimi i mbështetur në sjelljen reciproke 

Veprimi reciprok është një parim zakonor i cili, në thelb, është një garanci që jep shteti që 
bën kërkesën për ndihmë se do të përmbushë të njëjtin lloj kërkese dhe do të ofrojë 
bashkëpunim të ngjashëm për shtetin të cilit i drejtohet kërkesa në një rast të ngjashëm në 
të ardhmen. Sjellja reciproke është shprehje e parimit zakonor më të gjerë të njohjes 
reciproke të ligjeve dhe zakoneve të vendeve të tjera: ideja se veprimet dhe praktikat 
mund të mbështeten në argumentet e vullnetit të mirë dhe veprimit të ndërsjelltë më 
shumë se në zbatimin strikt dhe kontrollin ligjor të normave. Bashkëpunimi i mbështetur në 
sjelljen reciproke diskutohet më gjatë në Kreun 3. 

 

2.5. Sovraniteti, masat mbrojtëse dhe të drejtat e njeriut 

Ndërkohë që pohon nevojën për bashkëpunim ndërkombëtar për të luftuar krime të rënda 
si trafikimi i qenieve njerëzore dhe kalimi kontrabandë i migruesve, e drejta 
ndërkombëtare mbështet sovranitetin dhe integritetin territorial të shteteve. Ky është një 
parim i rëndësishëm që duhet mbajtur parasysh kur merren në shqyrtim format e 
lejueshme të bashkëpunimit, sidomos në lidhje me zbatimin e ligjit. Për shembull, sipas 
normave ekzistuese të së drejtës ndërkombëtare, asnjë shtet nuk ka të drejtë të 
ndërmarrë një veprim të forcave të ligjit në territorin e një shteti tjetër pa pëlqimin 
paraprak të këtij të fundit. Këto parime janë ritheksuar qartë në traktatet kryesore të 
bashkëpunimit ndërkombëtar. 

Por, kufijtë e sovranitetit të shteteve nuk janë pa fund. Veprimet e shteteve u 
nënshtrohen kufizimeve të caktuara, të cilat ua vendos e drejta ndërkombëtare, ku 
përfshihen edhe detyrimet për të drejtat e njeriut dhe garancitë procedurale të 
parashtruara në traktatet dypalëshe dhe shumëpalëshe. Këto kufizime synojnë të 
mbrojnë të gjithë personat nga shtypja dhe padrejtësia, përfshirë edhe ata të cilët janë 
objekt (apo janë të përfshirë në mënyra të tjera) të kërkesave për bashkëpunim 
ndërkombëtar. 

Për shembull, liria e njeriut është njëra prej të drejtave më të vjetra bazë. Në bazë të 
Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR), të gjithë njerëzit 
kanë të drejtën e lirisë dhe sigurisë së personit. Kjo nuk është e drejtë absolute, duke 
qenë se, për shembull, shteteve u lejohet ta kufizojnë lirinë e njeriut përmes 
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mekanizmave të tillë si arrestimi, paraburgimi dhe burgimi. Por e drejta ndërkombëtare 
për të drejtat e njeriut parashikon se në çdo rast, çdo kufizim i tillë i lirisë është i 
justifikueshëm vetëm nëse kufizimi është i ligjshëm dhe jo arbitrar. Në të drejtat e tjera të 
cilat në përgjithësi kanë lidhje me kontekstin e bashkëpunimit ndërkombëtar përfshihen: e 
drejta për të jetuar; e drejta për të mos iu nënshtruar torturës ose dënimit mizor, çnjerëzor 
ose poshtërues; e drejta për barazi përpara ligjit; e drejta për dëgjim të drejtë dhe publik, 
përfaqësim ligjor dhe përkthyes; prezumimi i pafajësisë; dhe e drejta për të mos u 
deklaruar fajtorë për shkelje apo dënime me fuqi prapavepruese. 

Normalisht, traktatet për bashkëpunim ndërkombëtar parashikojnë disa masa për 
mbrojtjen e personave që janë objekt i një kërkese për bashkëpunim ndërkombëtar. 
Kufizimet për bashkëpunimin që gjenden zakonisht në traktatet për bashkëpunimin 
ndërkombëtar diskutohen në krerët në vijim. Megjithatë, është e rëndësishme të kuptohet 
se mbrojtjet e përcaktuara në traktatet ndërkombëtare nuk ekzistojnë të veçuara. Ato 
duhen kuptuar si pjesë e një sistemi shumë më të madh mbrojtjesh të të drejtave të njeriut 
të cilat përfshijnë detyrime në lidhje me traktate të tilla si ICCPR, Konventa në Lidhje me 
Statusin e Refugjatëve (Konventa e Refugjatëve) dhe Konventa Kundër Torturës dhe 
Trajtimeve ose Ndëshkimeve të tjera Mizore, Çnjerëzore ose Poshtëruese (Konventa 
Kundër Torturës). 

Shkeljet e standardeve të pranuara për të drejtat e njeriut gjatë hetimeve, ndjekjeve 
penale dhe gjykimeve kanë potencialin jo vetëm për t’i shkatërruar çështjet e ndryshme 
penale, por edhe për të zvogëluar gatishmërinë e vendeve për të bashkëpunuar në të 
ardhmen. Kështu, edhe pse duhet nxitur botërisht ndjekja aktive e trafikantëve dhe 
kontrabandistëve që i kalojnë kufijtë e shteteve, kërkesat për bashkëpunim ndërkombëtar 
duhet të trajtohen në mënyrë të tillë që të mbajnë tërësisht në konsideratë standardet 
ndërkombëtare të drejtësisë penale dhe të të drejtave të njeriut. 
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KREU 3: Ndihma e ndërsjelltë juridike dhe përdorimi i Instrumentit 
të UNDOC-së për ndihmën e ndërsjelltë juridike 
 

3.1. Procesi i ndihmës së ndërsjelltë juridike 

Ndihma e ndërsjelltë juridike është procesi që përdorin shtetet për të dhënë dhe marrë 
ndihmë formale qeveri me qeveri në hetimet dhe ndjekjet penale. Ndihma e ndërsjelltë 
juridike, ndonjëherë, quhet ndihmë reciproke ose ndihmë gjyqësore. Për hir të 
njëtrajtshmërisë në të gjithë këtë material përdoret shkurtimi NNJ. 

Se çfarë lloji të ndihmës së ndërsjelltë juridike i japin shtetet njëri tjetrit varet nga ligji i 
brendshëm, traktatet dhe masat e tjera organizative ndërkombëtare. Por, ka një numër 
llojesh të NNJ-së që hasen më shumë të cilat, shpesh, shtetet janë të gatshme t’ua ofrojnë 
shteteve të tjera për të mundësuar hetimet dhe ndjekjet penale. Më poshtë jepen disa 
shembuj: 

■ Marrja e provave ose e dëshmive me shkrim. 
■ Lokalizimi dhe identifikimi i dëshmitarëve dhe i personave të dyshuar. 
■ Realizimi i shërbimit të dokumenteve gjyqësore. 
■ Ekzekutimi i kontrolleve dhe sekuestrove të pronave. 
■ Këqyrja e objekteve dhe vendeve. 
■ Dhënia e informacioneve, provave dhe vlerësimeve të ekspertëve. 
■ Dhënia e kopjeve origjinale apo të noterizuara të dokumenteve dhe të dhënave 
përkatëse. 
■ Identifikimi ose gjurmimi i produkteve të krimit. 
■ Mundësimi i paraqitjes vullnetare të personave në Shtetin Kërkues. 
■ Transferimi i të burgosurve për të dhënë dëshmi. 

Objekti i formave tradicionale të ndihmës është zgjeruar këto vitet e fundit nga traktate 
ndërkombëtare të tilla si UNTOC-ja, për të përfshirë mjete të tjera shtesë siç janë ngrirja e 
pasurive, videokonferencat dhe ajo që ka filluar të njihet si “kalimi spontan i informacionit” 
që do të thotë se autoriteteve u lejohet, edhe pa ndonjë kërkesë paraprake, t’u kalojnë 
informacion autoriteteve kompetente të një shteti tjetër. 

Nga këndvështrimi ligjor, NNJ-ja ndryshon praktikisht nga format e tjera joformale të 
bashkëpunimit midis nëpunësve shtetërorë të vendeve të ndryshme. Zyrtarët e forcave të 
ligjit dhe nëpunës të tjerë shpesh kërkojnë ndihmë nga homologët e huaj të tyre përmes 
kanaleve joformale, por ka kufizime lidhur me atë që mund të arrihet ligjshmërish përmes 
kanaleve joformale. Për shembull, në përgjithësi bashkëpunimi ndërkombëtar nuk mjafton 
në ato raste kur ndihma kërkon masa shtrënguese apo detyruese.  Krahas këtyre, provat e 
mbledhura përmes kësaj metode mund të mos jenë të pranueshme në proceset penale. 
Për këto arsye, është thelbësore që punonjësit në terren që merren me rastet e trafikimit të 
qenieve njerëzore apo të kalimit kontrabandë të migruesve të kuptojnë jo vetëm atë që 
mund të arrihet përmes mekanizmave joformale por edhe përmes kanaleve më formale të 
NNJ-së. 
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3.2. Marrëdhëniet midis mekanizmave formale dhe joformale të 
bashkëpunimit 

Procesi i kërkimit të ndihmës përmes kanaleve të NNJ-së është zyrtar dhe shpesh i 
ngadaltë. Për këtë arsye, ekspertët rekomandojnë që aty ku ekziston mundësia, punonjësit 
në terren të shikojnë nëse është e mundshme për të marrë në mënyrë të ligjshme 
rezultatin e dëshiruar përmes mekanizmave joformal të bashkëpunimit.  Nëse ndihma e 
kërkuar nuk kërkon masa shtrënguese (siç është kontrolli dhe sekuestrimi apo marrja e 
dëshmisë me gojë nga një dëshmitar jo bashkëpunues), atëherë ndihma joformale polici 
me polici apo agjenci me agjenci mund të jetë më e shpejtë, më pak e kushtueshme dhe 
më e volitshme.  Në shumë raste, kanalet joformale mund të përdoren në një fazë të 
hershme të një hetimi apo procesi penale, ndërsa kërkesa zyrtare për NNJ bëhet në një 
fazë më të vonshme. Kjo mund të mundësojë shkëmbimin e shpejtë të informacionit në 
pika kritike, duke siguruar, në të njëjtën kohë, që informacionet ose provat të merren 
përmes kanaleve zyrtare. Por ka shumë rëndësi që çdo kërkesë joformale të bëhet dhe 
realizohet në mënyrë të ligjshme. 

Kur të marrin vendim për të bërë apo jo një kërkesë formale, është e mira që punonjësit në 
praktikë të mbajnë në konsideratë pikat e mëposhtme: 

■ A do të pranohen informacionet apo dëshmitë si prova në gjykatë, nëse nuk janë marrë 
përmes kanaleve formale? 

■ A mund të arrihet i njëjti rezultatet përmes bashkëpunimit joformal (për shembull, nëse i 
bëhet një telefonatë një kolegu në një shërbim policor të huaj apo njësi të huaj të 
inteligjencës financiare)? 

■ A do të përmirësohej kërkesa e mëpasshme për NNJ nga marrja e informacionit 
kontekstual përmes kanaleve joformale? 

■ A do të mund të merrej informacion përkatës nga regjistrat publik apo nga burime të 
tjera të hapura? 

■ A do të mund të arrihej i njëjti rezultat, pa kompromentuar procesin ose rezultatet, 
përmes mjeteve të tjera si kërkesa që dëshmitari të vijë në Shtetin Kërkues për të 
dhënë dëshmi? 

 
Më poshtë jepen disa prej rreziqeve që mund të duhet të mbahen në konsideratë kur 
ndiqet rruga e bashkëpunimit joformal: 

■ Kërkesat joformale të panevojshme, për vogëlsira apo që hanë shumë kohë mund të 
perceptohen si harxhim i kotë i kokhës.  Kjo mund të kufizojë gatishmërinë e 
homologëve për të ndihmuar për kërkesat e ardhshme. 

■ Kërkesat joformale mund të çojnë në fakte dhe elemente të provave të pasakta dhe jo 
të besueshme nëse nuk është identifikuar personi më i duhur apo më i trajnuar për të 
gjetur informacion të besueshëm (persona të cilët përmes kanaleve formale 
identifikohen më lehtë).3 

■ Kërkesat joformale mund të komprometojnë pa dashje hetime të tjera që mund të jenë 
duke u zhvilluar, nëse nuk trajtohen me nivelin e duhur të ruajtjes së informacionit të 
fshehtë. 

3.3. Baza ligjore për ndihmën e ndërsjelltë juridike 

Parimet e barazisë sovrane dhe të integritetit territorial janë të mishëruara më së miri në të 
                                                      
3 Ky është një argument për përdorimin e pikave fokale operative të emëruara si kanale të shkëmbimit 
joformal të informacionit. 
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drejtën dhe praktikën ndërkombëtare. Në kontekstin e tanishëm, këto parime i ndalojnë 
shtetet që të mos ushtrojnë juridiksion apo të mos ndërmarrin veprime në territorin e një 
pale tjetër pa pëlqimin paraprak të kësaj të fundit. 

Mbështetur në këtë, sa herë që një shtet kërkon prova, informacione apo ndonjë ndihmë 
tjetër për një hetim apo proces penal nga një vend tjetër, ky informacion apo ndihmë do të 
duhet të kërkohet nga Shteti që e zotëron informacionin, që është në gjendje ta japë 
ndihmën ose që ka juridiksionin përkatës. 

Baza e efektshme ligjore për dhënien e NNJ-së ka rëndësi kritike për të siguruar një 
veprim të efektshëm. Përpara se të bëhet kërkesa për NNJ, është e rëndësishme të 
identifikohet baza ligjore për këtë bashkëpunim. Baza ligjore për NNJ-në mund të gjendet 
në ligjin e brendshëm, në traktatet dypalëshe ose shumëpalëshe ose në një ndërthurje të 
këtyre burimeve. 

3.3.1. Ligji i brendshëm 

Shumë shtete kanë ligje të brendshme që rregullojnë dhënien e NNJ-së. Zakonisht, këto 
ligje përcaktojnë parakushtet dhe procedurën e bërjes, transmetimit dhe ekzekutimit të 
kërkesave hyrëse dhe dalëse. Në shumë situata, ligje të tilla mjaftojnë për të mbështetur 
një kërkesë për NNJ edhe pa pasur një traktat midis shteteve në fjalë. 

Në përgjithësi, ligjet e brendshme japin informacion të rëndësishëm për objektin e ndihmës 
që mund të ofrohet dhe për arsyet e refuzimit. Zakonisht, ato përcaktojnë parakushtet që 
duhen plotësuar dhe procedurat që duhen ndjekur, për shembull ku duhen dërguar 
kërkesat dhe si duhen strukturuar ato. 

Një shembull i një ligji të tillë të brendshëm në Ballkanin Perëndimor mund të gjendet në 
Ligjin e Serbisë “Për ndihmën juridike ndërkombëtare në çështjet penale”, i vitit 2009,4 i cili 
përcakton procedurat (përfshirë edhe institucionet e ngarkuara me to) për një sërë llojesh 
të ndihmës juridike. 

3.3.2. Parimi zakonor i veprimit të ndërsjelltë 

Nëse nuk ka traktate apo ligje të brendshme, një shtet që dëshiron të kërkojë ndihmë nga 
një shtet tjetër do të duhet të mbështetet te veprimi i ndërsjelltë. Sikurse vërehet në kreun 
e mëparshëm, veprimi reciprok është një garanci që jep shteti që bën kërkesën për 
ndihmë se do të përmbushë të njëjtin lloj kërkese dhe do të ofrojë bashkëpunim të 
ngjashëm për shtetin të cilit i drejtohet kërkesa në një rast të ngjashëm në të ardhmen. 
 

3.3.3. Trakatet  
 
Ndihma e ndërsjelltë juridike rregullohet nga një rrjet traktatesh ndërkombëtare, rajonale 
dhe dypalëshe, të cilët ose i plotësojnë ligjet e brendshme ose ofrojnë një bazë ligjore më 
vete për një ndihmë të tillë. 
 

Traktatet dypalëshe për ndihmën e ndërsjelltë juridike 

Traktatet dypalëshe të NNJ-së hasen shpesh, sidomos midis atyre shteteve që kanë kufij 
tokësorë së bashku ose që kanë lidhje të ngushta apo marrëdhënie historike. Duke i 
                                                      
4 Fletorja Zyrtare e Republikës së Serbisë, nr. 20/2009. 
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negociuar në mënyrë dypalëshe, shtetet kanë mundësinë t’i japin formë një marrëveshjeje 
e cila të përputhet me sistemin juridik dhe me kërkesat ligjore të tyre, duke siguruar, në të 
njëjtën kohë, një shkallë të lartë sigurie dhe parashikueshmërie. 

Për shembull, Bosnja-Hercegovina ka lidhur një sërë marrëveshjesh të tilla dypalëshe për 
bashkëpunim në çështjet civile dhe penale, ndër të tjera, me Kroacinë, ish Republikën 
Jugosllave të Maqedonisë, Malin e Zi dhe Serbinë. 

Traktatet shumëpalëshe për ndihmën e ndërsjelltë juridike 

Gjatë pesëdhjetë vjetëve të fundit, janë hartuar një sërë instrumentesh shumëpalëshe (si 
ndërkombëtare ashtu edhe rajonale) me qëllimin konkret të nxitjes dhe rregullimit të 
bashkëpunimit midis shteteve në sektorin gjyqësor. Këto instrumente mund të merren me 
një çështje të vetme siç është terrorizmi, trafiku i drogave ose krimi i organizuar, ose 
mund të ofrojnë një kuadër të përgjithshëm të normave brenda të cilave trajtohen çështjet 
e NNL-së midis dy apo më shumë shteteve. 

Traktatet shumëpalëshe: Rajonale 

Konventa Evropiane për Ndihmën e Ndërsjelltë në Çështjet Penale u hap për nënshkrim 
nga shtetet anëtare të Këshillit të Evropës në muajin prill 1959.  Ajo mbulon çështje të tilla 
si letër-porositë për marrjen në pyetje të dëshmitarëve ose ekspertëve, shërbimin e 
dokumenteve zyrtare dhe të vendimeve gjyqësore, thirrjen e dëshmitarëve, ekspertëve 
apo personave të shoqëruar dhe transmetimin e informacionit nga regjistrat gjyqësorë. 

Për NNJ-në në çështjet penale janë parashtruar një sërë parimesh orientuese. U vendos 
që një ndihmë e tillë të jetë e pavarur nga ekstradimi, në kuptimin që duhet dhënë edhe 
në raste kur refuzohet ekstradimi. Për shembull, është rënë dakord që NNJ-ja duhet të 
jepet në rastin e shkeljeve të vogla si edhe në rastin e shkeljeve të rënda dhe se, si 
rregull i përgjithshëm, nuk është nevoja që shkelja të quhet shkelje në ligjet e të dy 
vendeve. Protokolli i Dytë Shtesë i Konventës, i cili u hap për nënshkrim në muajin nëntor 
2001 i modernizoi dispozitat ekzistuese që rregullonin NNJ-në, duke e zgjeruar gamën e 
rrethanave në të cilat mund të kërkohet NNJ-ja, duke e lehtësuar ndihmën dhe duke e 
bërë atë më të shpejtë dhe më elastike. 
 
Për shembull: 
 
Neni 15,1 i Konventës së vitit 1959 thotë, si vijon 
 
Letër-porositë e përmendura në Nenet 3, 4 dhe 5, si edhe kërkesat e përmendura në 
Nenin 11 bëhen nga Ministria e Drejtësisë e Palës kërkuese drejtuar Ministrisë së 
Drejtësisë së Palës së cilës i bëhet kërkesa dhe kthehen përmes të njëjtave kanale. 
 
Por, paragrafi i dytë e zëvendëson këtë paragraf me dispozitën e mëposhtme: 
 
Kërkesat për ndihmë të ndërsjelltë si edhe informimi spontan bëhen me shkrim nga 
Ministria e Drejtësisë e Palës kërkuese drejtuar Ministrisë së Drejtësisë së Palës së cilës i 
bëhet kërkesa dhe kthehen përmes të njëjtave kanale.  Por, ato mund të përcillen 
drejtpërdrejt nga autoritetet gjyqësore të Palës kërkuese autoriteteve gjyqësore të Palës 
së cilës i bëhet kërkesa dhe të kthehen përmes të njëjtave kanale. 
  
 
Të dy këto traktate janë nënshkruar dhe ratifikuar nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. 
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Traktatet shumëpalëshe: Ndërkombëtare 
 
Traktatet më të rëndësishme ndërkombëtare në kontekstin e tanishëm janë UNTOC (dhe 
protokollet e tij për trafikimin dhe kontrabandën) dhe Konventa e OKB-së Kundër 
Korrupsionit (UNCAC). 
 
Protokollet e OKB-së kundër Trafikimit dhe Kontrabandës nuk merren në mënyrë specifike 
me çështjen e NNJ-së. Rrjedhimisht, është e nevojshme t’i kthehemi instrumentit prind të 
tyre, UNTOC-së, për të parë dispozitat që do të vlenin për Shtetet Palë. Dispozitat 
përkatëse të UNTOC-së janë dhënë me hollësi të mjaftueshme për t’i karakterizuar ato si 
një “minitraktat” (ose si traktat brenda traktatit) i cili mund të përdoret (ose atëherë kur nuk 
ka marrëveshje alternative, duhet të përdoret) nga Shtetet Palë si e vetmja bazë ligjore për 
NNJ-në në lidhje me shkeljet për të cilat zbatohen. 
Më poshtë jepet një përmbledhje e elementeve kryesore të regjimit të NNJ-së të vendosur 
nga UNTOC.2 
Fusha e zbatimit: 
Detyrimet për NNJ-në të vendosura në UNTOC zbatohen për shkeljet e përcaktuara në 
përputhje me këtë Konventë, ku përfshihen veprat e: 

■ Pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal; 
■ Pastrimit të produkteve të krimit 
■ Korrupsionit; 
■ Pengimit të drejtësisë; 
■ “Krimit të rëndë” 
 
....... kur këto përfshijnë një grup të organizuar kriminal dhe ka baza të arsyeshme për të 
dyshuar se viktimat, dëshmitarët, të ardhurat e krimit, instrumentalitet apo prova të 
veprave të tilla ndodhen në shtetin palë të cilit i drejtohet kërkesa. 

