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qyteti ose zone ose të autoriteteve të tij, apo në lidhje me caktimin e kufijve të saj. 
 
Përmendja e emrave të kompanive, produkteve dhe proceseve tregtare nuk do të nënkuptojnë se ato 
miratohen nga UNODC, dhe mospërmendja e ndonjë kompanie, produkti tregtar apo procesi të 
veçantë nuk do të thotë se ato nuk miratohen. UNODC nuk mban asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e 
faqeve të jashtme të internetit. 
 
Ky manual është një mjet teknik i hartuar për qëllime trajnimi për parandalimin e krimeve si dhe për 
të mbështetur zbatuesit e drejtësisë penale në Evropën Juglindore.  
 
Ky botim nuk është redaktuar zyrtarisht. 
 
Produksioni botues: Anglisht, Seksioni i Botimeve dhe Bibliotekave, Zyra e Kombeve të Bashkuara 
në Vjenë.  

2



 

 
 

 
 

Përmbajtja 
 
Hyrje  ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Kapitulli 1 ............................................................................................................................................... 8 

Fenomeni i luftëtarëve të huaj terroristë ............................................................................................. 8 

1.1  Fushëveprimi i termit “luftëtarët e huaj terroristë” ........................................... 8 
1.2  Tipologjia dhe motivimi .................................................................................... 9 
1.3  Gratë dhe fëmijët ............................................................................................. 14 
1.4  Evoluimi i këtij fenomeni ................................................................................ 18 
1.5  Situata globale ................................................................................................. 20 
1.6  Situata rajonale në Evropën Juglindore ........................................................... 26 

Kapitulli 2 ............................................................................................................................................. 35 

Luftëtarët e huaj terroristë: Kuadri ligjor ndërkombëtare dhe rajonal ........................................ 35 

2.1  Kuadri ligjor ndërkombëtar ............................................................................. 35 
2.2  Kuadri rajonal .................................................. Error! Bookmark not defined. 

Kapitulli 3 ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Hetimi në internet i veprave penale të lidhura me luftëtarë të huaj terroristëError! Bookmark not defined. 

3.1  Hetimet në internet .......................................... Error! Bookmark not defined. 
3.2  Si të mbledhim provat elektronike? ................ Error! Bookmark not defined. 
3.3  Teknika speciale hetimore dhe luftëtarët e huaj terroristëError! Bookmark not defined. 

Anekset ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Lista e instrumenteve ndërkombëtare ligjore që lidhen me terrorizmin dhe LHTError! Bookmark
Lista e instrumenteve ligjore rajonalë që lidhen me terrorizmin dhe LHT ............ 