 “Krimi i rëndë” përkufizohet si një sjellje e cila përbën një vepër të ndëshkueshme me 
privim maksimal të lirisë prej të paktën katër vjetësh ose me një dënim më të rëndë. 

Llojet e ndihmës që mund të përdoren: 
Paragrafi 3 i Nenit 18 të UNTOC-së parashikon se Shtetet Palë mund të kërkojnë NNJ nga 
njëri tjetri, në lidhje me shkeljet e përcaktuara nga Konventa, për secilin prej qëllimeve të 
mëposhtme: 

■ Marrja e dëshmive me gojë ose me shkrim. 
■ Realizimi i shërbimit të dokumenteve gjyqësore. 
■ Ekzekutimi i kontrolleve dhe sekuestrove dhe ngrirjes. 
■ Këqyrja e objekteve dhe vendeve. 
■ Dhënia e informacioneve, provave dhe vlerësimeve të ekspertëve. 

                                                      
2 Regjimi i ndihmës së ndërsjelltë juridike i krijuar nga UNCAC, në shumë gjëra, ngjan me regjimin e krijuar 
nga UNTOC. Mirëpo, duhet theksuar se ndihma juridike e UNCAC-së lidhet me vepra të ndryshme penale, 
domethënë me korrupsionin, siç është ryshfeti, përvetësimi i fondeve publike, tregtimi i influencës dhe 
pastrimi “i produkteve të krimit” (këtu përfshihen produktet e çfarëdo krimi, që mund të përfshijë edhe 
trafikimin e qenieve njerëzore, kalimin kontrabandë të migruesve, ose krime të lidhura me to). Krahas kësaj, 
UNCAC e zgjeron detyrimin për NNJ për të përfshirë edhe ato situata kur janë të përfshirë personat juridikë, 
siç janë shoqëritë tregtare apo struktura të tjera tregtare. Vini re edhe  se dy forma të ndihmës – identifikimi, 
ngrirja dhe gjurmimi i produkteve të krimit  dhe  rikuperimi i pasurive – të përcaktuara në UNCAC nuk janë të 
përcaktuara në UNTOC. 
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■ Dhënia e kopjeve origjinale apo të noterizuara të dokumenteve dhe të dhënave 
përkatëse, përfshirë dokumente shtetërore, bankare, financiare, tregtare apo 
biznesi. 

■ Identifikimi ose gjurmimi i të ardhurave nga krimi, pasurive të paluajtshme, 
instrumentaliteteve apo gjërave të tjera që mund të përdoren si prova. 

■ Mundësimi i paraqitjes vullnetare të personave në Shtetin Kërkues. 

Konventa ka edhe një dispozitë gjithëpërfshirëse e cila u jep mundësi shteteve palë të 
kërkojnë çdo lloj ndihme që nuk bie ndesh me ligjin e brendshëm të Shtetit Palë të cilit i 
drejtohet kërkesa. 

Duhet thënë se bashkëpunimi ndërkombëtar për qëllimet e konfiskimit është objekt i një 
neni më vete (Neni 13). 
 
Kushtet për NNJ-në: 
Regjimi i NNJ-së i vendosur nga UNTOC-ja ka për synim plotësimin dhe jo zëvendësimin 
e kornizave të NNJ-së që ekzistojnë qysh më parë përmes traktateve të tjera, qofshin këto 
dypalëshe apo shumëpalëshe. Në të njëjtën kohë, kur një vend bëhet Shtet Palë i 
UNTOC-së lindin detyrime të veçanta të cilat duhet t’i përmbushin Shtetet Palë mes tyre. 
Këtu përfshihet detyrimi për të mos refuzuar një kërkesë për NNJ mbi bazën e fshehtësisë 
së të dhënave bankare. 

Në ato raste kur UNTOC kërkon dhënien e një niveli më të lartë ndihme nga ajo që 
kërkohet nga traktatet e tjera për NNJ-në që mund të ekzistojnë mes Shteteve Palë, 
atëherë kanë epërsi dispozitat e saj. Anasjelltas, kur një traktat tjetër parashikon një nivel 
më të lartë ndihme nga Shteti të cilit i drejtohet kërkesa, atëherë dispozitat e traktatit në 
fjalë përcaktojnë shkallën e detyrimeve të shtetit të cilit i drejtohet kërkesa.  Paragrafi 7 i 
Neni 18 të UNTOC-së parashikon se kur nuk ka ndonjë traktat për NNJ-në në fuqi mes një 
Shteti Palë që kërkon bashkëpunim dhe Shtetit Palë të cilit i kërkohet bashkëpunimi, 
atëherë zbatohen normat e NNJ-së të parashikuara në paragrafët nga 9 deri në 29 të 
Nenit 18.  Në tërësinë e tyre, këto norma mund të konsiderohen se formojnë një mini-
traktat për NNJ-në, sepse trajtojnë çështje të tilla si përmbajtja dhe forma e kërkesave për 
NNJ dhe arsyet për refuzimin e kësaj ndihme. Kur është në fuqi qysh më parë një traktat 
tjetër mes Shteteve Palë në fjalë, atëherë zbatohen normat e këtij traktati (nëse palët nuk 
bien dakord në mënyrë specifike të zbatojnë paragrafët nga 9 deri në 29). Shtetet palë 
nxiten fuqimisht, por nuk detyrohen, të zbatojnë ndonjërin prej kushteve të paragrafëve 
nga 9 deri në 29 të Nenit 18, nëse këto kushte mundësojnë bashkëpunim në një shkallë 
më të madhe se kushtet e traktatit të NNJ-së në fuqi midis tyre. 

Përzgjedhja e instrumentit të duhur të bashkëpunimit 

Gjatë gjithë procesit të konsultimeve në Ballkanin Perëndimor, delegacionet kanë 
raportuar probleme me bashkëpunimin ndërkombëtar, të shkaktuara nga përpunimi i 
zgjatur i dosjeve përmes kanaleve diplomatike. E megjithatë, përkundër këtyre 
problemeve, disa vende i ndjekin në mënyrë strikte procedurat formale të parashikuara 
nga legjislacioni i brendshëm. Në një përpjekje për t’i kapërcyer problemet ekzistuese, 
vendet e tjera po përpiqen të ndjekin qasje të tjera alternative. Alternativa më e zakontë 
është zbatimi i drejtpërdrejtë i instrumenteve ndërkombëtare (kryesisht i Protokollit të Dytë 
të Konventës së Këshillit të Evropës për NNJ-në) të cilët mundësojnë komunikimin e 
drejtpërdrejtë midis organeve gjyqësore. Mirëpo, vendet nuk janë të sigurta nëse një 
bashkëpunim i tillë do të pranohet apo jo nga gjykatat. 
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Regjimet e UNTOC-së dhe të UNCAC-së janë krijuar me synimin për të funksionuar 
krahas regjimeve të tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar, si për shembull Protokolli i Dytë 
i Konventës së Këshillit të Evropës për NNJ-në dhe traktatet dypalëshe ekzistuese. 
Kështu, ka shumë të ngjarë që kur shteti kërkues dhe shteti të cilit i drejtohet kërkesa janë 
palë të disa apo të gjithë këtyre traktateve, mund të ketë shumë pak ose aspak 
mospërputhje midis detyrimeve të ndryshme. 
 
Kur shteti kërkues dhe shteti të cilit i drejtohet kërkesa janë të dy Vende Anëtare të 
Protokollit të Dytë të Konventës së Këshillit të Evropës për NNJ-në, atëherë zbatohen 
detyrimet e Protokollit të Dytë të Konventës së Këshillit të Evropës për NNJ-në, krahas 
detyrimeve të tjera të parashikuara nga UNTOC-ja dhe UNCAC-ja. Në situatat kur njëri 
prej shteteve nuk është palë e Protokollit të Dytë të Konventës së Këshillit të Evropës për 
NNJ-në, atëherë palët rregullohen nga një masë organizative për NNJ-në të vendosur mes 
tyre. Në rastet e trafikimit të qenieve njerëzore dhe të kalimit kontrabandë të migruesve, 
kjo masë organizative ka shumë të ngjarë të jetë UNTOC, duke supozuar që të dy shtetet 
janë palë të këtij traktati. Sikurse vërehet më lart, në rastet e trafikimit të qenieve njerëzore 
apo të kalimit kontrabandë të përqendruara rreth korrupsionit apo pastrimit të parave, 
UNCAC do të ishte një alternative e përshtatshme. Është gjithashtu e mundshme që një 
traktat dypalësh midis shtetit kërkues dhe shtetit të cilit i drejtohet kërkesa të jetë mjeti më i 
duhur i bashkëpunimit. Duhet theksuar se UNTOC dhe UNCAC nuk mund të 
zëvendësohen nga Shtetet Palë me instrumente që kërkojnë një nivel më të ulët detyrimi. 
Në rastet kur është e mundur një zgjedhje e instrumentit, është e rëndësishme të shikohet 
se cili prej tyre i përmbush më mirë kërkesat për bashkëpunimin, në dritën e rrethanave 
aktuale. 
 
Raporti i Grupit të Punës të Ekspertëve të UNDOC-së, i vitit 2001, “Për përvojën më të 
mirë të administrimit të praktikave të NNJ-së” (më poshtë jepen informacionet e 
hollësishme) rekomandonte që aty ku kishte pengesa juridike për shkëmbimin e efektshëm 
të kërkesave të NNJ-së, shtetet, sipas mundësive, duhet ta rrisin numrin e shteteve me të 
cilët kanë traktate dypalëshe apo të shqyrtojnë mundësinë e hartimit të traktateve rajonale 
dhe/ose të hartojnë legjislacion të brendshëm për mundësimin e shkëmbimit të efektshëm 
të kërkesave për NNJ.  Është vërejtur se traktatet ndërkombëtare, nëse e lejon 
legjislacioni i brendshëm, mund të përdoren si bazë ligjore për shkëmbimin e kërkesave të 
NNJ-së. 
 

3.4. Parimet dhe kushtet për ndihmën e ndërsjelltë juridike 

Që të ketë sukses një kërkesë për NNJ, ka një sërë parimesh që duhen ndjekur apo 
parakushtesh që duhen plotësuar. Në përgjithësi, këto pasqyrojnë praktikat e shteteve, të 
cilat janë zhvilluar me kalimin e kohës në përgjigje të shqetësimeve për nevojën për të 
ruajtur interesat si të shteteve që e bëjnë kërkesën ashtu edhe të shteteve të cilave u 
drejtohet kërkesa dhe për të mbrojtur të drejtat e njeriut në procesin e drejtësisë penale. 
Më poshtë jepet një listë e parimeve dhe kushteve kryesore që vlejnë për NNJ-në.  Për një 
përshkrim të hollësishëm të secilit prej këtyre parimeve dhe për shembuj të nxjerrë nga 
traktatet e ndryshme, ju lutemi, shihni Manualin e UNODC ASEAN “Për bashkëpunimin 
ndërkombëtar në çështjet e trafikimit të qenieve njerëzore”. 

 
■ Testet e provave; 
■ Kriminaliteti i dyfishtë; 
■ Parimi i gjësë së gjykuar; 
■ Veprimi reciprok; 
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■ Kufizimi i specialitetit apo përdorimit; 
■ Argumentet e përgjithshme për të drejtat e njeriut; 
■ Të drejtat e personave të dyshuar dhe personave të akuzuar për vepra penale; 
■ Pasja parasysh e shkallës së ndëshkimit, përfshirë edhe rastet e torturës dhe të 

dënimit me vdekje; 
■ Shkeljet politike; 
■ Interesi kombëtar ose ai publik; 
■ Fshehtësia bankare dhe shkeljet fiskale. 
  
 

3.5. Përvoja më e mirë për praktikat e NNJ-së 

Raporti i Grupit të Punës të Ekspertëve të UNODC-së, i vitit 2001, “Për përvojën më të 
mirë për praktikat e NNJ-së” bënte një sërë rekomandimesh.  Disa prej tyre jepen në 
formë të përmbledhur, më poshtë, së bashku me argumente të tjera për këtë temë të 
paraqitura nga autorët mbështetur në publikimet e mëpasshme të OKB-së. 
 

3.5.1. Fuqizimi i efektivitetit të autoriteteve qendrore 
 

Ngritja e autoriteteve qendrore të efektshme 
 
Konventat e OKB-së për Mbajtjen në Kontroll të Drogave dhe Krimit përmbajnë dispozita 
të gjera të ngjashme në lidhje me NNJ-në.  Të përfshira në dispozitat e tyre janë edhe 
kërkesat që çdo palë të njoftojë Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së se cili autoritet 
qendror është caktuar të marrë, përcjellë apo ekzekutojë kërkesat për NNJ. Ky është një 
informacion me rëndësi kritike për Shtetet Kërkuese, në mënyrë që ato të planifikojnë dhe 
përpilojnë kërkesat. Ky informacion duhet të jetë i saktë, i përditësuar dhe gjerësisht i 
arritshëm për ata të cilët hartojnë apo përcjellin kërkesat për NNJ. 
 
Shtetet që nuk e kanë bërë ende një gjë të tillë duhet të ngrenë një autoritetet qendror i cili 
të mundësojë, bërjen e kërkesave për NNJ, në përputhje me Nenin 7 të Konventës së 
OKB-së Kundër Trafikut të Paligjshëm të Lëndëve Narkotike dhe Psikotropike, e vitit 1988, 
dhe ekzekutimin e shpejtë të kërkesave të ardhura nga palët e tjera. Autoritetet qendrore 
duhet të jenë të pajisur me personel që punon në terren dhe të cilët të jenë kualifikuar nga 
ana juridike dhe të cilët të kenë zhvilluar njohuritë teknike institucionale dhe të kenë 
vijueshmëri në fushën e NNJ-së. Nuk është e domosdoshme që autoriteti qendror të jetë 
vendosur me legjislacion, mjafton edhe një strukturë administrative. 
 

Sigurimi i përditësimit të informacionit të kontaktit për autoritetet qendrore 
 
Palët e Konventës së vitit 1988 duhet të sigurohen që informacioni i kontaktit në Adresarin 
e OKB-së për autoritetet kompetente të jetë i përditësuar dhe, me aq sa është e mundur, 
të japin informacion për ta kontaktuar autoritetin qendror përmes telefonit, telefaksit dhe 
internetit. (Shih paragrafin 3.6.2.) 
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Sigurimi i qëndrimit në dispozicion non-stop 24 orë 
 
Si sa i takon Konventës së vitit 1988, ashtu edhe në përgjithësi, autoriteti qendror i një 
shteti është mirë që, për aq sa është e mundur, të parashikojë një mundësi që të 
kontaktohet një nëpunës i autoritetet qendror nëse është nevoja për të ekzekutuar një 
kërkesë urgjente për NNJ edhe jashtë orarit të punës. Nëse nuk ka mjete të tjera, është 
mirë që shtetet të shikojnë mundësinë që Zyra Qendrore Kombëtare e Interpolit në vendin 
e tyre apo ndonjë kanal tjetër ekzistues të mund ta kontaktojë një nëpunës të tillë jashtë 
orarit të punës. 
 

Përputhshmëria e autoriteteve qendrore për qëllimet e NNJ-së sipas traktateve të 
ndryshme 
 
Nxiten shtetet të sigurojnë që autoritetet e tyre qendrore të jenë një ent i vetëm, në mënyrë 
që të jetë më e lehtë për shtetet e tjera të kontaktojnë autoritetin e duhur për të gjitha llojet 
e ndihmës NNJ në çështjet penale dhe të mundësohet një përputhshmëri e praktikës së 
NNJ-së për llojet të ndryshme të veprave penale. 

Zvogëlimi i vonesave 
 
Është mirë që shtetet të marrin masat e duhura për të siguruar që kërkesat të shqyrtohen 
dhe të vendoset mes tyre prioriteti nga autoritetet qendrore menjëherë pasi të merren dhe 
t’u përcillen pa vonesë autoriteteve ekzekutuese. Është mirë që shtetet të shqyrtojnë idenë 
e vendosjes së afateve kohore për përpunimin e kërkesave nga autoritetet qendrore. 
Shtetet është mirë të sigurojnë edhe që agjencitë ekzekutuese të mos e vonojnë 
përpunimin e kërkesave në mënyrë të paarsyeshme. 

Bashkësia ndërkombëtare e ka cilësuar trafikimin e qenieve njerëzore si një vepër penale 
dhe shkelje të të drejtave të njeriut, që kërkon vëmendjen e ngutshme të gjithë shteteve 
dhe një nivel të lartë bashkëpunimi midis tyre. Pranohet gjerësisht se prioriteti i kërkesave 
për ndihmë që lidhen me dosjet e trafikimit të qenieve njerëzore duhet të vendoset nga 
Shteti Kërkues.  Edhe rastet e kalimit kontrabandë të migruesve shpesh përfshijnë shkelje të të 
drejtave të njeriut dhe është mirë të trajtohen me përparësi. 
 

3.5.2. Sigurimi i ndërgjegjësimit për kërkesat ligjore kombëtare dhe përvojat 
më të mira 
 

Guida praktike për kuadrin ligjor dhe praktikat kombëtare për NNJ-në 
 
Është e rëndësishme që autoritetet e brendshme të jenë në dijeni për mundësinë e NNJ-
së dhe t’i njohin procedurat që duhen të ndjekin për marrjen e kësaj ndihme në lidhje me 
një hetim apo ndjekje penale.  Dhënia e informacionit autoriteteve të huaja është një masë 
e rëndësishme për mundësimin e bashkëpunimit të efektshëm. Masat e dobishme të 
rekomanduara janë nxjerrja e manualeve/udhëzuesve, përfshirë edhe publikimin në 
hapësira në internet. 
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Trajnimi i personelit të përfshirë në procesin e NNJ-së 
 
Zbatimi i efektshëm i instrumenteve dhe legjislacionit të NNJ-s nuk është i mundur pa një 
personel që të jetë i trajnuar mirë në ldhje me ligjet, parimet dhe praktikat e zbatueshme. 
Nxiten shtetet të përdorin një gamë të gjerë metodash për ofrimin e një trajnimi të tillë, në 
një mënyrë e cila të mundësojë ruajtjen në kohë të njohurive të fituara. 
 

3.5.3. Bashkëpunimi përmes përdorimit të alternativave të kërkesave formale 
të NNJ-së 
 

Vlera e kanaleve policore kur nuk kërkohen masa formale 
 
Sikurse është theksuar më parë, me përjashtim të masave detyruese që normalisht 
kërkojnë autoritet gjyqësor,4 nuk është gjithmonë e nevojshme të ketë një kërkesë formale 
për NNJ për të marrë ndihmë nga shtetet e tjera, kështu që, sa herë të jetë e mundur, 
informacionet ose informatat është e mira të kërkohen fillimisht përmes kontakteve polici 
me polici, mënyrë kjo që është më e shpejtë, më e lirë dhe më elastike se rruga formale e 
NNJ-së. Një kontakt i tillë mund të bëhet përmes ICPO/Interpolit, Europolit, përmes 
nëpunësve ndërlidhës, në kuadër të traktateve apo marrëveshjeve ekzistuese ose përmes 
masave organizative rajonale, qofshin këto formale apo joformale, sipas mundësisë. 

Sidomos në ato raste kur dëshmia a prova jepet vullnetarisht apo kur mund të 
gjendet publikisht 
 
Mund të përdoren kanalet joformale për të marrë prova apo dëshmi të dhëna vullnetarisht 
(si për shembull dëshmi me shkrim) ose prova nga regjistrat publik apo nga burime të tjera 
të arritshme publikisht. Gjithashtu, disa kategori të veçanta dëshmish apo informacioni 
mund të merren drejtpërdrejt nga jashtë vendit pa pasur nevojë për kanalet e policisë, për 
shembull, informacioni publik i ruajtur në internet apo në regjistra të tjerë publikë. 

Apo për të ndihmuar në përshpejtimin e kërkesave formale urgjente 
 
Ka shumë shtete të cilat lejojnë që kërkesat urgjente të bëhen gojarisht apo me faks midis 
punonjësve të forcave të ligjit në mënyrë që të mund të bëhen përgatitje paraprake apo të 
jepet një ndihmë e ngutshme jo detyruese, gjatë së cilës kërkesa zyrtare kanalizohet 
përmes autoriteteve qendrore. Por, kërkesa formale duhet të përmendë që një kopje e saj 
është dërguar përmes rrugëve joformale, për të parandaluar dyfishimin e punës. 
 
Duhet thënë, këtu, se shpesh trafikimi i qenieve njerëzore është një krim i dhunshëm dhe 
se viktimat, sidomos ato viktima që bashkëpunojnë me forcat e ligjit, mund të ndodhen në 
rrezik të madh frikësimi apo ndëshkimi. Në rastet e kalimit kontrabandë të migruesve, 
shpesh mjetet e transportit janë të rrezikshme dhe shëndeti dhe siguria e migruesve vihet 
në rrezik të madh. Këta faktorë mund të jenë argumente të rëndësishme që mbahen 
parasysh për të vendosur nëse duhen përdorur apo jo këto rrugë të drejtpërdrejta 
komunikimi. 

Përdorimi i ekipeve hetimore të përbashkëta 
 
Është mirë që shtetet të shikojnë idenë e përdorimit të ekipeve hetimore të përbashkëta në 
ato raste kur ka një aspekt ndërkombëtar të shkeljes (shih Kreun 4). 
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3.5.4. Maksimizimi i efektivitetit përmes kontakteve vetjake 
 

Mbajtja e një kontakti të drejtpërdrejtë përgjatë gjithë fazave të kërkesës 
 
Kontaktet vetjake për të çelur kanale komunikimi midis anëtarëve të autoriteteve qendrore, 
gjykatësve, prokurorëve dhe hetuesve në shtetin që bën kërkesën dhe shtetin që merr 
kërkesën janë tejet të rëndësishme në çdo fazë të procesit të NNJ-së, për zhvillimin e 
njohjeve dhe të besimit, që janë aq të nevojshme për arritjen e rezultateve më të mira. 
 
Mund të jetë e dëshirueshme të vendosen kontakte me nëpunësin në shtetin të cilit i 
drejtohet kërkesa përpara dërgimit të kërkesës, në mënyrë që të sqarohen kërkesat ligjore 
apo të thjeshtohen procedurat. Kontaktet vetjake janë të rëndësishme edhe për 
përpunimin e kërkesave urgjente përmes kanaleve të drejtpërdrejta. 
 
Rrjedhimisht, është jetike mbajtja dhe qarkullimi në rajon dhe jashtë tij e një liste të 
përditësuar me pikat e kontaktit nga gjykatësit, prokurorët dhe policët që merren me 
çështjet e trafikimit të qenieve njerëzore dhe të kalimit kontrabandë të migruesve. Është e 
mira që në këtë listë të jenë të përfshirë edhe pikat e kontaktit për autoritetet qendrore 
(krahas përfshirjes së tyre në Adresarin e OKB-së, sikurse përmendet më lart).  Në 
Aneksin C jepet një listë e të gjitha pikave të kontaktit që lidhen me këto çështje. Është e 
qartë se, me kalimin e kohës, kjo do të ndryshojë, ndaj është mirë të futet një mekanizëm 
për të siguruar përditësimin e listës dhe qarkullimin e saj sa herë të ketë ndryshime në 
personel. Megjithatë, ka të ngjarë që numrat e telefonit dhe të faksit dhe adresat e 
përgjithshme të postës elektronike të mos ndryshojnë. 
 

Përfitimet e magjistrave, prokurorëve dhe policëve ndërlidhës 
 
Nxiten shtetet të marrin nisma të tilla si shkëmbimi i policëve, magjistrave ose prokurorëve 
ndërlidhës, ose përmes dërgimit të një punonjësi të përhershëm në autoritetin qendror të 
vendit tjetër, ose përmes organizimit të shkëmbimeve afatshkurtra. 
 

3.5.5. Përgatitja e kërkesave të efektshme për NNJ 
 
Përgatitja e një kërkese për asistencë përfshin mbajtjen në konsideratë të një sërë 
kërkesash ligjore, të cilat jepen me hollësi në Rubrikën 3.6, më poshtë. 
 

3.5.6. Eliminimi/zvogëlimi i pengesave ndaj ekzekutimit të kërkesave 
 

Interpretimi me elasticitet i kërkesave ligjore 

Shtetet duhet të përpiqen t’i japin bashkëpunim të plotë njëri tjetrit, në mënyrë që të 
sigurojnë që autoritetet kombëtare të forcave të ligjit të mos pengohen në ndjekjen e 
kriminelëve, të cilët ka të ngjarë t’i mbulojnë veprat e tyre përmes shpërhapjes në shtete të 
ndryshme të provave dhe të ardhurave nga krimet. Është mirë të punohet për të 
minimizuar çdo pengesë ndaj bashkëpunimit, brenda kuadrit të ligjeve dhe traktateve të 
zbatueshme. 
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Por duhet theksuar se interpretimi elastik i kërkesave ligjore nuk duhet të bëhet asnjëherë 
në dëm të të drejtave ligjore të asnjë personi të përfshirë në proces, përfshirë këtu edhe 
personat e dyshuar apo të pandehur. 

Minimizimi i bazave për refuzim dhe ushtrimi me pakicë i tyre 
 
Arsyet për të cilat mund të refuzohet një kërkesë duhet të jenë minimale, të kufizuara 
vetëm te mbrojtjet që janë themelore për shtetin të cilit i drejtohet kërkesa. 

Zvogëlimi i kufizimeve për përdorimin 
 
Historikisht, provat e transmetuara në përgjigje të një kërkese për NNJ nuk mund të 
përdoreshin për qëllimet jo të përshkruara në kërkesë nëse Shteti Kërkues nuk e 
kontaktonte Shtetin të cilit i drejtohej Kërkesa që ky i fundit të jepte pëlqimin e thënë 
shprehimisht për përdorime të tjera të provave. Mirëpo, shumë traktate bashkëkohore për 
NNJ-në kërkojnë që Shteti të cilit i drejtohet kërkesa të informojë nëse dëshiron të 
vendosë një kufizim konkret në lidhje me përdorimin: nëse kufizimi nuk konsiderohet i 
nevojshëm, mirë është të mos vendoset. 

Sigurimi i fshehtësisë së informacionit në rastet e duhura 
 
Disa shtete nuk janë në gjendje të ruajnë fshehtësinë e kërkesave, çka bën që përmbajtja 
e kërkesave t’u bëhet e ditur subjekteve të hetimit/procesit të huaj, duke e cenuar kështu 
hetimin/procesin penal.  Fshehtësia e kërkesave është shpesh një faktor me rëndësi kritike 
për ekzekutimin e kërkesave. 
 
Në ato raste kur midis palëve zbatohet paragrafi 20 i Nenit 18 të UNTOC-së ose paragrafi 
20 i Nenit 46 të UNCAC-së (domethënë kur ka një kërkesë për ruajtjen e fshehtësisë së 
informacionit, të bërë nga Shtetit Kërkues), Shteti Kërkues mund t’i kërkojë Shtetit të cilit i 
bëhet kërkesa ta mbajë të fshehtë faktin dhe përmbajtjen e kërkesës, me përjashtim për 
aq sa është e nevojshme të ekzekutohet kërkesa. Nëse Shteti të cilit i bëhet kërkesa nuk 
mund ta respektojë kërkesën e ruajtjes së fshehtësisë së informacionit, ka detyrimin ta 
informojë menjëherë për këtë Shtetin Kërkues. 

Ekzekutimi i kërkesave në përputhje me procedurat e përcaktuara nga Shteti 
Kërkues 
Është e rëndësishme të respektohen kërkesat formale për provat dhe pranueshmërinë e 
tyre, të parashtruara nga Shteti Kërkues, për të siguruar që kërkesa t’ia arrijë qëllimit. Kur 
nuk është e mundur një gjë e tillë (për shembull, për shkak se bie ndesh me ligjin e 
brendshëm), Shteti të cilit i bëhet kërkesa duhet të konsultohet me Shtetin Kërkues sa më 
herët të jetë e mundur. 
 

Rëndësia e daljes përpara vështirësive ligjore dhe procedurale në Shtetin të cilit i 
bëhet kërkesa 
 
Gjatë përgatitjes së një kërkese për NNJ, është e rëndësishme që Shteti Kërkues të 
sqarojë qartë paraprakisht nëse ka ligje të brendshme, procedura apo kërkesa kohore të 
cilat duhen përmbushur ose zbatuar. Është po aq e rëndësishme që Shteti Kërkues të 
përpiqet t’u dalë përpara gjërave, nëse Shteti të cilit i bëhet kërkesa has vështirësi në 
përmbushjen e këtyre kërkesave. Kështu mund të ndodhë, nëse, për shembull: 
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■ Proceset dhe procedurat që po kërkohen ndalohen nga ligjet e Shtetit të cilit i bëhet 
kërkesa; ose 

■ Proceset dhe procedurat që po kërkohen ndryshojnë nga proceset dhe procedurat e 
Shtetit të cilit i bëhet kërkesa. 

Nëse ajo që po kërkohet ka të ngjarë të jetë e ndaluar nga ligjet e Shtetit të cilit i bëhet 
kërkesa, nuk ka shumë kuptim të vazhdohet me këtë proces.  Por, nëse ajo që po 
kërkohet thjesht ndryshon nga praktika e zakonshme e Shtetit tjetër, atëherë mundet të 
jetë ende e mundshme të sigurohet bashkëpunimi. Në rastin e dytë, është e rëndësishme 
të bëhen përpjekje për të kuptuar dallimet dhe për të sugjeruar/për të rënë dakord për të 
gjetur një rrugë për të ecur përpara, sa i takon asaj se cilat kontakte personale janë tejet të 
vlefshme. 

Teknikat hetimore që kanë në dispozicion agjencitë e forcave të ligjit ndryshojnë nga 
shteti në shtet dhe kjo është veçanërisht e vërtetë sa i takon përgjimit apo survejimit. Për 
shembull, edhe pse disa shtete e lejojnë përgjimin e telefonatave për qëllime të nxjerrjes 
së informatave, ligjet mund të mos lejojnë që informacioni i marrë përmes përgjimit të 
telefonatave të mund të përdoret si provë në gjykatë. Në mënyrë të ngjashme, shumë 
shtete kanë ligje që rregullojnë se kur dhe si të mund të bëhet survejimi fizik. Për pasojë, 
shumë forma survejimi mund të jenë të ligjshme në një vend, por mund të mos jenë të 
tilla në një vend tjetër. Pra, është e rëndësishme që shtetet që bashkëpunojnë në këtë 
mënyrë të jenë në dijeni të normave dhe praktikave përkatëse të tyre dhe ta përdorin këtë 
dijeni në rastin e kërkesave për ndihmë, sidomos duke mbajtur parasysh nevojën për 
pranimin e provave. 
 
Por, duket se çështja e pranimit të provave nuk përbën probleme të mëdha në rajonin e 
Ballkanit Perëndimor. Sistemet juridike të shteteve të këtij rajoni vijnë nga e njëjta traditë 
juridike dhe, me gjithë dallimet midis legjislacioneve përkatëse kombëtare, bashkëpunimi 
ndërkombëtar në lidhje me shkëmbimin dhe pranueshmërinë e provave duket se zhvillohet 
pa ndonjë vështirësi të ndjeshme. Kjo vjen kryesisht për shkak të faktit se shtetet 
përcaktojnë në marrëveshjet e tyre dypalëshe apo ligjet e brendshme për bashkëpunimin 
ndërkombëtar në çështjet penale se ndihma juridike e kërkuar duhet të jepet në përputhje 
me ligjin e shtetit kërkues, me përjashtim të rasteve kur kjo bie ndesh me parimet dhe 
legjislacionin e shtetit të cilit i bëhet kërkesa. Për një shembull të rastit të parë, shih Nenin 
7 të Marrëveshjes midis Qeverisë së Bosnje-Hercegovinës dhe Qeverisë së Republikës së 
Kroacisë, ndërsa për një shembull të rastit të dytë, shih Nenin 12 në lidhje me Nenin 90 të 
Ligjit “Për ndihmën penale ndërkombëtare në çështjet penale” të Republikës së Serbisë. 
 

Bashkërendimi në dosjet penale që mbulojnë disa juridiksione 
 
Në ato raste kur ka disa kërkesa për ndihmë për të njëjtën çështje, Shtetet nxiten të 
konsultohen nga afër, për të evituar rrëmujën e panevojshme dhe dyfishimin e punës. 
Edhe këtu, janë jetike rrjetet e pikave të kontaktit. 
 

Konsultimi përpara refuzimit/shtyrjes në kohë/kushtëzimit të bashkëpunimit 
 
Kur Shteti të cilit i bëhet kërkesa mendon se nuk është në gjendje ta ekzekutojë kërkesën, 
është e mira që të mos bëhet refuzimi formal pa u konsultuar me Shtetin Kërkues, për të 
parë nëse mund të kapërcehen problemet, apo nëse mund të bëhen ndryshime në 
kërkesë në mënyrë që të mundësohet dhënia e ndihmës. Edhe në raste të tilla, është tejet 
i dobishëm rrjeti i pikave të kontaktit. 
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3.5.7. Shfrytëzimi i teknologjisë moderne për të përshpejtuar përcjelljen e 
kërkesave 
 
Metodat tradicionale të transmetimit të kërkesave (siç është transmetimi i dokumenteve 
me shkrim dhe të mbyllur nën vulë përmes postës diplomatike apo sistemeve të postës 
normale) mund të bëjnë që bashkëpunimi të mos jepet në kohë.  Është mirë të përdoren 
mjete të shpejta, të tillë si telefoni, telefaksi apo interneti, sa herë të jetë e mundur. Shtetet 
kërkuese dhe shtetet të cilëve u drejtohet kërkesa duhet të vendosin vetë si të sigurojnë 
vërtetësinë dhe sigurinë e komunikimeve të tilla dhe nëse komunikime të tilla duhen 
ndjekur apo jo me një kërkesë me shkrim të transmetuar përmes kanalit normal. 
 

3.5.8. Shfrytëzimi i mekanizmave më modern për dhënien e NNJ-së 
 
Teknologjia bashkëkohore paraqet shumë mundësi për përshpejtimin e dhënies së 
ndihmës në çështjet penale dhe për maksimizimin e efektivitetit të proceseve të NNJ-së. 
Në këto shembuj përfshihet marrja e provave përmes lidhjes me video dhe përgjimi i 
komunikimeve elektronike, si edhe shkëmbimi i materialit të ADN-së. Një shkëmbim i tillë 
mbulohet nga konventa të ndryshme ndërkombëtare, por nëse legjislacioni i brendshëm i 
një shteti të cilit i drejtohet kërkesa nuk i lejon shkëmbime të tilla, atëherë duhet menduar 
të bëhen ndryshimet e duhura legjislative. 
 

3.5.9. Maksimizimi dhe përdorimi i burimeve 
 

Sigurimi i autoriteteve qendrore me burime të mjaftueshme 
 
Shtetet duhet të kujdesen që, me aq sa është e mundur, të caktohen burimet e duhura për 
NNJ-në. 
 

Marrja e ndihmës nga një shtet kërkues 
Një shtet të cilit i drejtohet kërkesa mund të dojë të “kërkojë ndihmë nga shteti kërkues në 
mënyrë që të japë ndihmë”, për shembull ofrim personeli ose pajisjesh të cilat të përdoren 
për ekzekutimin e kërkesës apo për të mbuluar tërësisht ose pjesërisht kostot. 

Ndarja e pasurive 
Ndarja e pasurive të konfiskuara midis shteteve kërkuese dhe shteteve të cilëve u 
drejtohet kërkesa është një mënyrë e rëndësishme përmes së cilës mund të nxitet 
bashkëpunimi dhe të sigurohen burimet shtesë, procedurë kjo që mbështetet edhe nga 
UNTOC. 
 

Optimizimi i aftësive gjuhësore 
Një çështje e veçantë e lidhur me burimet është nevoja për aftësi gjuhësore brenda 
autoritetit qendror. Optimalja është të arrihet ky kapacitet përmes personelit me dy apo më 
shumë gjuhë pranë autoritetit, apo, nëse nuk arrihet kjo, përmes marrjes së ndihmës nga 
dikasteret e tjera shtetërore apo nga misionet jashtë vendit, apo madje edhe nga shteti 
kërkues apo shteti të cilit i drejtohet kërkesa, sipas rastit. 
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Si çështje praktike, Shtetet, gjithnjë e më shumë, i përpilojnë dhe pranojnë kërkesat në 
gjuhën angleze. Shtetet kërkuese shpesh e kanë më të lehtë të gjejnë persona të 
kualifikuar për t’ua përkthyer dokumentet nga gjuha e tyre zyrtare në anglisht, ndërsa 
Shtetet të cilëve u drejtohet kërkesa e kanë më të lehtë të gjejnë persona të kualifikuar për 
ta përkthyer Kërkesën nga anglishtja në gjuhën e tyre zyrtare.  Sigurisht, për këtë duhet 
rënë dakord paraprakisht midis Shteteve përkatëse dhe është e rëndësishme që 
përkthimet të jenë të cilësisë së lartë dhe, nëse nuk janë të tilla, ekziston rreziku që 
kërkesa të mund të vonohet, të keqkuptohet apo të hidhet poshtë. 
 

3.6. Përgatitja e kërkesave të efektshme për NNJ 
 
Ka dokumente të ndryshme që mund të përdoren për përgatitjen e kërkesave për NNJ. 
Edhe një herë, Manuali i UNODC ASEAN “Për bashkëpunimin ndërkombëtar në çështjet e 
trafikimit të qenieve njerëzore”, për shembull, përmban një listë të hollësishme të 
kërkesave minimale për formën dhe përmbajtjen. 
 
Gjithashtu, bashkëlidhur në Aneksin A, jepet një “Listë e përgjithshme e gjërave që duhen 
kontrolluar kur kërkohet NNJ”, plus “Listat shtesë për llojet specifike të kërkesave për 
NNJ”, që janë “Kontrolli dhe sekuestrimi”, “Nxjerrja e dokumenteve”, “Marrja e deklaratave 
dhe dëshmive të dëshmitarëve”, “Transferimi i përkohshëm i të burgosurve për të dhënë 
dëshmi përpara autoriteteve gjyqësore” dhe “Sekuestrimi/ngrirja paragjyqësore ose 
konfiskimi pasgjyqësor”. 
 
Por, për qëllimet e këtij Udhëzuesi, qasja për këtë temë përqendrohet te Instrumenti i 
Shkrimit të Kërkesave për NNJ, i përgatitur nga Programi i Këshillimit Ligjor të UNODC-
së.  Në thelb, ky instrument është një paketë kompjuterike e krijuar për profesionistët në 
terren të drejtësisë penale në gjithë botën, për t’i ndihmuar në procesin e hartimit të 
kërkesave formale të NNJ-së 
 

3.6.1. Cilësitë / përparësitë e instrumentit të shkrimit të kërkesave për NNJ 

■ Instrumenti është i lehtë në përdorim, është tejet i lehtë në manovrim dhe nuk kërkon 
përvojë të mëparshme në këtë fushë. Përdoruesi orientohet hap pas hapi, nga njëri 
ambient kompjuterik në tjetrin, për të futur të dhënat përkatëse në mënyrë që kërkesa 
të jetë eficiente dhe e plotë. 

■ Instrumenti i jep mundësi përdoruesit t’i ruajë kërkesat e mëparshme, në bazën e të 
dhënave, në mënyrë që t’i shtypë drejtpërdrejt pa e bërë edhe një herë të gjithë 
procesin e shkrimit, i cili mund të jetë tejet i dobishëm, sidomos për rastet urgjente. 

■ Instrumenti ofron një listë të llojeve të ndihmës, si edhe traktate shumëpalëshe nga të 
cilat të mund të zgjedhë bazën ligjore të kërkesës, kështu që nuk është e nevojshme të 
bëhet kërkim për legjislacionin dhe llojin e ndihmës që zbatohet në çdo rast, por vetëm 
zgjidhet informacioni përkatës nga listat që jep programi. Krahas këtyre, Instrumenti ka 
edhe një funksion të quajtur “Hapësira në internet për legjislacionin kombëtar” në të 
cilin përdoruesit i jepen lidhje me bazat përkatëse të të dhënave dhe hapësirat në 
internet lidhur me legjislacionin. 

■ Të gjithë funksionet e mësipërme e lehtësojnë dhe përshpejtojnë në mënyrë të 
konsiderueshme procesin e hartimit të një kërkese për NNJ. 
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■ Baza e të dhënave të instrumentit mund të redaktohet, në mënyrë që të përshtatet me 
legjislacionin vendas, në lidhje me të drejtën lëndore dhe/ose procedurale, si edhe të 
përshtatet sipas secilit lloj kërkese, në varësi të hollësive të secilës dosje (është e 
mundur të shtohen ose të hiqen traktate, hapësira në internet, etj.). Është e 
rëndësishme të theksohet se baza të dhënave e Instrumentit nuk ka asnjë kufizim sa i 
takon kapacitetit mbajtës, me përjashtim të kufizimit që ka vetë kompjuteri, kështu që 
përdoruesit mund të ruajnë në bazën e të dhënave aq kërkesa dhe informacione të 
tjera sa t’u duhen. 

Rezultati përfundimtar i këtij procesi është një kërkesë e plotë dhe e efektshme për 
NNJ, në një format të njohur dhe të pranueshëm botërisht, i cili është i thjeshtë dhe i 
shpejtë për t’u përgatitur. 

 

3.6.2. Si mund të gjendet Instrumenti i shkrimit të kërkesave për NNJ dhe 
instrumentet e tjera ligjore të UNODC-së 
 
■ Instrumenti i NNJ-së mund të shkarkohet nga hapësira në internet e UNODC-së 

(http://www.unodc.org/mla) ku mund të gjeni edhe informacion shpjegues dhe 
dokumentacion në lidhje me këtë instrument, përfshirë edhe një video-demonstrim. Ai 
mund të gjendet edhe në formatin CD ROM. Instrumenti mund të shkarkohet pa pagesë 
dhe mund të përdoret pa pasur lidhje në rrjet me kompjuterin, megjithëse për të hapur 
lidhjet me hapësirat në internet të legjislacionit të shteteve të tjera, është e nevojshme 
të bëhet lidhja në rrjet me UNODC-në. 

 
■ Instrumenti është përkthyer në gjuhët shqipe, boshnjake, kroate, maqedonase, 

malazeze dhe serbe. Ai gjendet edhe në gjuhë të tjera, të tilla si anglisht, frëngjisht, 
spanjisht dhe rusisht. Në dispozicion të përdoruesve është edhe Manuali i Përdorimit. 

 
■ Adresari online i Autoriteteve Kombëtare Kompetente (AKK) 

(http://www.unodc.org/compauth/en/index.html) jep informacion për autoritetet 
kombëtare kompetente sipas Konventës së vitit 1998 dhe Konventës UNTOC, për të 
mundësuar bashkëpunimin mes vendeve në përputhje me traktatet ndërkombëtare 
kundër drogave dhe krimit. Ai u jep mundësi AKK-ve të gjejnë informacion të 
përditësuar kontakti për palët e tyre në shumicën e vendeve të botës, si edhe mjetet e 
komunikimit, dhe jep informacion për kërkesat ligjore për bashkëpunimin. Adresari 
online përmban aktualisht informacionin e kontaktit të mbi 606 AKK-ve, sipas pesë 
kategorive tematike: 

 
 Ekstradimi  
 Transferimi i personave të dënuar  
 Ndihma e ndësjelltë juridike 
 Trafiqet e paligjshme me det  
 Kalimi kontrabandë i migruesve me det 

 
. 
■ Instrumentet e tjera juridike të UNODC-së, si për shembull legjislacioni model dhe 

biblioteka juridike gjenden në adresën (http://www.unodc.org/unodc/en/legal-
tools/index.html?ref=menuside). 
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Kreu 4: Hetimet e Përbashkëta dhe Ekipet e Përbashkëta Hetimore 
 

4.1. Hyrje 
 
Ky Krye mbështetet në kuadrin ligjor ndërkombëtar, përvojat praktike të Shteteve Anëtare 
të BE-së, Manualin e Ekipeve të Përbashkëta të Hetimit5 të përgatitur nga EUROJUST-i 
dhe EUROPOL-i, Raportet e Mbledhjeve të Rrjetit të Ekspertëve të BE-së për Ekipet e 
Përbashkëta Hetimore,6 Raportin e Grupit të Punës të Ekspertëve të UNODC-së për 
Ekipet e Përbashkëta të Hetimit, përvojat praktike të vendeve të rajonit të Ballkanit 
Perëndimor për kryerjen e hetimeve paralele si dhe në materialet nga seminaret dhe 
misionet e kryera në rajon gjatë muajve tetor/dhjetor 2009. Qëllimi i këtij kapitulli është të 
ndihmojë profesionistët në terren të rrisin dijet dhe njohuritë e tyre për Hetimet e 
Përbashkëta Paralele (HPP) dhe Ekipet e Përbashkëta të Hetimit (EPH) dhe për t’i nxitur 
ata t’i përdorin këto instrumente për t’u shtuar vlerë hetimeve dhe ndjekjeve penale si dhe 
për të ndihmuar në rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar në çështjet penale në rajonin e 
Ballkanit Perëndimor. 
 
Komunikimet e drejtpërdrejta me profesionistët e drejtësisë penale nga rajoni gjatë 
seminarit në Budva si edhe diskutimet që u zhvilluan në misionet e përmendura më lart 
dëshmuan nevojën e qartësimit të disa çështjeve. Së pari, ka paqartësi për sa i përket 
dallimit ndërmjet koncepteve të një EPH-je dhe një HPP-je (të njohura gjithashtu dhe si 
Hetime të Përbashkëta (të Bashkërenduara) apo si hetime “pasqyrë”). Së dyti u 
konsiderua e dobishme të prezantoheshin kuadrot ligjore detyruese ndërkombëtare të 
lidhura me EPH-të dhe të ofrohet një shpjegues i shkurtër për to. Së treti, përpilimi i një 
projekt marrëveshje për krijimin e një SPH-je u konsiderua me vlerë praktike mbi të cilin të 
mund të mbështeten profesionistët në terren në momentin që kanë në duar një çështje të 
përshtatshme për hetim me EPH. Si rezultat, kjo pjesë e Udhëzuesit ndahet në tri pjesë, 
duke trajtuar një e nga një secilën prej këtyre tri çështjeve. 
 

4.2. Konceptet e hetimeve të përbashkëta 
 
Në parim, eksperiencat në të gjithë botën deri tani dëshmojnë për gamën e përpjekjeve 
bashkëpunuese të realizuara në kuadrin e të ashtuquajturave hetime të ndërsjella, të cilat 
mund të klasifikohen në njërën prej këtyre dy kategorive: HPP ose EPH. Gjithsesi, 
Konventa e OKB-së kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar (UNTOC, Neni 19) si dhe 
Konventa e OKB-së kundër Korrupsionit (UNCAC, Neni 49) kanë futur një koncept të tretë 
– një Organ të Përbashkët Hetimor (OPH). 

4.2.1. Hetimet e përbashkëta (paralele) 
 
HPP-të janë dy hetime të veçanta të ndërmarra në dy Shtete të Ndryshme me një objektiv 
të përbashkët. Zakonisht, këto ndihmohen nga një rrjet oficerësh ndërlidhës ose nëpërmjet 
kontakteve vetjake. Zyrtarët e përzgjedhur nuk gjenden në të njëjtin vend, por janë në 
gjendje të punojnë bashkërisht mbi bazën e praktikave afatgjata bashkëpunuese dhe/ose 
legjislacionit ekzistues për Ndihmën e Ndërsjellë Juridike, në varësi të natyrës së sistemit 
                                                      
5 Ky version mban datën qershor 2009. 
6 Shih EUROJUST, mbledhjet për EPH-të, në adresën 
http://www.eurojust.europa.eu/jit_meetings.htm. 
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(sistemeve) ligjore të përfshira. Provat e mbledhura gjatë këtyre dy hetimeve përdoren për 
qëllim të dy proceseve të veçanta penale, të shkëmbyera përmes proceseve formale për 
Ndihmë të Ndërsjellë Juridike (NNJ). Kjo është procedura që ndiqet më zakonisht në 
rajonin e Ballkanit Perëndimor. 
 

4.2.2. Ekipet e përbashkëta hetimore 
 
Koncepti i EPH-ve lindi nga ideja se metodat ekzistuese të bashkëpunimit ndërkombëtar 
policor dhe juridik, në vetvete, ishin të pamjaftueshme për të trajtuar krimin e rëndë të 
organizuar ndërkufitar. Lindi mendimi se një skuadër autoritetesh gjyqësore dhe hetuesish 
nga dy ose më shumë shtete, të cilët të punonin së bashku me autoritet të qartë ligjor dhe 
qartësi lidhur me të drejtat, detyrat dhe detyrimet e pjesëmarrësve do të çonte në 
përmirësimin e luftës kundër krimit të organizuar. Në përgjithësi, EPH-ja përkufizohet si një 
skuadër hetimi e krijuar mbi bazën e një marrëveshjeje ndërmjet dy ose më shumë 
autoriteteve kompetente dhe/ose palëve të tjera për një qëllim specifik (për shembull, për 
hetimin e një operacioni të veçantë kriminal) dhe për një kohëzgjatje të caktuar. Në varësi 
të kompetencave operative të anëtarëve të EPH-ve, ato mund të ndahen dhe të 
karakterizohen si pasive ose si aktive. Një shembull i një skuadre pasive mund të jetë kur 
një hetues nga Bosnja dhe Hercegovina punon me hetuesit nga Kroacia dhe ka rol 
këshillimor ose konsultues ose rol mbështetës bazuar në ofrimin e ndihmës teknike vendit 
pritës. Një skuadër aktive përfshin oficerë nga të paktën dy juridiksione me aftësinë për të 
ushtruar të gjitha ose të paktën disa kompetenca operative (ekuivalente) nën kontrollin e 
vendit pritës në territorin ose juridiksionin ku funksionon ekipi (p.sh. një oficer serb policie 
që punon në Mal të Zi me një skuadër malazeze hetimi). Caktimi i një oficeri ose prokurori 
të huaj të zbatimit të ligjit në një skuadër operative në një tjetër juridiksion në përgjithësi 
mbështetet ose në legjislacionin kombëtar që i lejon një oficeri të huaj të 
caktohet/emërohet ose në një marrëveshje për ndihmë teknike. 
 
Gjatë misioneve në Ballkanin Perëndimor u ra unanimisht dakord se praktika ekzistuese 
aktuale e HPP-ve mund të zhvillohet, në rrethanat e duhura, për të përfshirë dhe konceptin 
e EPH-ve. Pas diskutimit për konceptet e EPH pasive/aktive, u pranua gjerësisht se duhej 
orientuar puna drejt krijimit të EPH-ve pasive. 
 

4.2.3. Organet e përbashkëta hetimore 
 
Në përputhje me Nenin 19 të UNTOC-së dhe Nenin 49 të UNCAC-së nxiten nënshkruesit 
e këtyre traktateve të nisin (përmes nënshkrimit të marrëveshjeve dypalëshe ose 
shumëpalëshe) krijimin e OPH-ve. As shënimet interpretuese dhe as udhëzimet legjislative 
për zbatimin e UNTOC-së dhe UNCAC-së nuk përkufizojnë se çfarë është OPH-ja. 
Gjithsesi, Grupi i Punës i Ekspertëve është i mendimit se një OPH është i ndryshëm si nga 
EPH-ja ashtu edhe nga HPP-ja, pasi ai ka si synim të jetë një strukturë më permanente e 
formuar mbi bazën e një marrëveshje dypalëshe. Këtu mund të shtohet se ndërsa EPH-të 
ka më shumë të ngjarë të formohen për hetimin e çështjeve penale brenda një kohe të 
caktuar (megjithëse mund të zgjaten) (në përgjithësi 6 deri në 18 muaj), OPH-të janë më 
të përshtatshme për hetimin e llojeve të caktuara të krimit (p.sh. për trafikimin e qenieve 
njerëzore) dhe jo vetëm për raste të izoluara, për periudha më të gjata kohe (për shembull 
5 ose më shumë vjet). 
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4.3. Cilët janë përfitimet e EHB-ve? 
 
Siç thuhet edhe më lart, profesionistët në terren në rajonin e Ballkanit Perëndimor kanë 
përvoja pozitive me HPP-të. Gjithsesi, ata janë të mendimit se bashkëpunimi i tyre aktual 
pozitiv dhe i suksesshëm mund dhe duhet të rritet dhe të përmirësohet, dhe në raste të 
caktuara EPH-ja është opsioni  më i preferuar. Duke pasur parasysh ndryshimet ndërmjet 
EPH-ve dhe HPP-ve, ekziston nevoja e një përmbledhje të shkurtër të avantazheve të 
EPH-ve. 
 
Avantazhet kryesore të Ekipeve të Përbashkëta Hetimore janë: 
 

 Mundësimi i shkëmbimit të informacionit (informacioni mund të shkëmbehet shumë 
më shpejt brenda një EPH-je, si në këndvështrimin formal dhe në atë joformal) dhe 
aftësia për të vepruar mbi bazën e tij menjëherë; 

 Ulje e numrit të letër-kërkesave; 
 Rritje e bashkëpunimit gjyqësor; 
 Pakësim i problemeve me pranimin e provave; 
 Fuqizim i kapacitetit të forcave të ligjit duke konsoliduar burimet, përfshirë edhe 

aftësitë gjuhësore; 
 Një skuadër, me një objektiv përtej kufijve – suksesi i EPH-së është suksesi i të 

gjithë anëtarëve; 
 Ndërtimi i besimit dhe i marrëdhënieve; 
 Mundësia praktike për të zhvilluar kapacitetin hetues ndërkombëtar në rajonin e 

Ballkanit Perëndimor; 
 Përfitime strategjike për vendet e përfshira; 
 Mundësi të financimit nga BE-ja për EPH-të. 

  
Pas gjithë atyre që thuhen më lart, duhet mbajtur parasysh se EPH-të nuk janë medoemos 
instrumenti më i mirë në të gjitha rrethanat, domethënë nuk janë instrumenti më i mirë në 
të gjitha hetimet ndërkufitare, por, megjithatë, shtetet duhet të jenë në dijeni të mundësisë 
për t’i përdorur dhe se cilat janë përfitimet e tyre. 
 

4.4. Kuadri ligjor ndërkombëtar në lidhje me EPH-të 
 
Instrumentet ndërkombëtare më aktuale, të cilat i përkufizojnë hetimet e përbashkëta apo 
ekipet e përbashkëta hetimore, janë si më poshtë: 
 

 Neni 19 i Konventës së OKB-së kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar; 
 Neni 49 i Konventës së OKB-së kundër Korrupsionit; 
 Neni 20 i Protokollit të Dytë Shtesë të Konventës Evropiane për Ndihmën e 

Ndërsjelltë në Çështjet Penale; 
 Neni 1 “Ekipet e përbashkëta hetimore”7 – Vendimi Kuadër i Këshillit, datë 13-VI-

2002, “Për ekipet e përbashkëta hetimore”; 
 Neni 27 i Konventës së Bashkëpunimit Policor për Evropën Juglindore. 

                                                      
7 Neni 1 i Vendimit Kuadër për ekipet e përbashkëta hetimore thuajse e përsërit gjuhën e Nenit 13  të 
Konventës së BE-së për Ndihmën e Ndërsjelltë në Çështjet Penale (miratuar më 29 maj 2000 nga Këshilli i 
Ministrave). Por, për shkak të një ecurie disi të ngadaltë të procesit të ratifikimit, Këshilli miratoi Vendimin 
Kuadër për  Ekipet e Përbashkëta Hetimore i cili duhej vënë në zbatim nga Shtetet Anëtare brenda datës 1 
janar 2003.  Vendimi Kuadër do të shfuqizohet në momentin kur të gjitha Shtetet Anëtare do ta ratifikojnë 
Konventën e BE-së për Ndihmën e Ndërsjelltë në Çështjet Penale. Gjer atëherë, kuadrin ligjor për EPH-të në 
BE i përcakton Vendimi Kuadër, si legjislacioni në fuqi. 
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4.4.1. Organizata e Kombeve të Bashkuara 
 
Neni 19. Hetimet e përbashkëta - UNTOC 
 
Shtetet Palë shqyrtojnë mundësinë e arritjes së marrëveshjeve ose masave organizative 
dypalëshe ose shumëpalëshe, përmes të cilave, në lidhje me çështjet që janë subjekt 
hetimesh, ndjekjesh ose procesesh gjyqësore në një ose më shumë Shtete, autoritetet 
kompetente përkatëse mund të krijojnë organe të përbashkëta hetimore. Në mungesë të 
marrëveshjeve ose të masave organizative të tilla, hetimet e përbashkëta mund të bëhen 
me anë të marrëveshjes rast pas rasti. Shtetet Palë të përfshira sigurojnë se respektohet 
plotësisht sovraniteti i Shtetit Palë në territorin e të cilit bëhet një hetim i tillë. 
 
  
Neni 49. Hetimet e përbashkëta - UNCAC 
 
Shtetet Palë shqyrtojnë mundësinë e arritjes së marrëveshjeve ose masave organizative 
dypalëshe ose shumëpalëshe, përmes të cilave, në lidhje me çështjet që janë subjekt 
hetimesh, ndjekjesh ose procesesh gjyqësore në një ose më shumë Shtete, autoritetet 
kompetente përkatëse mund të krijojnë organe të përbashkëta hetimore. Në mungesë të 
marrëveshjeve ose të masave organizative të tilla, hetimet e përbashkëta mund të bëhen 
me anë të marrëveshjes rast pas rasti. Shtetet Palë të përfshira sigurojnë se respektohet 
plotësisht sovraniteti i Shtetit Palë në territorin e të cilit bëhet një hetim i tillë. 
 

4.4.2. Këshilli i Evropës 
 
Neni 20 – Ekipet e përbashkëta hetimore – Protokolli i Dytë Shtesë i Konventës 
Evropiane për Ndihmën e Ndërsjelltë në Çështjet Penale 
 
1   Me marrëveshje reciproke, organet kompetente të dy ose më shumë Palëve mund të 
krijojnë një ekip të përbashkët hetimi për një qëllim specifik dhe për një periudhë të 
kufizuar, që mund të zgjatet me pëlqim të ndërsjellë, për të kryer hetime penale në një ose 
më shumë nga Palët që e krijojnë ekipin. Përbërja e ekipit vendoset në marrëveshje. 
Në veçanti, mund të ngrihet një ekip i përbashkët hetimor në ato raste kur: 
a)    hetimet e një Pale mbi veprat penale kërkojnë procese hetimore të vështira që kanë 
lidhje me Palë të tjera; 
b)   disa Palë po kryejnë hetime për vepra penale në të cilat rrethanat e çështjes sjellin 
nevojën e veprimit të koordinuar dhe të përqendruar nga Palët e përfshira. 
Kërkesa për ngritjen e një ekipi të përbashkët hetimi mund të bëhet nga çdo Palë e 
interesuar. Ekipi ngrihet në një nga Palët ku priten të kryhen hetimet. 
 
2.    Krahas informacionit të përmendur në dispozitat përkatëse të Nenit 14 të Konventës, 
kërkesat për ngritjen e një ekipi të përbashkët hetimi përfshijnë edhe propozimet për 
përbërjen e ekipit. 
 
3.    Ekipi i përbashkët hetimor vepron në territorin e Palëve që formojnë ekipin nën 
kushtet e përgjithshme si më poshtë: 
a  drejtuesi i ekipit është përfaqësues i organit kompetent që merr pjesë në hetimet penale 
nga Pala në të cilën vepron ekipi. Drejtuesi i ekipit vepron brenda kufijve të kompetencës 
së tij ose të saj, sipas legjislacionit kombëtar. 
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b   Ekipi ushtron aktivitet në përputhje me ligjin e Palës në të cilën vepron. Anëtarët dhe 
anëtarët e atashuar të ekipit i kryejnë detyrat nën drejtimin e personit të përmendur në 
pikën “a” të këtij paragrafi, duke marrë parasysh kushtet e përcaktuara nga autoritetet e 
tyre në marrëveshjen e krijimit të ekipit. 
c    Pala në të cilën vepron ekipi bën përgatitjet e duhura organizative për funksionimin e e 
tij. 
 
4   Në këtë nen, pjesëtarët e ekipit të përbashkët të hetimit nga Pala në të cilën vepron 
ekipi quhen "anëtarë", ndërkohë që anëtarët nga Palët e tjera që nuk janë Pala në të cilën 
vepron ekipi quhen "anëtarë të atashuar". 
 
5   Anëtarët e atashuar të ekipit të përbashkët të hetimit kanë të drejtën të jenë të 
pranishëm kur ndërmerren masa hetimore në Palën në të cilën veprohet. Megjithatë, 
drejtuesi i ekipit, për arsye të veçanta, në përputhje me ligjin e Palës ku vepron ekipi, 
mund të vendosë ndryshe. 
 
6   Anëtarëve të atashuar të ekipit të përbashkët të hetimit mund t’u besohet nga drejtuesi i 
ekipit, në përputhje me ligjin e Palës ku vepron ekipi, detyra e ndërmarrjes së masave të 
posaçme hetimore kur kjo gjë është miratuar nga autoritetet kompetente të Palës ku 
kryhen veprimet dhe të Palës atashuese. 
 
7   Kur ekipi i përbashkët hetimor ka të nevojshme marrjen e masave hetimore në një nga 
Palët që e ka krijuar ekipin, anëtarët e atashuar të ekipit nga kjo Palë mund t’u kërkojnë 
autoriteteve të veta kompetente t’i ndërmarrin këto masa. Marrja e këtyre masave do të 
shqyrtohej në këtë Palë në bazë të kushteve që do të zbatoheshin sikur marrjen e masave 
ta kërkonte një hetim vendas. 
 
8    Kur ekipit të përbashkët të hetimit i nevojitet ndihma e një Pale që nuk bën pjesë te 
Palët të cilat e kanë krijuar ekipin ose nga një Shtet i tretë, kërkesa për ndihmë mund të 
bëhet nga autoritetet kompetente të shtetit ku veprohet drejtuar autoriteteve kompetente të 
Shtetit tjetër të interesuar në përputhje me instrumentet ose masat organizative përkatëse. 
 
9    Një anëtar i atashuar i ekipit të përbashkët hetimor, në përputhje me ligjin e tij 
kombëtar dhe brenda kufijve të kompetencës së tij, mund t'i sigurojë grupit informacionin 
që gjendet në Palën që e ka atashuar atë me qëllim kryerjen e hetimeve penale nga ekipi. 
 
10  Informacioni i siguruar në rrugë ligjore nga një anëtar ose një anëtar i atashuar 
ndërkohë që është pjesë e ekipit të përbashkët të hetimit, i cili nuk mund të sigurohet 
ndryshe për autoritetet kompetente të Palëve të interesuara shfrytëzohet për qëllimet e 
mëposhtme: 
a    për qëllimet për të cilat është krijuar ekipi; 
b   pas pëlqimit të dhënë më parë nga Pala prej së cilës u mor informacioni, për zbulimin, 
hetimin dhe ndjekjen e veprave të tjera penale; Ky pëlqim mund të mos jepet vetëm në 
rastet kur një përdorim i tillë do të vinte në rrezik hetime penale nga Pala e interesuar, ose 
kur në lidhje me të Pala mund të refuzonte ndihmën e ndërsjellë. 
c   për të parandaluar një kërcënim të menjëhershëm dhe serioz ndaj sigurisë publike dhe 
pa cenuar pikën “b”, nëse hapet më pas një hetim penal; 
d    për qëllime të tjera që kanë të bëjnë me atë që është rënë dakord mes Palëve që kanë 
krijuar ekipin. 
 
11   Ky nen nuk cenon dispozitat apo rregullimet e tjera ekzistuese për ngritjen ose 
funksionimin e ekipeve të përbashkëta të hetimeve. 
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12  Për aq sa lejohet nga ligjet e Palëve ose dispozitat e çdo instrumenti të zbatueshëm 
ligjor, mund të bihet dakord për masa organizative që në aktivitetet e ekipit të marrin pjesë 
edhe persona të tjerë që nuk janë përfaqësues të autoriteteve kompetente të Palëve të 
përcaktuara në ekipet e përbashkëta të hetimeve. Të drejtat që gëzojnë anëtarët apo 
anëtarët e atashuar të skuadrës, siç parashikohet në këtë Nen, nuk gëzohen nga këta 
persona, me përjashtim të rasteve kur marrëveshja parashikon shprehimisht ndryshe. 
  
 

 4.4.3. Bashkimi Evropian 
 
Megjithëse ndodhen në stade të ndryshme në lidhje me anëtarësimin në BE, në kohën e 
këtij botimi Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia ende 
nuk janë anëtare të BE-së. Megjithëkëtë, nuk ka asnjë dyshim për aspiratat e tyre për t’u 
anëtarësuar në BE. Rrjedhimisht, Shtetet duhet të jenë në dijeni të kuadrit ligjor të BE-së 
që lidhet me krijimin dhe përdorimin e EPH-ve. 
 
Neni 1 “Ekipet e përbashkëta hetimore”8 – Vendimi Kuadër i Këshillit, datë 13-VI-
2002, “Për ekipet e përbashkëta hetimore” 
 
1. Me marrëveshje reciproke, organet kompetente të dy ose më shumë Shteteve Anëtare 
mund të krijojnë një ekip të përbashkët hetimi për një qëllim specifik dhe për një periudhë 
të kufizuar, që mund të zgjatet me pëlqim të ndërsjellë, për të kryer hetime penale në një 
ose më shumë nga Shtetet Anëtare që e krijojnë ekipin. Përbërja e ekipit vendoset në 
marrëveshje. 
Në veçanti, mund të ngrihet një ekip i përbashkët hetimor në ato raste kur: 
(a) hetimet e një Shteti Anëtar për veprat penale kërkojnë procese hetimore të vështira që 
kanë lidhje me Shtetet Anëtare të tjera; 
(b) disa Shtete Anëtare po kryejnë hetime për vepra penale në të cilat rrethanat e çështjes 
sjellin nevojën e veprimit të koordinuar dhe të përqendruar nga Shtetet Anëtare të 
përfshira. 
Kërkesa për ngritjen e një ekipi të përbashkët hetimi mund të bëhet nga çdo Shtet Anëtar i 
interesuar. Ekipi ngrihet në një nga Shtetet Anëtare ku priten të kryhen hetimet. 
 
2. Përveç informacionit të cilin përmendin dispozitat përkatëse të Nenit 14 të Konventës 
Evropiane për Ndihmë të Ndërsjellë Ligjore në Çështjet Penale dhe Nenit 37 të Traktatit të 
Beneluksit të datës 27 qershor 1962, ndryshuar nga Protokolli i datës 11 maj 1974, 
kërkesa për ngritjen e ekipit të përbashkët hetimor përfshin edhe propozimet për përbërjen 
e ekipit. 
 
3. Ekipi i përbashkët hetimor vepron në territorin e Shteteve Anëtare që formojnë skuadrën 
nën kushtet e përgjithshme si më poshtë: 
(a) Drejtuesi i ekipit është përfaqësues i organit kompetent që merr pjesë në hetimet 
penale nga Shteti Anëtar në të cilën vepron ekipi. Drejtuesi i ekipit vepron brenda kufijve të 

                                                      
8 Neni 1 i Vendimit Kuadër për ekipet e përbashkëta hetimore thuajse e përsërit gjuhën e Nenit 13  të 
Konventës së BE-së për Ndihmën e Ndërsjelltë në Çështjet Penale (miratuar më 29 maj 2000 nga Këshilli i 
Ministrave). Por, për shkak të një ecurie disi të ngadaltë të procesit të ratifikimit, Këshilli miratoi Vendimin 
Kuadër për  Ekipet e Përbashkëta Hetimore i cili duhej vënë në zbatim nga Shtetet Anëtare brenda datës 1 
janar 2003.  Vendimi Kuadër do të shfuqizohet në momentin kur të gjitha Shtetet Anëtare do ta ratifikojnë 
Konventën e BE-së për Ndihmën e Ndërsjelltë në Çështjet Penale. Gjer atëherë, kuadrin ligjor për EPH-të në 
BE i përcakton Vendimi Kuadër, si legjislacioni në fuqi. 
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kompetencës së tij ose të saj, sipas legjislacionit kombëtar. 
(b)  Ekipi ushtron aktivitet në përputhje me ligjin e Shtetit Anëtar në të cilën vepron. 
Anëtarët e ekipit i kryejnë detyrat nën drejtimin e personit të përmendur në pikën “a” të 
këtij paragrafi, duke marrë parasysh kushtet e përcaktuara nga autoritetet e tyre në 
marrëveshjen e krijimit të ekipit. 
(c) Shteti Anëtar në të cilën vepron ekipi bën përgatitjet e duhura organizative për 
funksionimin e tij. 
 
4. Në këtë Vendim Kuadër, anëtarët e ekipit të përbashkët hetimor nga ato Shtete Anëtare 
që nuk janë Shteti Anëtar ku vepron ekipi quhen si “të atashuar” në ekip. 
 
5. Anëtarët e atashuar të ekipit të përbashkët të hetimit kanë të drejtën të jenë të 
pranishëm kur ndërmerren masa hetimore në Shtetin Anëtar në të cilin veprohet. 
Megjithatë, drejtuesi i ekipit, për arsye të veçanta, në përputhje me ligjin e Shtetit Anëtar 
ku vepron ekipi, mund të vendosë ndryshe. 
 
6. Anëtarëve të atashuar të ekipit të përbashkët të hetimit mund t’u besohet nga drejtuesi i 
ekipit, në përputhje me ligjin e Shtetit Anëtar ku vepron ekipi, detyra e ndërmarrjes së 
masave të posaçme hetimore kur kjo gjë është miratuar nga autoritetet kompetente të 
Shtetit Anëtar ku kryhen veprimet dhe të Shtetit Anëtar atashues. 
 
7. Kur ekipi i përbashkët hetimor ka të nevojshme marrjen e masave hetimore në një nga 
Shtetet Anëtare që e ka krijuar ekipin, anëtarët e atashuar të ekipit nga ky Shtet Anëtar 
mund t’u kërkojnë autoriteteve të veta kompetente t’i ndërmarrin këto masa. Marrja e 
këtyre masave do të shqyrtohej në këtë Shtet Anëtar në bazë të kushteve që do të 
zbatoheshin sikur marrjen e masave ta kërkonte një hetim vendas. 
 
8. Kur ekipit të përbashkët të hetimit i nevojitet ndihma e një Shteti Anëtar që nuk bën 
pjesë te Shtetet Anëtare të cilat e kanë krijuar ekipin ose nga një Shtet i tretë, kërkesa për 
ndihmë mund të bëhet nga autoritetet kompetente të shtetit ku veprohet drejtuar 
autoriteteve kompetente të Shtetit tjetër të interesuar në përputhje me instrumentet ose 
masat organizative përkatëse. 
 
9. Një anëtar i ekipit të përbashkët hetimor, në përputhje me ligjin e saj ose të tij kombëtar 
dhe brenda kufijve të kompetencës së saj ose të tij, mund t'i sigurojë grupit informacionin 
që gjendet në Shtetin Anëtar që e ka atashuar atë me qëllim kryerjen e hetimeve penale 
nga ekipi. 
 
10. Informacioni i siguruar në rrugë ligjore nga një anëtar ose një anëtar i atashuar 
ndërkohë që është pjesë e ekipit të përbashkët të hetimit, i cili nuk mund të sigurohet 
ndryshe për autoritetet kompetente të Shteteve Anëtare të interesuara shfrytëzohet për 
qëllimet e mëposhtme: 
(a) për qëllimet për të cilat është krijuar ekipi; 
(b) pas pëlqimit të dhënë më parë nga Shteti Anëtar prej së cilës u mor informacioni, për 
zbulimin, hetimin dhe ndjekjen e veprave të tjera penale. Ky pëlqim mund të mos jepet 
vetëm në rastet kur një përdorim i tillë do të vinte në rrezik hetime penale nga Shteti 
Anëtar i interesuar, ose kur në lidhje me të Shteti Anëtar mund të refuzonte ndihmën e 
ndërsjellë; 
(c) për të parandaluar një kërcënim të menjëhershëm dhe serioz ndaj sigurisë publike dhe 
pa cenuar pikën “b”, nëse hapet më pas një hetim penal; 
(d) për qëllime të tjera që kanë të bëjnë me atë që është rënë dakord mes Shteteve 
Anëtare që kanë krijuar ekipin. 
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11. Ky Vendim Kuadër nuk cenon dispozitat apo rregullimet e tjera ekzistuese për ngritjen 
ose funksionimin e ekipeve të përbashkëta të hetimeve. 
 
12. Për aq sa e lejojnë ligjet e Shtete Anëtare ose dispozitat e çdo instrumenti të 
zbatueshëm ligjor, mund të bihet dakord për masa organizative që në aktivitetet e ekipit të 
marrin pjesë edhe persona të tjerë që nuk janë përfaqësues të autoriteteve kompetente të 
Shteteve Anëtare të përcaktuara në ekipet e përbashkëta të hetimeve. Persona të tillë, për 
shembull, mund të jenë nëpunës të organeve të ngritura në zbatim të Traktatit. Të drejtat 
që gëzojnë anëtarët apo anëtarët e atashuar të ekipit, siç parashikohet në këtë Vendim 
Kuadër, nuk gëzohen nga këta persona, me përjashtim të rasteve kur marrëveshja 
parashikon shprehimisht ndryshe. 
 
 

4.4.4. Evropa Juglindore 
 
Sekretariati i Konventës për Bashkëpunimin Policor 
 
Më 5 maj 2006, në Vjenë, gjatë presidencës austriake të BE-së, ministrat e punëve të 
brendshme nga Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, Rumania 
dhe Serbia, nënshkruan Konventën për Bashkëpunim Policor për Evropën Juglindore.9 
Pas ratifikimit nga të shtatë shtetet nënshkruese, Konventa hyri në fuqi më 10 tetor 2007. 
Krahas kësaj, Bullgaria u anëtarësua në Konventë më 25 shtator 2008. Dispozitat e 
Konventës parashikojnë një kuadër ligjor për bashkëpunim të plotë policor mes Palëve 
Kontraktuese, përfshirë edhe kuadrin ligjor për ngritjen e ekipeve të përbashkëta hetimore. 
 
Neni 27 – Ekipet e Përbashkëta Hetimore – Konventa për Bashkëpunim Policor për 
Evropën Juglindore 
 
(1) Me marrëveshje reciproke, autoritetet e forcave të ligjit të dy ose më shumë Palëve 
Kontraktuese mund të krijojnë një ekip të përbashkët hetimi për një qëllim specifik dhe për 
një periudhë të kufizuar, që mund të zgjatet me pëlqim të ndërsjellë, për të kryer hetime 
penale në një ose më shumë nga Palët Kontraktuese që e krijojnë ekipin. Përbërja e ekipit 
vendoset në marrëveshjen që e krijon ekipin. 
  
(2) Në veçanti, mund të ngrihet një ekip i përbashkët hetimor në ato raste kur: 
a) hetimet e një Pale Kontraktuese mbi veprat penale kërkojnë procese hetimore të 
vështira që kanë lidhje me Palë Kontraktuese të tjera; 
b) disa Palë Kontraktuese po kryejnë hetime për vepra penale në të cilat rrethanat e 
çështjes sjellin nevojën e veprimit të koordinuar dhe të përqendruar nga Palët 
Kontraktuese të përfshira. 
 
(3) Kërkesa për ngritjen e një ekipi të përbashkët hetimi mund të bëhet nga çdo Palë 
Kontraktuese e interesuar. Ekipi ngrihet në një nga Palët Kontraktuese ku priten të kryhen 
hetimet. 
 
(4) Kërkesa për ngritjen e ekipit të përbashkët hetimor përfshin autoritetin që e bën kërkesën, 
qëllimin e ekipit të përbashkët hetimor, Palët Kontraktuese në të cilat do të veprojë ekipi i 
përbashkët hetimor dhe propozimet për përbërjen e ekipit të përbashkët hetimor. 
 
                                                      
9 Shih http://www.pccseesecretariat.si. 
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(5) Ekipi i përbashkët hetimor vepron në territorin e Palëve Kontraktuese që e formojnë 
ekipin nën kushtet e përgjithshme si më poshtë: 
a) drejtuesi i ekipit është përfaqësues i autoritetit të forcave të ligjit që merr pjesë në 
hetimet penale nga Pala e Kontaktuar në të cilën vepron ekipi. Drejtuesi i ekipit vepron 
brenda kufijve të kompetencës së tij ose të saj, sipas legjislacionit kombëtar; 
b) Ekipi ushtron aktivitet në përputhje me ligjin e Palës Kontraktuese në të cilën vepron. 
Anëtarët e ekipit i kryejnë detyrat nën drejtimin e personit të përmendur në pikën “a” të 
këtij paragrafi, duke marrë parasysh kushtet e përcaktuara nga autoritetet e tyre në 
marrëveshjen e krijimit të ekipit. 
 
(6) Në këtë Nen, anëtarët e ekipit të përbashkët hetimor nga ato Palë Kontraktuese që nuk 
janë Pala Kontraktuese ku vepron ekipi quhen si "të atashuar" në ekip. 
 
(7) Anëtarët e atashuar të ekipit të përbashkët të hetimit kanë të drejtën të jenë të 
pranishëm kur ndërmerren masa hetimore në Palën Kontraktuese në të cilën veprohet. 
Megjithatë, drejtuesi i ekipit, për arsye të veçanta, në përputhje me ligjin e Palës 
Kontraktuese ku vepron ekipi, mund të vendosë ndryshe. 
 
(8) Anëtarëve të atashuar të ekipit të përbashkët të hetimit mund t’u besohet nga drejtuesi 
i ekipit, në përputhje me ligjin e Palës Kontraktuese ku vepron ekipi, detyra e ndërmarrjes 
të masave të posaçme hetimore kur kjo gjë është miratuar nga autoritetet e forcave të ligjit 
të Palës Kontraktuese ku kryhen veprimet dhe të Palës Kontraktuese atashuese. 
(9) Kur ekipi i përbashkët hetimor ka të nevojshme marrjen e masave hetimore në një nga 
Palët Kontraktuese që e ka krijuar ekipin, anëtarët e atashuar të ekipit nga kjo Palë 
Kontraktuese mund t’u kërkojnë autoriteteve të forcave të ligjit në vendin e tyre t’i 
ndërmarrin këto masa. Marrja e këtyre masave do të shqyrtohej në këtë Palë Kontraktuese 
në bazë të kushteve që do të zbatoheshin sikur marrjen e masave ta kërkonte një hetim 
vendas. 
 
(10) Kur ekipit të përbashkët të hetimit i nevojitet ndihma e një Pale Kontraktuese që nuk 
bën pjesë te Palët Kontraktuese të cilat e kanë krijuar ekipin ose nga një Shtet i tretë, 
kërkesa për ndihmë mund të bëhet nga autoritetet e forcave të ligjit të Palës Kontraktuese 
ku veprohet drejtuar autoriteteve të forcave të ligjit të Palës tjetër Kontraktuese të 
interesuar në përputhje me instrumentet ose masat organizative përkatëse. 
(11) Një anëtar i ekipit të përbashkët hetimor, në përputhje me ligjin e saj ose të tij 
kombëtar dhe brenda kufijve të kompetencës së saj ose të tij, mund t'i sigurojë grupit 
informacionin që gjendet në Palën Kontraktuese që e ka atashuar atë me qëllim kryerjen e 
hetimeve penale nga ekipi. 
 
(12) Informacioni i siguruar në rrugë ligjore nga një anëtar ose një anëtar i atashuar ndërkohë 
që është pjesë e ekipit të përbashkët të hetimit, i cili nuk mund të sigurohet ndryshe për 
autoritetet e forcave të ligjit të Palëve Kontraktuese të interesuara shfrytëzohet për qëllimet e 
mëposhtme: 
a) për qëllimet për të cilat është krijuar ekipi; 
b) pas pëlqimit të dhënë më parë nga Pala Kontraktuese prej së cilës u mor informacioni, për 
zbulimin, hetimin dhe ndjekjen e veprave të tjera penale. Ky pëlqim mund të mos jepet vetëm 
në rastet kur një përdorim i tillë do të vinte në rrezik hetime penale nga Pala Kontraktuese e 
interesuar, ose kur në lidhje me të Pala Kontraktuese mund të refuzonte ndihmën e ndërsjellë; 
c) për të parandaluar një kërcënim të menjëhershëm dhe serioz ndaj sigurisë publike dhe pa 
cenuar pikën “b”, nëse hapet më pas një hetim penal; 
d) për qëllime të tjera që kanë të bëjnë me atë që është rënë dakord mes Palëve Kontraktuese 
që e kanë krijuar ekipin. 
 



 
 
54 

(13) Ky nen nuk cenon dispozitat apo rregullimet e tjera ekzistuese për ngritjen ose 
funksionimin e ekipeve të përbashkëta të hetimeve. 
 
(14) Për aq sa lejohet nga ligjet e Palëve Kontraktuese ose dispozitat e çdo instrumenti të 
zbatueshëm ligjor, mund të bihet dakord për masa organizative që në aktivitetet e ekipit të 
marrin pjesë edhe persona të tjerë që nuk janë përfaqësues të autoriteteve të forcave të 
ligjit të Palëve Kontraktuese të përcaktuara në ekipet e përbashkëta të hetimeve. Persona 
të tillë mund të jenë, për shembull, nëpunës të organizatave ndërkombëtare të njohura nga 
Palët Kontraktuese. Të drejtat që gëzojnë anëtarët apo anëtarët e atashuar të ekipit, siç 
parashikohet në këtë Nen, nuk gëzohen nga këta persona, me përjashtim të rasteve kur 
marrëveshja parashikon shprehimisht ndryshe. 
 
Qendra SECI 
 
Roli i Qendrës SECI në Hetimet e Përbashkëta në rajonin e Ballkanit Perëndimor 
 
Qendra SECI është organizata operative rajonale në Evropën Juglindore e ngritur në vitin 
1999 për fuqizimin dhe mundësimin e bashkëpunimit të autoriteteve policore dhe 
doganore të vendeve anëtare në luftën kundër krimit ndërkufitar. Qendra SECI filloi 
funksionimin pas nënshkrimit nga vendet anëtare në maj 1999 të Marrëveshjes së SECI-t 
e cila u ratifikua më tej nga secili vend anëtar dhe u bë kuadri ligjor për bashkëpunimin në 
rajon. 
 
Në kohën e botimit, vendet anëtare të Qendrës SECI janë Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, 
Bullgaria, Kroacia, Greqia, Hungaria, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, Rumania, Serbia, 
Sllovenia dhe Turqia. Secili prej tyre kanë nëpunës ndërlidhës të vendosur në Selinë e 
SECI-t në Bukuresht të cilët punojnë së bashku në bashkëpunim të drejtpërdrejtë për 
bashkërendimin e hetimeve dhe për mundësimin e shkëmbimit të informacionit. 
 
Krahas vendeve anëtare, ka edhe 22 vende dhe organizata vëzhguese: Austria, 
Azerbajxhani, Belgjika, Kanadaja, Republika Çeke, EUBAM, Franca, Gjeorgjia, Gjermania, 
Izraeli, Italia, Japonia, Vendet e Ulëta, Polonia, Portugalia, Spanja, Sllovakia, Ukraina, 
Zyra e UNDP-së në Rumani, Mbretëria e Bashkuar, UNMIK-u dhe Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës. Interpol dhe Organizata Botërore e Doganave kanën statusin e këshilltarëve të 
përhershëm për çështjet përkatëse policore dhe doganore. 
 
Bashkëpunimi brenda Qendrës SECI bëhet në dy drejtime. Njëri prej tyre është procesi i 
shkëmbimit të informacionit, i cili bëhet përditë midis nëpunësve ndërlidhës, të cilët 
përpiqen t’i zgjidhin me shpejtësi kërkesat e marra nga ekipet hetimore kombëtare të tyre. 
Dimensioni tjetër i rëndësishëm përbëhet nga aktivitetet të cilat zhvillohen në kuadër të 
grupeve të posaçme të punës të Qendrës SECI. Aktualisht, ka tetë grupe të posaçme 
pune që punojnë në Qendrën SECI, ku secili prej tyre merret me lloje të ndryshme të 
krimeve. 
 
Njëri prej këtyre grupeve të posaçme të punës është Grupi i Posaçëm i Punës për 
Trafikimin e Qenieve Njerëzore dhe Kalimin Kontrabandë të Migruesve (Grupi Mirazh). 
Grupi Mirazh është ngritur në vitin 2001. Ai bashkërendohet nga Rumania dhe përbën një 
forum për diskutime mes ekspertëve kombëtarë të cilët mblidhen rregullisht në mënyrë që 
të ndajnë përvojat dhe të hartojnë strategji për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore 
dhe kalimit kontrabandë të migruesve në rajon. Mes veprimtarive më të spikatura të Grupit 
Mirazh, vlen të përmenden: 
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 Përfshirja në nisjen dhe bashkërendimin e operacioneve rajonale Mirazh në 2002, 
2003 dhe 2004, sipas modelit “veprim njëherazi”, përmes të cilit synohet të 
identifikohen rrjetet kriminale të përfshira në trafikimin e qenieve njerëzore në rajon 
me përfshirjen e të gjitha vendeve anëtare të Qendrës SECI; 

 Mbështetja, bashkërisht me UNDP Rumani dhe ICMPD, për procesin e mbledhjes 
së të dhënave dhe përgatitjes së “Manualit të Praktikave të Mira të Luftës Kundër 
Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Evropën Juglindore”; 

 Mbështetja për shkëmbimin e informacionit dhe transferimin dhe ndihmën për 
viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore nga vendet e tyre në vendet e shfrytëzimit, 
në mënyrë që të japin dëshmi në proceset penale gjyqësore kundër trafikantëve të 
tyre; 

 Bashkërendimi i procesit të shkëmbimit të informacionit dhe mundësimi i 
mbledhjeve operative, në hetimet e përbashkëta (paralele) të kryera nga vendet e 
rajonit; 

 Është organizuar një trajnim për teknikat e marrjes në intervistë dhe të marrjes në 
pyetje, i realizuar për ekspertë nga të gjithë vendet e SECI-t, nga dy instruktorë të 
Akademisë së FBI-së; 

 Përgatitja e raporteve analitike vjetore për trafikimin e qenieve njerëzore dhe 
kalimin kontrabandë të migruesve në vendet e Evropës Juglindore; 

 
Në takimet e Grupit Mirazh marrin pjesë jo vetëm ekspertë të vendeve anëtare por edhe të 
vendeve vëzhguese dhe organizatave ndërkombëtare. Kështu, ky kuadër ofron mundësinë 
jo vetëm për bashkëpunim midis vendeve të Qendrës SECI, por edhe për vendosjen dhe 
fuqizimin e marrëdhënieve me vende dhe organizata që nuk ndodhen në zonën e Qendrës 
SECI. 
 
Në mbledhjen e Grupit të Punës, e cila u zhvillua në maj 2008, pjesëmarrësit vendosën që 
vendet duhet ta përmirësojnë shkëmbimin e të dhënave në lidhje me trafikimin e të miturve 
si edhe në lidhje me trafikimin e organeve dhe indeve. Si hap i parë, u ra dakord që të 
gjithë duhet të japin informacione strategjike për këtë temë, i cili duhej të analizohej dhe të 
paraqitej në raportin analitik vjetor të Qendrës SECI për  trafikimin e qenieve njerëzore dhe 
kalimin kontrabandë të migruesve. Pjesëmarrësit e grupit të punës theksuan edhe nevojën 
për fuqizimin e bashkëpunimit me agjencitë shtetërore dhe joqeveritare të cilat merren me 
ndihmën që u jepet viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore. 
 
Në lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore dhe kalimin kontrabandë të migruesve, Qendra 
SECI po e përqendron aktivitetin e saj mbështetës për vendet anëtare tek zhvillimi i EPH-
ve të cilët kanë në shënjestër të punës së tyre grupet kriminale që janë të përfshira në këto 
lloj krimesh. Mbledhjet operative të agjencive të specializuara të forcave të ligjit 
organizohen nën ombrellën e Qendrës SECI. 
 
Me kalimin e viteve, janë zhvilluar një sërë hetimet të përbashkëta paralele me 
mbështetjen e Qendrës SECI. Në vitin 2008, Qendra SECI filloi ofrimin e mbështetjes 
analitike operative, sidomos për hetimet e përbashkëta të zhvilluara nga vendet në rajon, 
me kërkesën e vendeve të përfshira në proces dhe mbështetur në informacionin e 
qarkulluar përmes kanaleve të Qendrës SECI. Analistët penalë të Qendrës SECI kanë 
dhënë një pamje rajonale të grupit kriminal, lidhjeve midis anëtarëve dhe hollësi për 
aktivitetet e tyre. 
 
Konventa SELEC dhe EPH-të 
 
Konventa SELEC do të jetë kuadri i ligjor i Qendrës SECI, e cila, pas procesit të ratifikimit 
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dhe vënies në zbatim të Konventës së re, do të marrë emrin SELEC (Qendra e Forcave të 
Ligjit të Evropës Juglindore). 
 
Konventa është negociuar nga ekspertë përfaqësues të gjithë shteteve anëtare të 
Qendrës SECI, me ndihmën e ekspertëve nga Komisioni i BE-së, dhe është e 
harmonizuar me rregulloret e BE-së për bashkëpunimin midis forcave të ligjit. SELEC do 
të ketë personalitet juridik ndërkombëtar dhe do të ketë kushtet për të punuar me organet 
e forcave të ligjit të BE-së. 
 
Konventa është nënshkruar  më 9 dhjetor 2009 nga të gjitha shtetet anëtare të Qendrës 
SECI, çka hap rrugën për ratifikimin në nivel kombëtar. Konventa SELEC do të hyjë në 
fuqi 60 ditë pasi nëntë Shtetet Palë të Marrëveshjes për Bashkëpunim për Parandalimin 
dhe  Luftimin e  Krimit Ndërkufitar, e nënshkruar në Bukuresht, Rumani, më 26 maj 1999, 
të kenë depozituar aktet përkatëse të ratifikimit, pranimit apo miratimit. 
 
Objektivi i SELEC, brenda kuadrit të bashkëpunimit mes autoriteteve kompetente, është 
dhënia e mbështetjes për Shtetet Anëtare dhe rritja e bashkërendimit për parandalimin 
dhe luftimin e krimit, përfshirë edhe krimin e rëndë dhe të organizuar, në ato raste kur këto 
krime duket se përfshijnë një element të aktivitetit ndërkufitar (Neni 2 i Konventës së 
SELEC). Nga këndvështrimi i ekipeve të përbashkëta hetimore dhe roli i SELEC-së në të 
ardhmen, Shtetet duhet të kenë në vëmendje si më poshtë: 
 
Neni 3 – Detyrat – Konventa SELEC 
 
Në zbatim të Nenit 2, SELEC ka detyrat e mëposhtme: 
 
(a) mbështetje për hetimet dhe aktivitetet e parandalimit të krimit në Shtetet Anëtare dhe 
në përputhje me Konventën; 
(b) mundësim të shkëmbimit të informacionit dhe informatave dhe të kërkesave për 
ndihmë operative; 
(c) njoftim dhe informim të Pikave Kombëtare të Kontaktit të Shteteve Anëtare për lidhjet 
me personave të dyshuar, kriminelët apo krimet e lidhura me mandatin e SELEC; 
(d) mbledhja, përpilimi, analizimi, përpunimi dhe përhapja e informacionit dhe informatave 
penale; 
(e) ofrimi i analizës strategjike dhe nxjerrja e vlerësimeve të rreziqeve në lidhje me 
objektivin e SELEC; 
(f) ngritja, vënia në shfrytëzim dhe mirëmbajtja e një sistemi informacioni të 
kompjuterizuar; 
(g) të veprojë si ruajtës i praktikës së mirë për metodat dhe teknikat e forcave të ligjit dhe 
të nxisë të njëjtën gjë përmes trajnimeve dhe konferencave shumëkombëshe për Shtetet 
Anëtare; 
(h) kryerja e detyrave të tjera që përputhen me objektivin e kësaj Konvente, pas një 
vendimi  të Këshillit. 
 
 

4.5. Shpjegues për kuadrin ligjor 
 
Neni 20 i Protokollit të dytë bën thirrje për një shtjellim më të detajuar të disa çështjeve të 
rëndësishëm. Ato janë: 
 

 Kur mund/duhet të krijohet një EPH? (shih pikën 4.5.1. më poshtë); 
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 Si mund/duhet të strukturoret një EPH? (shih pikën 4.5.2. më poshtë); 
 Kompetencat operative të një EPH-je (shih pikën 4.5.3. më poshtë); 
 Hetimet e një EPH-je në shtete të tjera pa kërkesë për Ndihmë të Ndërsjellë 

Juridike (shih pikën 4.5.4. më poshtë); 
 Shkëmbimi i drejtpërdrejtë i informacionit ndërmjet anëtarëve të EPH-ve (shih pikën 

4.5.5. më poshtë); 
 Marrëveshjet e EPH-ve (shih pikën 4.5.6. më poshtë). 

 

4.5.1. Kur mund të krijohet një EPH? 
 
Përvoja ka treguar se kur një Shtet heton për një vepër me një dimension ndërkufitar, në 
veçanti në lidhje me krimin e organizuar, hetimi mund të përfitojë nga pjesëmarrja e 
autoriteteve nga Shtetet e tjera në të cilat ka lidhje për veprat në fjalë, ose kur është i 
dobishëm koordinimi. Në dallim nga supozimi i përgjithshëm se EPH-të duhen përdorur 
vetëm për raste serioze të krimit të organizuar, pika 1 e Nenit 20 të Protokollit të dytë e 
trajton konceptin e një EPH-je jo aq shumë nga këndvështrimi i një krimi, sesa nga 
dimensioni ndërkombëtar dhe ndërkufitar i krimit. Neni parashikon se EPH-të, në veçanti 
mund të krijohen kur: 
 
1. Hetimet e një Pale mbi veprat penale kërkojnë procese hetimore të vështira që 
kanë lidhje me Palë të tjera. 
2. Disa Palë po kryejnë hetime për vepra penale në të cilat natyra e çështjes sjell 
nevojën e veprimit të koordinuar dhe të përbashkët nga Palët e përfshira. 
 
Megjithëse eksperienca deri tani ka treguar se EPH-të në përgjithësi lidhen me forma më 
të rënda të kriminalitetit, EPH-të mund të jenë të dobishme edhe në çështje më të vogla. 
Kjo për shkak të faktit se një EPH mund të lehtësojë bashkëpunimin në çështjen specifike 
dhe mund të hedhë edhe bazat për EPH të tjera duke ndërtuar besim të ndërsjellë dhe 
duke ofruar eksperiencë në bashkëpunimin ndërkufitar. 
 
Ka mjaft raste praktike kur një EPH mund të jetë instrumenti i drejtë, por mund të 
përmenden si shembull, të paktën shtatë fusha krimi: 
 

 Trafikimi i qenieve njerëzore me elemente ndërkufitare; 
 Kalimi kontrabandë i migruesve; 
 Trafikimi i lëndëve narkotike me elemente ndërkufitare; 
 Raste terrorizmi në të cilat vendi i sulmit të planifikuar ndryshon nga vendet në të 

cilat mblidhen informatat e para; etj. 
 

Kur vendosin nëse një rast specifik është i përshtatshëm për hetim me EPH, palët e 
përfshira mund të orientohen nga disa nga pyetjet e mëposhtme: 
 

 A është kjo çështje komplekse? 
 A ka më shumë Palë të përfshira? 
 A mund të bëhen hetimet dhe ndjekja në mënyrë po aq efikase edhe pa një EPH? 
 A kërkon hetimi administrim të ndërlikuar të informacionit dhe informatave? 
 A i shmang kërkesat e shumta për Ndihmë të Ndërsjellë Ligjore? 
 A ka burime njerëzore dhe financiare të gatshme për krijimin e një EPH-je? 
 A ka kufizime burokratike që pengojnë krijimin e një EPH-je? 
 A e justifikon koha e kursyer nga shfrytëzimi i EKH-së kohën shtesë që kërkohet 

për krijimin e saj? 
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Kur flitet për një EPH, rekomandohet që hetuesit, prokurorët dhe/ose gjyqtarët nga Palët të 
takohen për të diskutuar çështjen në mundësinë e parë të mundshme përpara bërjes së 
një propozimi dhe marrëveshjeje formale. Përderisa disa vende kanë zbatuar rregulla të 
brendshme administrative, të cilat, për shembull, parashikojnë  njoftimin e ministrive 
kompetente në etapën përgatitore, përfshirja e hershme e të gjithë personave kompetentë 
është e një rëndësie shumë të madhe për të mos cenuar ose vonuar të gjithë procesin. 
 

4.5.2. Si mund/duhet të strukturoret një EPH? 

Ekipi 
 
Ekipi ngrihet në Palën ku priten të kryhen në përgjithësi hetimet. Megjithëse duhet të bihet 
dakord për një “seli” fikse, nuk është e nevojshme që të gjithë anëtarët e një EPH të 
pozicionohen në të njëjtin vend. 
 
Është parashikuar qartë se do të ishte një grup hetuesish dhe punonjësish të tjerë nga dy 
ose më shumë Palë, që mblidhen nga afër së bashku për të hetuar çështjen, ku disa 
syresh punojnë përkohësisht jashtë Palëve të tyre. Formulimi i Nenit 20 të Protokollit të 
dytë sigurisht që e sugjeron këtë gjë, e cila, në shumë raste, mund të jetë rregullimi ideal. 
Gjithsesi, nuk ekziston asnjë kërkesë që një anëtar i një EPH-je duhet të punojë jashtë 
vendit të tij, edhe në rast se EPH e ka bazën permanente në një vend tjetër. Në fakt, një 
EPH mund të formohet pa problem me anëtarët e dy ose më shumë Palëve ku askujt nuk i 
duhet të punojë jashtë Palës së vet. Për shembull, Shqipëria dhe Ish Republika Jugosllave 
e Maqedonisë mund të bien dakord të krijojnë një EPH me bazë në Shkup, me një anëtar 
të vetëm që bën hetime në Tiranë e që nuk shkon kurrë në Shkup. Në të njëjtën mënyrë, 
disa anëtarë mund të përbëjnë grupin që mblidhet në një “seli”, ndërsa anëtarët e tjerë të 
skuadrës veprojnë në vendet e tyre. Për sa i përket kostos dhe angazhimit që kërkohet për 
të atashuar staf jashtë shteti, këto lloj masash organizative mund të rezultojnë të 
komplikuara për Palët. 
 

Drejtuesi i EPH-së 
 
Çdo EPH ka nevojë të ketë një ose disa drejtues. Pika 3 e Nenit 20 të Protokollit të Dytë 
ofron mjaft mundësi dhe lë sërish vend për interpretime kombëtare. Nuk specifikohet nëse 
një drejtues ekipi duhet të jetë prokuror, gjyqtar ose punonjës i lartë policie apo dogane. 
Gjithsesi, përderisa EPH-ja konsiderohet nga disa Palë si një “formë e veçantë e ndihmës 
së ndërsjellë juridike”, dhe përderisa hetimet në rajon drejtohen ose nga prokurorë ose 
nga gjyqtarë hetues, rekomandohet që një përfaqësues nga gjyqësori të jetë drejtuesi i 
këtyre rasteve kur operacionet i drejtojnë gjyqtarët hetues ose prokurorët. Në juridiksione 
të tjera (në Mbretërinë e Madhe për shembull) dhe në varësi të kuadrit kombëtar, mund të 
jetë me vend që EPH-në ta drejtojë një oficer i forcave të ligjit. 
 
Neni 20 i Protokollit të Dytë parashikon që: “... drejtuesi i ekipit është përfaqësues i organit 
kompetent që merr pjesë në hetimet penale nga Pala në të cilën vepron ekipi...”. Një 
interpretim i kësaj është që EPH-ja është nën një drejtim permanent, të vendosur në 
vendin kryesor të operacioneve të EPH-së. Sipas një tjetër interpretimi, drejtuesi i ekipit 
duhet të jetë nga Pala ku gjendet ekipi gjatë kryerjes së operacioneve. Një mbështetje për 
këtë interpretim mund të merret nga marrëveshja model (shih Aneksin 2), që thotë se 
drejtuesi “është përfaqësues i një autoriteti përgjegjës në Palën ose Palët ku funksionon 
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ekipi (…), nën drejtimin e të cilit anëtarët e EPH-së duhet të kryejë detyrat në Palën së 
cilës i përkasin”. Përvojat në BE deri tani kanë treguar se Palët preferojnë opsionin e të 
pasurit më shumë se një drejtues ekipi dhe jo një drejtues të vetëm ekipi me kompetencë 
të përgjithshme. Në çdo rast, drejtuesi i ekipi vepron brenda kufijve të kompetencës sipas 
legjislacionit kombëtar dhe vetë ekipi kryen operacionet në përputhje me ligjin e Palës në 
të cilën funksionon. 

‘Anëtarët’, ‘anëtarët e atashuar’ dhe ‘pjesëmarrësit’ e një EPH-je 
 
Paragrafi 4 i Nenit 20 bën dallim midis ‘anëtarëve’ dhe ‘anëtarëve të atashuar’ që veprojnë 
pranë një EPH-je. Anëtarët e atashuar të EPH-së janë nga ato Palë që nuk janë Pala në të 
cilën vepron Ekipi. Duhet thënë se nuk është nevoja që anëtarët e atashuar të atashohen 
në mënyrë të përhershme, domethënë ata mund të atashohen edhe për një periudhë të 
shkurtër kohe. 
 
Anëtarët e ekipit i kryejnë detyrat nën udhëheqjen e drejtuesit të ekipit, duke marrë 
parasysh kushtet e përcaktuara nga autoritetet e tyre në marrëveshjen e krijimit të EPH-
së. Kjo është një çështje që duhet të mbahet tërësisht parasysh kur hartohet një 
marrëveshje për EPH, në mënyrë që anëtarët e ekipit, në veçanti ata anëtarë që 
atashohen nga një tjetër Palë, të jenë në dijeni të strukturës apo strukturave të komandimit 
që janë në funksionim. 

Pjesëmarrësit e tjerë të EPH-ve 
 
Paragrafi 12 i Nenit 20 u hap rrugën Shteteve që kanë krijuar një EPH të bien dakord që 
personat që nuk janë përfaqësues të autoriteteve të tyre kompetente të mund të marrin 
pjesë në aktivitetet e EPH-së. Ideja është që të mund të jepet ndihmë dhe ekspertizë për 
një skuadër të përbashkët hetimore nga personat e përshtatshëm nga Shtete ose 
organizata të tjera ndërkombëtare (p.sh. Interpoli ose Europoli). Për shembull, në një EPH 
ndërmjet Malit të Zi dhe Serbisë, një oficer nga EUROPOL-i mund të jetë pjesëmarrës por 
kurrë një anëtar ose një anëtar i atashuar. Të drejtat që u jep anëtarëve të ekipit Neni 20 
(për shembull e drejta për të qenë i pranishëm kur merren masa hetimore) nuk aplikohen 
për këta persona (pjesëmarrësit) me përjashtim të rasteve kur në marrëveshje thuhet 
shprehimisht ndryshe. Personat që lejohen të marrin pjesë në një EPH sipas Paragrafi 12 
të Nenit 20 të Protokollit të Dytë luajnë kryesisht rol këshillimor ose mbështetës dhe nuk 
lejohen të ushtrojnë funksionet që u jepen anëtarëve ose anëtarëve të atashuar ose të 
përdorin informacionin për të cilin bën fjalë Paragrafi 10 i Nenit 20, me përjashtim të 
rasteve kur kjo lejohet nga marrëveshja përkatëse ndërmjet Shteteve përkatëse. 
 
U duhet kushtuar vëmendje e veçantë SELEC-ut, EUROJUST-it dhe EUROPOL-it. 
Përderisa këto institucione janë krijuar për të mbështetur Palët në luftën e tyre kundër 
krimit të organizuar ndërkufitar, kompetencat dhe detyrat e tyre përkatëse nënkuptojnë se 
këto institucione luajnë një rol qendror në Ekipet e Përbashkëta Hetimore, përkatësisht në 
Ballkanin Perëndimor dhe në BE. Në përputhje me Paragrafin 12 të Nenit 20 të Protokollit 
të dytë, Eurojust-i, Europol-i dhe Interpol-i mund të marrin pjesë në EPH, veçmas dhe 
bashkërisht. 
 
Kështu, në bashkëpunim të ngushtë, këto organizata janë të dispozicion të Palëve 
kërkuese, kur këto palë shqyrtojnë idenë e ngritjes së një EPH-je. Sidomos gjatë vlerësimit 
përgatitor dhe fazës së negociatave, të dy këto organizma mund t’u japin mbështetje 
Palëve përmes këshillave juridike si edhe përmes njohurive prej eksperti përpara 
pjesëmarrjes në EPH. Krahas këtyre, Palëve mund t’u jepet edhe ndihmë për mbledhjet 
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dhe përkthimin. Gjithashtu, nga roli i tyre në shkëmbimin e informacionit dhe 
bashkërendimin e NNJ-së, SELEC-u, Europoli dhe Eurojusti mund të jenë në gjendje të 
identifikojnë rastet e përshtatshme për një EPH dhe, rrjedhimisht, t’u kërkojnë Palëve të 
veprojnë në bazë të një kërkese të tillë. 
 
Ndërsa nuk është e detyrueshme të përfshihet SELEC-u, Eurojust-i dhe Europol-i kur 
krijohet dhe funksionon një EPH, këto organizata mund të luajnë një rol të rëndësishëm 
për të siguruar efikasitet dhe kapacitet operativ të EPH-së dhe suksesin e përgjithshëm të 
hetimeve. Ato mund të ndihmojnë edhe në menaxhimin administrativ të EPH-së dhe mund 
të veprojnë si ndërmjetëse në marrjen dhe në dhënien e këshillave për mundësinë e 
marrjes së fondeve. 

 

4.5.3. Kompetencat operative të EPH-së 
 
Anëtarët e atashuar pranë një EPH-je (shih Paragrafin 5 të Nenit 20 të Protokollit të Dytë), 
në përputhje me ligjin e Palës ku vepron ekipi, mund të lejohen nga drejtuesi/drejtuesit e 
ekipit të jenë të pranishëm kur kryhen aktivitetet operative, të tilla si kontrollet e mjediseve 
(EPH pasive). Drejtuesi i ekipit ka të drejtë që, për arsye të veçanta, të bëjë përjashtime 
nga ky rregull i përgjithshëm. Në këtë kuadër, nuk është përkufizuar shprehja “arsye të 
veçanta”, por mund të merret se përfshin, për shembull, situata ku merren prova në 
çështje që përfshijnë krime seksuale, në veçanti kur viktimat janë fëmijë. Çdo vendim për 
të përjashtuar një anëtar të atashuar e drejta për të qenë i pranishëm, nuk mund të 
mbështetet vetëm në faktin se anëtari është i huaj. Në raste të caktuara, bazën për 
vendime të tilla mund ta përbëjnë arsyet operative. 
 
Për më tepër, Pika 6 e Nenit 20 të Protokollit të Dytë i lejon anëtarët e atashuar të 
realizojnë masa hetimore në Shtetin ku veprojnë, në përputhje me të drejtën kombëtare të 
atij Shteti (EPH aktive). Kjo bëhet me udhëzimin e drejtuesit të EPH-së. Ata nuk mund ta 
kryejnë këtë detyrë pa miratimin e autoriteteve përkatëse të Shtetit ku veprojnë ose të 
Shtetit atashues. Një miratim i tillë mund të përfshihet në marrëveshjen që krijon EPH-në, 
ose mund të jepet në një etapë të mëvonshme. Mund të aplikohet edhe në kushte të 
përgjithshme ose mund të kufizohet në raste ose rrethana specifike. Miratimi për të qenë i 
pranishëm dhe/ose për të ndërmarrë masa hetimore duhet të trajtohet dhe në 
marrëveshjen zyrtare. 

 

4.5.4. Hetimet e një EPH-je në shtete të tjera pa kërkesë për Ndihmë të 
Ndërsjellë Juridike 
 
Elementët më novatorë, dhe mbase edhe më të dobishëm të Protokollit të Dytë jepen në 
paragrafët 7 dhe 9 të Nenit 20. Kur EPH-ja ka të nevojshme marrjen e masave hetimore 
në një nga Palët, anëtarët e atashuar të ekipit mund t’u kërkojnë autoriteteve të veta 
kompetente t’i ndërmarrin këto masa. Kërkesa duhet të shqyrtohet sipas kushteve që do të 
zbatoheshin në një hetim kombëtar. Qëllimi i kësaj dispozite është të shmangë nevojën e 
Letër-Porosive, edhe kur masa hetimore kërkon ushtrimin e një kompetence shtrënguese, 
të tillë si për shembull, ekzekutimin e mandatit të kontrollit. Kjo është një ndër përfitimet 
kryesore të një SPH-je. Ky është njëri prej përfitimeve kryesore të një EPH-je. Për 
shembull, një oficer i policisë serbe i atashuar në një EPH që vepron në Shqipëri  mund t’u 
kërkojë kolegëve të tij policë në Serbi të ekzekutojnë një mandat kontrolli, të lëshuar në 
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përputhje me ligjin Serb në Serbi për llogari të EPH-së. Gjithsesi, duhet të mbahet 
parasysh se Neni 20 i Protokollit të Dytë nuk ka epërsi mbi legjislacionin kombëtar. Për 
shembull, një oficer serb mund t’i kërkojë homologut të tij kroat të kërkojë hetime të 
infiltruara në Kroaci. Mundësia e mëpasshme e përdorimit të këtij informacioni, d.m.th. 
dëgjimi i hetimeve të tilla në proceset gjyqësore në Serbi, gjithmonë varet nga dy 
legjislacionet kombëtare përkatëse, dhe si e tillë, kjo procedurë ka nevojë për një shqyrtim 
më nga afër. 
 

4.5.5. Shkëmbimi i drejtpërdrejtë i informacionit ndërmjet anëtarëve të EPH-ve 
 
Kjo nevojë për të mbajtur në konsideratë legjislacionin kombëtar vlen edhe për paragrafët 
9 dhe 10, megjithëse këto dispozita japin një tjetër avantazh të vlefshëm për hetuesit: 
anëtarët e një EPH-je, gjithmonë në përputhje me legjislacionin e tyre kombëtar, mund t’i 
japin ekipit informacionin që gjendet në vendin e tyre. Për shembull, një anëtar ekipi mund 
t’i japë drejtpërdrejtë EPH-së informacion  në lidhje me detajet e abonentit, regjistrimin e 
makinave dhe proceset penale nga vendi i tij, pa e kanalizuar informacionin nëpërmjet 
organeve kompetente kombëtare qendrore. Gjithsesi, duhen shqyrtuar dhe kërkesat e 
pranueshmërisë nëse informacioni i parashtruar do të përdoret edhe si provë në një dosje 
penale. 
 

4.5.6. Marrëveshja për EPH-në 
 
Protokolli i Dytë parashikon se EPH-të krijohen mbi bazën e një marrëveshjeje me shkrim. 
Siç shpjegohet më lart, kuadri ligjor për të krijuar dhe për të vënë në punë një EPH lejon 
një gamë më të gjerë kompetencash diskrecionare, dhe, si rezultat, marrëveshja është e 
një rëndësie shumë të madhe për të gjitha palët. 
 
Në njërën anë, eksperienca deri tani sugjeron se është e preferueshme që të bihet dakord 
që prej fillimit për detajet organizative në mënyrë që të mënjanohet nevoja për diskutime 
që marrin kohë gjatë funksionimit të EPH-së. Në anën tjetër, nuk duhet harruar se veprimi 
dhe mbledhja e provave hetimore duhet të fillojnë shpejt në mënyrë që të mënjanohen 
diskutimet e tejzgjatura rreth marrëveshjes. Përderisa Neni 20 i Protokollit të Dytë lejon 
ndryshimin e Marrëveshjes në çdo kohë, duhet të preferohet një përpunim i shpejtë i 
marrëveshjes dhe të mos bëhen diskutime të tejzgjatura rreth çdo detaji. Sa më lart, një 
qëllim i këtij Udhëzuesi është t’u japë mundësi autoriteteve kompetente dhe 
profesionistëve në terren të shqyrtojnë të gjitha elementët e legjislacionit në marrëveshjen 
me shkrim ndërsa në të njëjtën kohë u bëhet atyre e mundur të fillohen hetimet në një 
periudhë të shkurtër kohe. 
 
Më 8 maj 2003, Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi një Rekomandim për një Marrëveshje 
Model.10 Aneksi 2 mbështetet në Marrëveshjen Model, duke përfshirë dhe propozimet që 
do të merren parasysh brenda rubrikave përkatëse të marrëveshjes. Për më tepër, jepen 
propozime dhe për formulimin e marrëveshjes. Duke pasur parasysh kompleksitetin e 
hetimeve penale dhe shumëllojshmërinë dhe dallimet në legjislacionin kombëtar, është 
thuajse e pamundur të jepen këshilla dhe rekomandime përfundimtare në lidhje me 
përmbajtjen e marrëveshjes. Për më tepër, marrëveshja bashkëngjitur reflekton 
Marrëveshjen Model të Këshillit të Bashkimit Evropian si dhe përvojat praktike dhe 
                                                      
10 Rekomandim i Këshillit, datë 8-V-2003 “Për një marrëveshje model për ngritjen e një ekipi të përbashkët 
hetimor” (BZ C 121 datë 23.05.2003, f. 1). 
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marrëveshjet me shkrim të mbledhura nga Europol-i dhe Eurojust-i deri më sot. Duhet të 
theksohet se të dyja organizatat janë të disponueshme në çdo kohë për t’i ndihmuar Palët 
në hartimin e marrëveshjeve të tyre. 
 

4.6. Udhëzime specifike në lidhje me EPH-të 
 

4.6.1. Udhëzime në lidhje marrëveshjen për EPH-në (Shih Aneksin B) 
 
Kur përgatitet një Marrëveshje për EPH, palët duhet të kujdesen që Marrëveshja: 
 

 Të përcaktojë qartë se cilat palë marrin pjesë në marrëveshjen për EPH-në; 
 Të përcaktojë qartë qëllimin e EPH-së; 
  Të përcaktojë qartë se gjatë cilës fazë do të jetë funksionale EPH-ja dhe se në cilat 

kushte mund të zgjatet ekzistenca e tij (Gjatë përcaktimit të periudhës gjatë së cilës 
do të funksionojë EPH-ja, Palët duhet të mbajnë parasysh kufijtë për kohëzgjatjen 
të vendosur në legjislacionin e brendshëm të Palëve për teknikat e posaçme 
hetimore); 

 Të përcaktojë qartë se në cilin territor mendohet të funksionojë EPH-ja; 
 Të përcaktojë qartë strukturën e brendshme të EPH-së (kush është drejtuesi; si 

ndryshon roli i drejtuesit nëse EPH-ja e zhvendos hetimin në një tjetër Palë, kush 
janë anëtarët dhe kush janë anëtarët e atashuar, nëse janë të përfshirë në EPH 
disa pjesëmarrës të tjerë dhe cili është roli i tyre); 

 Të përcaktojë qartë kompetencat operative të anëtarëve, të anëtarëve të atashuar 
dhe të pjesëmarrësve të EPH-ve; 

 Palët duhet të kujdesen që Marrëveshja ta përcaktojë qartë mundësinë për 
shkëmbimin e provave (përfshirë edhe deklaratat me shkrim të dëshmitarëve); 

 Palët duhet të kujdesen që Marrëveshja të përcaktojë qartë se zbatohet si në fazën 
hetimore ashtu edhe në atë parahetimore. 

 
Për më tepër, Palët duhet të shqyrtojnë mundësinë e rregullimit të çështjeve të 
mëposhtme në Marrëveshjen për EPH-të: 
 

 Kushtet sipas të cilave anëtarët e atashuar të EPH-së mund të mos përfshihen në 
marrjen e masave hetimore; 

 Kushtet specifike sipas të cilave anëtarët e atashuar mund të kryejnë hetime brenda 
Shtetit Anëtar ku veprohet; 

 Kushtet specifike sipas të cilave një anëtar i atashuar i një EPH-je u kërkon 
autoriteteve të veta kombëtare të marrin masa që kërkohen nga ekipi pa dërguar 
një letër-kërkesë; 

 Kushtet sipas të cilave mund të kërkohet ndihmë sipas Konventës dhe masave të 
tjera organizative; 

 Kushtet sipas të cilave anëtarët e atashuar mund të ndajnë informacionin që vjen 
nga autoritetet  atashuese dhe rregulla specifike për mbrojtjen e të dhënave; 

 Kushtet sipas të cilave anëtarët e atashuar mund të mbajnë/përdorin armë; 
 Lidhjen me çdo dispozitë ose masë tjetër organizative ekzistues për krijimin ose 

funksionimin e EPH-ve. 
 
Eksperiencat e deritanishme në BE dëshmojnë se është e dobishme të përcaktohen disa 
nga çështjet organizative të lidhura me funksionimin e EPH-ve, të tilla si: 
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 Kostoja e një EPH-je gjatë funksionimit; 
 Mjediset për zyra; 
 Automjetet; 
 Pajisjet e tjera teknike; 
 Dietat për anëtarët e atashuar të EPH-së; 
 Siguracioni për anëtarët e atashuar të EPH-së; 
 Përdorimi i oficerëve ndërlidhës; 
 Përdorimi i rrjetit gjyqësor evropian; 
 Gjuha që do të përdoret për komunikimet. 

 

4.6.2. Udhëzime në lidhje me ekspertët kombëtarë të EPH-ve/pikat e kontaktit 
 

Konteksti 
  
Kuadri ligjor i shtjelluar më lart ofron arsye të mjaftueshme që shtetet të shikojnë 
mundësinë e krijimit të ekipeve të përbashkëta hetimore kur hetimet e veprave penale 
kërkojnë hetime të vështira me lidhje në Shtetet e tjera dhe kur numri i Shteteve që po 
kryejnë hetime për vepra penale në të cilat rrethanat e çështjet sjell nevojën për veprim të 
bashkërenduar dhe të përbashkët në Shtetet e përfshira. Por, gjatë gjithë procesit të 
konsultimeve në Ballkanin Perëndimor ka dalë e qartë se organet hetimore të një shteti 
shpesh hasin në vështirësi kur duan të gjejnë se me kë mund të bashkëpunojnë në një 
shtet tjetër në lidhje me një operacion të veçantë dhe, në të njëjtën kohë, dinë shumë pak 
jo vetëm për përvojat e Shtetit tjetër në lidhje me EPH-të por edhe në lidhje me përvojat 
dhe praktikat më të mira në Shtetin e tyre vetë. Për rrjedhojë, duke u mbështetur në 
përvojat dhe praktikën brenda BE-së, Shtetet duhet të krijojnë një rrjet joformal të 
ekspertëve kombëtarë për EPH-të me qëllim shkëmbimin e përvojave dhe praktikave më 
të mira për realizimin e hetimeve të përbashkëta dhe ngritjen dhe shfrytëzimin e EPH-ve. 
 

Çfarë duhet të bëjë rrjeti? 
 
Ofron pika kontakti për autoritetet kombëtare dhe ndërkombëtare (polici, prokurori, por 
edhe SECI, Interpol, Sekretariati i PCC-së dhe Eurojust-i, Europol, OLAF, etj.) që merren 
me EPH për t’u dhënë informacion dhe këshilla rreth mundësive, duke përfshirë dhe 
kuadrin ligjor për krijimin e EPH-ve; Krahas kësaj, ekspertët kombëtarë do të mundësonin 
përhapjen e njohurive mes praktikantëve dhe do të nxisnin krijimin e EPH-ve, dhe do të 
ishin në gjendje të mbledhin dhe të përhapin informacion si për praktikat më të mira dhe 
për pengesat e lidhura me krijimin e ekipeve. Ata do të kishin mundësi edhe të merrnin 
pjesë në konferenca dhe seminare, të mblidhen ose të marrin pjesë në takime zyrtare dhe 
jozyrtare në nivelin kombëtar ose me ekspertë të tjerë të përfshirë në krijimin e një EPH-je. 
Pas krijimit të një EPH-je, ekspertët kombëtarë do të vepronin si këshilltarë dhe si mjet 
përçues komunikimi me ekspertët nga autoritete të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare. 
 

Udhëzues për emërimin e ekspertëve kombëtar të EPH-ve 
 
Në përputhje me vënien në zbatim të kuadrit ligjor ndërkombëtar për EPH-të dhe me 
qëllim përmirësimin e bashkëpunimit për ngritjen e EPH-ve në rajonin e Ballkanit 
Perëndimor, shtetet: 
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 Duhet të caktojnë ekspertët/pikat e kontaktit për EPH-të dhe t’ia dërgojnë 
informacionin për këta ekspertë kombëtarë/pika kontakti Zyrës Rajonale të Projektit 
për Evropën Juglindore (carla.ciavarella@unodc.org) brenda datës 1 qershor 2010; 

 Ekspertët kombëtarë/pikat e kontaktit për EPH-të mund të jenë ose një person ose 
një përfaqësues i një organizative (një pikë kontakti që përfaqëson një agjenci 
hetimore ose një prokurori) në varësi të ligjit të brendshëm; 

 Eksperti/pika e kontaktit kombëtar për EPH-të nuk duhet të ketë medoemos 
përvojë operative për ngritjen/shfrytëzimin e një EPH-je; 

 Eksperti/pika e kontaktit kombëtare për EPH-të duhet të jetë në gjendje të bëjë 
ndërlidhje me persona dhe organizata të tjera brenda shtetit të tij me qëllim 
dhënien e informacionin nga ai shtet për ngritjen e EPJ-ve (sidomos për kuadrin 
ligjor) si edhe me qëllim shkëmbimin e përvojave (praktikave më të mira dhe  
pengesave) për ngritjen dhe shfrytëzimin e EPH-ve. 

 
Kur të emërojnë një ekspert/pikë kontakti kombëtare për EPH-të, Shtetet duhet të mbajnë 
parasysh objektivin e emërimit, i cili është mundësimi i punës së lidhur të EPH-ve me 
profesionistët në terren në Shtetin e tyre përkatës por edhe në rajonin e Ballkanit 
Perëndimor në tërësi, si edhe për të siguruar një hyrje për në sistemin e tyre për 
bashkëpunimin më të gjerë evropian. Për rrjedhojë, ka një rëndësi të madhe që 
ekspertët/pikat kombëtare të kontaktit për EPH-të të emërohen me shumë kujdes në 
mënyrë që t’ia shtojnë vlerën bashkëpunimit ndërkombëtar për ngritjen dhe shfrytëzimin e 
EPH-ve. 
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ANEKSI A 
 
 

LISTA KONTROLLI DHE FORMULARË MODEL TË PRAKTIKËS SË MIRË NË FUSHËN 
E KËRKIMIT TË NDIHMËS SË NDËRSJELLTË JURIDIKE 

 
 

SHËNIM SHPJEGUES 

Listat e mëposhtme të përgjithshme dhe shtesë synojnë të japin një orientim të përgjithshëm për përgatitjen 
e kërkesave për ndihmë të ndërsjelltë juridike ndërkombëtare në çështjet penale. 

Lista e Përgjithshme trajton përmbajtjen bazë të gjithë kërkesave për ndihmë të ndërsjelltë juridike. Listat 
Shtesë trajtojnë përmbajtjen shtesë të nevojshme për ekzekutimin e efektshëm të kërkesave për kontroll 
dhe sekuestrim, nxjerrje të dokumenteve, marrje të dëshmive të dëshmitarëve, transferim të përkohshëm të 
të burgosurve për të dhënë dëshmi, sekuestrim/ngrirje para gjykimit ose konfiskim pas gjykimit. 

Kërkesat ligjore në lidhje me formën dhe përmbajtjen e kërkesave mund të ndryshojnë ndjeshëm në varësi 
të ligjit të Shtetit Kërkues  dhe të traktateve të zbatueshëm për ndihmën e ndërsjelltë juridike. Në raste të 
veçanta, mund të ketë më shumë ose më pak nga ato që tregohen këtu. Nëse kanë dyshime, këshillohen 
nëpunësit që përgatisin kërkesat për ndihmë të ndërsjelltë juridike të kontaktojnë autoritetin qendror të 
Shtetit të cilit i drejtohet kërkesa për informacion më të hollësishëm. 
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Listë e përgjithshme kontrolli kur kërkojmë ndihmë të ndërsjelltë juridike 

 
Kërkesa duhet të përfshijë si më poshtë: 

 
 Identifikimi 

Identifikimi i zyrës/autoritetit që e paraqet ose përcjell kërkesën dhe autoritetit që e kryen hetimin, 
ndjekjen ose procesin penal në Shtetin Kërkues, përfshirë edhe informacionin për kontaktin në 
zyrën/autoritetin që e praqet ose përcjell kërkesën dhe, nëse është rasti, informacionin për kontaktin e 
hetuesit/prokurorit dhe/ose oficerit gjyqësor përkatës (formulari I) 

 
 Kontakte të mëparshme 

Hollësi për kontakte të mëparshme, nëse ka pasur, midis oficerëve në Shtetin kërkues dhe Shtetin të 
cilit i drejtohet kërkesa, lidhur me lëndën e kërkesës 

 
 Përdorimi i kanaleve të tjera 

Kur është dërguar ose po dërgohet një kopje e kërkesës përmes kanaleve të tjera, kjo duhet bërë e 
qartë në kërkesë 

 
 Konfirmimi i marrjes së kërkesës 

Një formular përcjellës, ku ka një rubrikë për konfirmimin e marrjes së kërkesës, i cili plotësohet dhe i 
kthehet Shtetit kërkues (Formulari I) 

 
 Informim nëse është urgjente dhe/ose nëse ka kufi kohor 

Informacion i qartë nëse është urgjente apo jo kërkesa apo nëse ka kufi kohor brenda të cilit kërkohet 
përmbushja e kërkesës dhe për arsyen e urgjencës apo të kufirit kohor. 
 

 Fshehtësia e informacionit 
Informacion i qartë nëse ka nevojë për të ruajtur fshehtësinë e informacionit dhe arsyeja për këtë dhe 
kërkesa ligjore për t’u konsultuar me Shtetin kërkues, përpara ekzekutimit, nëse nuk mund të mbahet 
fshehtësia e informacionit 

 
 Baza ligjore për kërkesën 

Një përshkrim i bazës mbi të cilën bëhet kërkesa, p.sh. traktat dypalësh, konventë shumëpalëshe, 
ose, në mungesë të tyre, mbi bazën e veprimit të ndërsjelltë 
 

 Përshkrim i fakteve përkatëse 
Një përmbledhje e fakteve përkatëse të dosjes, përfshirë, sa është e mundur, informacionin e plotë 
identifikues të personave të pandehur 
 

 Përshkrim i shkeljes dhe i dënimit të zbatueshëm 
Një përshkrim të shkeljes dhe të dënimit të zbatueshëm, me një ekstrakt ose kopje të pjesëve 
përkatëse të ligjit të Shtetit kërkues 

 
 Përshkrim i provave/dëshmive/ndihmës së kërkuar 

Një përshkrim të kushteve specifike të provave, dëshmive apo ndihmës që kërkohet 
 

 Lidhje e qartë midis procesit penal dhe provave/ndihmës së kërkuar 
Një shpjegim i qartë dhe preciz i lidhjes midis hetimit, ndjekjes apo procesit penal dhe ndihmës që 
kërkohet (d.m.th. një përshkrim i mënyrës se si kanë lidhje provat apo ndihma e kërkuar me dosjen) 

 
 Përshkrim i procedurave 

Një përshkrim i procedurave që duhet të ndjekin autoritetet e shtetit të cilit i bëhet kërkesa për 
ekzekutimin e kërkesës për të siguruar që kërkesa t’ia arrijë qëllimit, përfshirë edhe procedurat e 
posaçme për mundësimin e pranimit në Shtetin kërkues të provave të marra dhe të arsyeve përse 
kërkohen procedurat 

 
 Prania e zyrtarëve nga Shteti kërkues në ekzekutimin e kërkesës 

Informacion nëse dëshiron apo ajo Shteti kërkues që zyrtarët e vet apo persona të tjerë të përcaktuar 
të jenë të pranishëm apo të marrin pjesë në ekzekutimin e kërkesës dhe arsyeja përse kërkohet kjo 
 

 Gjuha 
Të gjitha kërkesat për ndihmë duhet të bëhen ose të shoqërohen me përkthim të vërtetuar në gjuhën 
e përcaktuar nga Shteti të cilit i bëhet kërkesa 
 

Shënim: Kur del qartë se kërkesa nga një shtet i caktuar ka një kosto të konsiderueshme ose të 
jashtëzakonshme, të dy shtetet duhet të konsultohen për të përcaktuar termat dhe kushtet me të cilat duhet 
të ekzekutohet kërkesa dhe për mënyrën si do të mbulohen kostot. 
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Listë shtesë kontrolli për llojet specifike të kërkesave për ndihmë të ndërsjelltë juridike 

 
 

 
KONTROLLET DHE SEKUESTRIMET 

 
Në rastin e një kërkese për kontroll dhe sekuestrim, kërkesa duhet të përfshijë si më poshtë: 
 

 Një përshkrim sa më specifik të vendndodhjes që duhet kontrolluar dhe të dokumenteve dhe artikujve 
që duhen sekuestruar, përfshirë, në rastin e të dhënave, edhe periudhat kohore përkatëse 

 Bazat e arsyeshme për të besuar se dokumenti apo sendi i kërkuar ndodhet në vendin e përcaktuar, në 
Shtetin të cilit i bëhet kërkesa 

 Baza të arsyeshme për të besuar se dokumentacioni ose sendi do të shërbejë si provë e kryerjes së 
krimit, që është objekt i hetimit apo procesit penal në Shtetin kërkues 

 Një shpjegim përse nuk mund të përdoren mjete më pak të dukshme për marrjen e dokumentit a të 
sendit 

 Informacion për ndonjë kërkesa të posaçme në lidhje me ekzekutimin e kontrollit ose të sekuestrimit; 
 Çdo informacion të ditur për të tretët që mund të kenë të drejta mbi pronën 

 
 
 
 
 

SIGURIMI I DOKUMENTEVE 
 
Në rastin e një kërkese për sigurim dokumentesh, kërkesa duhet të përfshijë si më poshtë: 
 

 Duke qenë se në përgjithësi kërkohet një mandat i lëshuar nga gjykata, është veçanërisht e 
rëndësishme të jepet një përshkrim sa më specifik i dokumenteve që duhen siguruar dhe i lidhjes që 
kanë me hetimin 

 Një identifikim i vendndodhjes dhe/ose kujdestarit të dokumenteve të kërkuara 
 Verifikoni me Shtetin të cilit i dërgohet kërkesa nëse ka kërkesa ligjore shtesë për sigurimin e 

dokumenteve 
 Në rastet kur duhen kërkesa për sigurimin e të dhënave kompjuterike, rreziqet e fshirjes apo 

shkatërrimit duhen shqyrtuar në konsultim me Shtetin të cilit i drejtohet kërkesa. Në raste të tilla, mund 
të duhet një mjet i shpejtë e i sigurt ruajtjeje, p.sh. mandat i posaçëm ruajtjeje ose kontroll dhe 
sekuestro 

 Informacion nëse mjafton një kopje e thjeshtë ose kopje e vërtetuar e dokumenteve dhe, nëse jo, 
arsyeja përse duhen dokumentet origjinale 
Nëse duhet vërtetim specifikoni formën e vërtetimit duke përdorur formularin e gatshëm të vërtetimit
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SEKUESTRIMI/NGRIRJEA PARA GJYKIMIT OSE KONFISKIMI PAS GJYKIMIT 

 
Në rast të një kërkese për sekuestrim/ngrirje para gjykimit ose për konfiskim pas gjykimit: 
 

 Përcaktoni kërkesat specifike procedurale dhe lëndore të ligjit të Shtetit që i drejtohet kërkesa për të 
mundësuar ekzekutimin e kërkesës së Shtetit kërkues për ngrirjen/sekuestrimin para gjykimit ose 
konfiskimin pas gjykimit, si për shembull nëse mund t’i përmbajë drejtpërdrejt Shteti që i drejtohet 
kërkesa mandatet e Shtetit kërkues, nëse duhet të nisë procese të brendshme për të nxjerrë një 
mandat në emër të Shtetit kërkues, ose në do të duhet një dënim nga proces penal përpara konfiskimit 

 Nëse Shteti të cilit i drejtohet kërkesa duhet të nisë proces të brendshëm penal, gjeni cilat prova janë të 
nevojshme për t’i mundësuar Shtetit të cilit i drejtohet kërkesa për të siguruar një mandat të vetin për 
ngrirje/sekuestrim për ruajtjen e pasurive në emër të Shtetit kërkues apo t’i dhënë mundësi Shtetit të 
cilit i drejtohet kërkesa për siguruar një vendim pas gjykimi të vetin për konfiskimin e pasurive. Në 
veçanti, Shteti kërkues duhet të gjejë shkallën për të cilën Shteti të cilit i drejtohet kërkesa kërkon lidhje 
midis pasurisë që kërkohet të ngrihet/sekuestrohet apo konfiskohet dhe një vepre penale, apo midis 
pronës dhe të pandehurit apo pronarit të dënuar të pronës (sipas rastit) dhe provat që duhen siguruar 
sipas ligjit të Shtetit të cili i drejtohet kërkesa për të vërtetuar këtë lidhje 

 Një pikë kontakti në Shtetin kërkues me të cilin mund të konsultohen në lidhje me kërkesat ligjore dhe 
çështjet strategjike apo logjistike 

 
Kur Shteti të cilit i drejtohet kërkesa mund ta përmbajë drejtpërdrejt një mandat të Shtetit kërkues, 
kërkesa duhet të përfshijë pikat e mëposhtme: 
 

 Një kopje të mandatit në një formë të pranueshme për Shtetin të cilit i drejtohet kërkesa, ose 
informacione të tjera që mund të kërkojë ky i fundit 

 Në rast të një mandat konfiskimi, një përshkrim të procesit penal në Shtetin kërkues që ka çuar në 
nxjerrjen e mandatit, palët e përfshira dhe një garanci se ky vendim është i formës së prerë 

 Çdo informacion për të tretët që mund të kenë interes mbi pasurinë që kërkohet të ngrihet/sekuestrohet 
ose konfiskohet 

  
Kur Shteti të cilit i drejtohet kërkesa nuk mund ta përmbarojë drejtpërdrejt një mandat të Shtetit kërkues 
dhe i kërkohet të sigurojë sekuestrim/ngrirje dhe konfiskim përmes proceseve të brendshme penale, 
kërkesa duhet të përfshijë pikat e mëposhtme: 
 

 Një përshkrim sa më specifik të pasurisë që kërkohet të sekuestrohet, ngrihet ose konfiskohet; 
 Informacion specifik që jep bazat e arsyeshme për të besuar se (në varësi të ligjit të Shtetit të cilit i 

drejtohet kërkesa) pasuria: 
 i përket një personi të pandehur ose të dënuar për një krim: ose 
 është përdorur për kryerjen e një krimi apo ka dalë rrjedhur drejtpërdrejt ose jo nga kryerja e një krimi 
 Çdo informacion për të tretët që mund të kenë interes mbi pasurinë që kërkohet të ngrihet/sekuestrohet 

ose 
 konfiskohet 
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ANEKSI B 
 
MARRËVESHJE MODEL PËR EPH 
 
Në përputhje me Nenin 20 të Protokollit të Dytë Shtesë të Konventës Evropiane për 
Ndihmën e Ndërsjelltë në Çështjet Penale 
 
1. Palët e kësaj Marrëveshjeje 
 
Palët, si më poshtë, kanë arritur një marrëveshje për ngritjen e një ekipi të përbashkët 
hetimor, të quajtur më tej në këtë Marrëveshje “EPH": 
 
1. [Emri i agjencisë/administratës së parë të një Pale si palë e marrëveshjes] 
 
dhe 
 
[Emri i agjencisë/administratës së dytë të një Pale si palë e marrëveshjes] 
 
(…) 
 
[Emri i agjencisë/administratës së fundit të një Pale si palë e marrëveshjes] 
 
Palët e kësaj marrëveshjeje mund të vendosin me marrëveshje të përbashkët të ftojnë 
agjenci/administrata të Palëve të tjera të bëhen palë e kësaj marrëveshjeje. Për 
marrëveshje të mundshme me vendet e treta, organet kompetente me anë të dispozitave 
të miratuara brenda kuadrit të Traktateve dhe organet ndërkombëtare të përfshira në 
aktivitetet e EPH-ve, shihni Shtojcën. 
 
2. Qëllimi i EPH-së 
 
Kjo marrëveshje bëhet për ngritjen e një EPH-je, me qëllimin e mëposhtëm: 
 
[Përshkrimi i qëllimit specifik të EPH-së] 
Me marrëveshje të përbashkët, palët mund ta ndryshojnë qëllimin specifik të EPH-së. 
 
Sugjerime për formulime të mundshme: EPH-ja krijohet për të hetuar 
veprën/veprat/aktivitetet e organizatës kriminale x me qëllimin e ofrimit të informacionit dhe 
provave për procese gjyqësore. 
EPH-ja krijohet për të shpartalluar organizatën kriminale x. 
 
3. Periudha që mbulon Marrëveshja 
 
Në zbatim të Paragrafit 1 të Nenit 20 të Protokollit të Dytë, EPH-të ngrihen për një 
periudhë të kufizuar kohore. Sa i takon kësaj marrëveshjeje, ky EPH mund të veprojë gjatë 
periudhës së mëposhtme: 
nga 
 
[këtu futet data] 
 
deri 
 
[këtu futet data] 
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Data e përfundimit e vendosur në këtë marrëveshje mund të shtyhet me pëlqim të 
ndërsjellë të palëve. Në rast të tillë, Marrëveshja përditësohet. 
Sugjerime për formulime të mundshme: EPH-ja mund të funksionojë për një periudhë 
gjashtë (6) mujore nga data e nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje. EPH-ja mund të 
përfundojë në çdo kohë me pëlqimin e ndërsjellë të palëve të përfshira, dhe mund të 
zgjatet për një periudhë të përcaktuar me pëlqim të ndërsjellë. 
 
 
4. Pala (Palët) ku do të veprojë EPH-ja 
 
EPH-ja vepron në Palën (Palët) e përcaktuar më poshtë. 
 
[Këtu përcaktohen pala ose palët ku planifikohet të veprojë EPH-ja] 
 
 
Në zbatim të pikës “b” të Paragrafit 3 të Nenit 20 të Protokollit të Dytë, ekipi ushtron 
aktivitet në përputhje me ligjin e Palës në të cilën vepron. Nëse EPH-ja e zhvendos bazën 
e vet operative në një Palë tjetër, atëherë zbatohet ligji i kësaj të fundit. 
 
5. Drejtuesi (Drejtuesit) e EPH-së11 
 
Palët kanë caktuar personin e mëposhtëm i cili është përfaqësues i autoriteteve 
përgjegjëse në Shtetin Anëtar (Shtetet Anëtare) ku vepron ekipi, si drejtues të EPH-së, 
nën drejtimin e të cilit anëtarët e EPH-së kryejnë detyrat në Shtetin Anëtar të cilit i përket 
drejtuesi. 
 

Shteti Anëtar Emri Grada Atashuar nga [emri i agjencisë] 
    
    

 
Nëse ndonjë nga personat e sipërpërmendur ndalohet nga kryerja e detyrave të tij, eprori i 
tij informon palët e tjera me anë të një letre për emrin e zëvendësuesit të tij. 
 
6. Anëtarët e EPH-së 
 
Anëtarë të EPH-së janë personat e mëposhtëm: 
Shënim: Për përgjegjësinë e Anëtarëve të EPH-së, të atashuar ose jo (por jo për 
pjesëmarrësit), shih Nenet 21 dhe 22 të Protokollit të Dytë. 
 
6.1. Autoritetet gjyqësore 
PALA Emri Grada Funksioni 

 
Atashuar nga 
[emri i 
agjencisë] 

     
     
 
Nëse ndonjë nga personat e sipërpërmendur ndalohet nga kryerja e detyrave të tij, eprori i 
tij informon palët e tjera me anë të një letre për emrin e zëvendësuesit të tij. 
 
 
                                                      
11   Pika “a”, paragrafi 3 i Nenit 20 të Protokollit të Dytë thotë: drejtuesi i ekipit është përfaqësues 
i organit kompetent që merr pjesë në hetimet penale nga Pala në të cilën vepron ekipi. 
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6.2. Autoritetet policore 
 
PALA Emri Grada Funksioni 

 
Atashuar nga 
[emri i 
agjencisë] 

     
     
 
Nëse ndonjë nga personat e sipërpërmendur ndalohet nga kryerja e detyrave të tij, eprori i 
tij informon palët e tjera me anë të një letre për emrin e zëvendësuesit të tij. 
 
 
7. Pjesëmarrja nga zyrtarët e Europol-it/Eurojust-it/Komisionit (OLAF-it) ose të 
organeve të tjera të krijuara sipas Traktatit të Bashkimit Evropian si dhe zyrtarët e 
vendeve të treta 
 
Palët e kësaj marrëveshjeje bien dakord të kërkojnë/pranojnë propozimin12 13 për 
pjesëmarrjen nga Europol-i/Eurojust-i/Komisioni (OLAF) sipas kushteve të parashikuara në 
Shtojcën e kësaj marrëveshjeje. 
 [Nëse në EPH marrin pjesë zyrtarë nga Europol-i/Eurojust-i/Komisioni (OLAF), kjo mund 
të përmendet në këtë Krye. Për sa i përket Eurojust-it, kjo lidhet me pjesëmarrjen e 
Eurojust-it që vepron si kolegj, dhe jo nëpërmjet anëtarëve kombëtarë. Palët bien dakord 
për masat organizative sipas të cilave zyrtarët e Europol-it/Eurojust-it/Komisionit (OLAF) 
do të marrin pjesë në EPH, të cilat do të jenë objekt i një organizimi të posaçëm me 
Europol-in/Eurojust-in/Komisionin (OLAF) që i shtohen kësaj marrëveshjeje.] 
 
8. Kushtet e përgjithshme të Marrëveshjes 
 
 Në përgjithësi, zbatohen kushtet e parashtruara në Nenin 20 të Protokollit të Dytë, 
sipas zbatimit të secilës Palë ku vepron EPH-ja. 
9. Masat specifike organizative të Marrëveshjes 
 
 Në këtë Marrëveshje mund të aplikohen masat organizative të mëposhtme të 
veçanta (vini re se disa nga këto aspekte rregullohen dhe në Protokollin e Dytë): 
 
 (Futet, nëse është e aplikueshme. Nën-titujt e mëposhtëm kanë si synim të 
theksojnë fushat e mundshme që duhet të përshkruhen në mënyrë specifike). 
 
9.1. Kushtet sipas të cilave anëtarët e atashuar të EPH-së mund të mos përfshihen në 
marrjen e masave hetimore 
 
9.2. Kushtet specifike sipas të cilave anëtarët e atashuar mund të kryejnë hetime brenda 
Shtetit Anëtar ku veprohet 
 
 
                                                      
12   EUROJUST, në bazë të pikës “a” të Nenit 7 të Vendimit të EUROJUST-it, me iniciativë të vet 
mund të propozojë ngritjen e një EPH-je. Gjithashtu, Neni 3b i ardhshëm i Konventës së EUROPOL-it, i cili 
do të futet nga hyrja në fuqi i Protokollit ndryshues të Konventës së EUROPOL-it, hartuar me Vendim të 
Këshillit, datë 28-XI-2002 (BZ C 312, 16-XII-2002, f. 3), do t’i japë mundësi EUROPOL-it t’u bëjë kërkesë 
Shteteve Anëtare për të çelur hetimet penale të bashkërenduara. 
13   Vini re, se një pjesëmarrje e tillë nuk është e detyrueshme, por varet nga rrethanat e hetimit 
dhe kompetenca e secilit organizëm për të marrë pjesë në veprimtaritë e një EPH-je. 
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9.3. Kushtet specifike sipas të cilave një anëtar i atashuar i një EPH-je u kërkon 
autoriteteve të veta kombëtare të marrin masa që kërkohen nga ekipi pa dërguar një letër-
kërkesë 
 
9.4 Kushtet sipas të cilave mund të kërkohet ndihmë sipas Konventës dhe masave të 
tjera organizative 
 
9.5 Kushtet sipas të cilave anëtarët e atashuar mund të ndajnë informacionin që vjen 
nga autoritetet  atashuese 
 
9.6 Rregullat specifike për mbrojtjen e të dhënave 
 
9.7 Kushtet sipas të cilave anëtarët e atashuar mund të mbajnë/përdorin armë 
 
9.8 Lidhjen me çdo dispozitë ose masë tjetër organizative ekzistuese për krijimin ose 
funksionimin e EPH-ve 
 
10. Kuadri organizativ 
 
Autoritetet përgjegjëse të [këtu futet emri i Palës] marrin masat e nevojshme organizative 
për t’i lejuar një EPH-je të kryejë punën e tij. 
 
Këto fusha që janë objekt i një kompetence ekskluzive ose në emër të [këtu futet emri i 
Palës] ose të palëve të tjera ose i ndarjes së barrës ndërmjet autoriteteve kompetente të 
[këtu futet emri i Palës] dhe palët e tjera, përshkruhen më poshtë. 
(Lista e mëposhtme duhet të shërbejë vetëm si një shembull për fushat që do të duhet të 
përshkruhen) 
 
10.1. Kostoja e një EPH-je gjatë funksionimit 
 
10.2. Mjediset për zyra 
 
10.3. Automjetet 
 
10.4. Pajisjet e tjera teknike 
 
10.5. Dietat për anëtarët e atashuar të EPH-së; 
 
10.6. Siguracioni për anëtarët e atashuar të EPH-së 
 
10.7. Përdorimi i oficerëve ndërlidhës 
 
10.8. Përdorimi i rrjetit gjyqësor evropian 
 
10.9. Gjuha që do të përdoret për komunikimet 
 
Lidhur në [vendi i nënshkrimit], më [data] 
 
[Nënshkrimet e të gjitha palëve] 
________________________ 
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SHTOJCË E MARRËVESHJES MODEL PËR KRIJIMIN E NJË EKIPI TË 
PËRBASHKËT HETIMOR 
 
Marrëveshje me Europol-in/Eurojust-in/Komisionin (OLAF), Interpolin, organe të tjera 
ndërkombëtare ose vende të treta 
 
1. Palët e kësaj Marrëveshjeje 
 
Eurojust-i/Europol-i/ Komisioni (OLAF).... dhe [emri i agjencisë/administratës së një 
Pale si palë në marrëveshje], [emri i agjencisë/administratës së atashuar të një Pale 
si palë në marrëveshje] dhe [emri i .... agjencisë/administratës së një Pale si palë në 
marrëveshje] kanë rënë dakord që zyrtarët e [Eurojust-it]/[Europol-it]/[Komisionit 
(OLAF)]/ [Interpol-it] të marrin pjesë në ekipin e përbashkët të hetimit të cilin kanë 
rënë dakord të krijojnë nëpërmjet marrëveshjes.... [data dhe vendi i marrëveshjes të 
cilës i është shtuar kjo masë organizative]. Kjo pjesëmarrje realizohet sipas kushteve 
të mëposhtme. 
 
2.  Zyrtarët pjesëmarrës 
 
Në EPH marrin pjesë zyrtarët e mëposhtëm të Europol-it/Eurojust-it/Komisionit 
(OLAF) /Interpol-it 
 

Emri Grada Funksioni Atashuar nga 
[emri i organit] 

    
    

 
Nëse ndonjë nga personat e sipërpërmendur ndalohet nga kryerja e detyrave të tij, 
eprori i tij informon palët e tjera me anë të një letre për emrin e zëvendësuesit të tij. 
3. Masa specifike 
 
3.1. Lloji i asistencës 
 
3.2. Pajisjet teknike të ofruara 
 
4. Të drejtat që u jepen zyrtarëve nga SELEC/Eurojust/Europol/Komisioni 
(OLAF)/Interpol, organizmave të tjerë ndërkombëtare ose vendeve të treta që marrin 
pjesë në EPH. 
 
5. Masat organizative për pjesëmarrjen e vendeve të treta në EPH. 
 
Data/nënshkrimet 
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ANEKSI C 

 
Institucionet partnere kombëtare / lokale të projektit XCES50 

 
 

      Republika e Shqipërisë 
♦ Koordinatori Kombëtar Antitrafik (Zëvendësministri i Brendshëm) / Ministria e 

Brendshme 
Adresa në internet:  www.moi.gov.al 
Posta elektronike:  onac@moi.gov.al 
Telefon:   + 355 (0) 42 23 35 40 
Faks:   + 355 (0) 42 23 35 39 

 

♦ Koordinator pranë Sektorit Antitrafik / Sektori Antitrafik / Policia e Shtetit / 
Ministria e Brendshme 
Adresa në internet:  mb@moi.gov.al 
Posta elektronike:  sektoriantitrafik@mrp.gov.al 
Telefon/faks:  + 355 (0) 42 27 34 47 

 

♦ Specialist pranë Drejtorisë së Luftës Kundër Krimit të Organizuar / Departamenti 
Kundër Krimit të Organizuar / Drejtoria e Hetimit të Krimeve / Policia e Shtetit 
Adresa në internet:  http://asp.gov.al/faqe_pare.htm 
Telefon:   + 355 (0) 4 2254921 
Faks:   + 355 (0) 4 2253022 

 

♦ Kryetari i Prokurorisë së Krimeve të Rënda / Prokuroria e Krimeve të Rënda 
Adresa në internet:  www.pp.gov.al 
Posta elektronike:  ocela@pp.gov.al 
Telefon:   +355 (0) 42 22 90 51 
 
 

      Bosnje-Hercegovina 
 

♦ Koordinatori i Shtetit për Luftën Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe 
Migrimit të Paligjshëm / Zyra Shtetërore për Trafikimin e Qenieve Njerëzore 
Adresa në internet:  www.anti-trafficking.gov.ba 
Posta elektronike:  ureddk@bih.net.ba 
Telefon/faks:  +387 (0) 33 710 530 
 

♦ Shefi i Sektorit Antitrafik / Agjencia Shtetërore për Hetimin dhe Mbrojtjen / 
Ministria e Sigurisë e Bosnje-Hercegovinës 
Adresa në internet:  www.sipa.gov.ba 
Posta elektronike:  portparol@sipa.gov.ba 
Telefon:   +387(0) 33 702 400  
Faks:   +387(0) 33 702 480 
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♦ Gjykatës / Gjykata e Bosnje-Hercegovinës 
Adresa në internet:  www.sudbih.gov.ba 
Telefon:   +387(0) 33 707 100 
 

♦ Prokuror / Prokurori 
Adresa në internet: www.tuzilastvobih.gov.ba 
Posta elektronike:  info@tuzilastvobih.gov.ba 
Telefon:   + 387 (0) 33 707 100  
Faks:   + 387 (0) 33 707 463  
 

 

      Republika e Kroacisë 
 

♦ Koordinatori Kombëtar Antitrafik / Zyra për të Drejtat e Njeriut 
Adresa në internet: www.ljudskaprava-vladarh.hr/Default.aspx 
Telefon:   + 385 (0) 1 48 77 660 
Faks:   + 385 (0) 1 48 13 430 
 

♦ Zëvendësdrejtori i USKOK-ut (Prokuror) / Zyra e Luftës Kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar (USKOSK) 
Adresa në internet:  www.dorh.hr/Default.aspx 
Posta elektronike:  tajnistvo.dorh@dorh.hr 
Telefon:   + 385 (0) 1 45 91 888 
 

♦ Oficer Policie pranë Departamentit të Krimit të Organizuar 
Adresa në internet: www.policija.hr/mup.hr 
Posta elektronike:  policija@mup.hr 
Telefon:   + 385 (0) 1 6122 111 
 

 
      Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë 
 

♦ Koordinatori Kombëtar Antitrafik (Sekretari i Shtetit në Ministrinë e Drejtësisë) / 
Ministria e Drejtësisë 
Adresa në internet: www.moi.gov.mk 
Telefon:   +389 (0) 2 31 17 222, 
Faks:    +389 (0) 2 31 12 468 
 

♦ Kryeinspektor pranë Sektorit të Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe Kalimit 
Kontrabandë të Migruesve / Sektori i Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe Kalimit 
Kontrabandë të Migruesve / Drejtoria e Policisë 
Adresa në internet: www.moi.gov.mk 
Telefon:   +389 (0) 2 31 17 222, 
Faks:    +389 (0) 2 31 12 468 
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♦ Gjykatës / Gjykata Kryesore 
Adresa në internet: www.jorm.org.mk 
Posta elektronike:  jorm@jorm.org.mk 
Telefon:   +389 (0) 2 32 92-611, 

 
♦ Prokuror / Gjykata Kryesore 

Adresa në internet: www.jorm.org.mk 
Posta elektronike:  jorm@jorm.org.mk 
Telefon:   +389 (0) 2 32 92-611, 

 
 
     Mali i Zi 

♦ Koordinatori Kombëtar Antitrafik / Zyra e Koordinatorit Kombëtar të Luftës Kundër 
Trafikimit të Qenieve Njerëzore 
Adresa në internet: www.gov.me/antitraf 
Posta elektronike:  antitrafiking@t-com.me 
Telefon:   +382 (0) 20 228 385 
Faks:   +382 (0) 20 228 387 

 

♦ Komisionari i Lartë i Policisë për Luftën Kundër Migrimit të Paligjshëm / Drejtoria 
e Policisë / Ministria e Punëve të Brendshme 
Adresa në internet: www.upravapolicije.com 
Posta elektronike:  org.krim@t-com.me 
Telefon/faks:  +382 (0) 20 247 104 

 

♦ Gjykatës / Departamenti i Luftës Kundër Krimit të Organizuar, Korrupsionit, 
Terrorizmit dhe Krimeve të Luftës / Gjykata e Lartë 
Adresa në internet: www.visisudpg.gov.me 
Telefon:   +382 (0) 20 66 53 81 
Faks:   +382 (0) 20 66 53 94 

 

♦ Zëvendës i Kryeprokurorit të Shtetit / Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit 
Adresa në internet: www.tuzilastvocg.co.me 
Telefon/faks:  +382 (0) 20 23 06 24 

 

 
      Republika e Serbisë 

♦ Koordinatori Kombëtar Antitrafik (Shefi i Sektorit të Luftës Kundër Krimit 
Ndërkufitar dhe Trafikimit të Qenieve Njerëzore) / Drejtoria e Policisë Kufitare / 
Ministria e Brendshme 
Adresa në internet: www.mup.sr.gov.yu/cms_lat/direkcija.nsf/granicna-policija 
Telefon:   +381 (0)11 31 39 700 
Faks:   +381 (0) 11 30 08 156 



 
 

77

 

♦ Shefi i Departamentit të Luftës Kundër Krimit të Organizuar / Ministria e 
Brendshme 
Posta elektronike:  ubpok@mup.gov.rs 
Telefon:   +381 (0) 11 306 200 (ext.2932) 
Faks:   +381 (0) 11 31 48 467 

 

♦ Gjykatës / Gjykata e Rrethit Beograd / Departamenti i Posaçëm për Krimin e 
Organizuar 
Adresa në internet: www.okruznisudbg.rs 

Posta elektronike:  pookrsud@beograd.ok.sud.rs 

Faks:   +381 (0) 11 30 82 780 

 

♦ Zëvendësprokuror / Prokuroria e Posaçme për Krimin e Organizuar 
Adresa në internet: www.rjt.gov.rs/lt 

Telefon:   +381 (0) 11 36 16 558 

 

 
      Kosova nën Rezolutën 1244 të KS-së së OKB-së 
 

♦ Koordinatori Antitrafik / Zyra e Koordinatorit Antitrafik 
Posta elektronike:  fatmir.xhelili@ks-gov.net 
Telefon:   +381 (0) 38 20 01 90 24 

 

♦ Shefi i Sektorit të Trafikimit të Qenieve Njerëzore / Forca Policore e Kosovës 
Adresa në internet: www.kosovopolice.com 
Posta elektronike:  info@kosovopolice.com 
Telefon:  +377 (0) 44 506 097 

 

♦ Zëvendëskryetari / Gjykata 
Telefon:  +377 38 243-345 

 

♦ Prokuror i Posaçëm / Prokuroria 
Telefon:  + 377 44 666 897 

 
 


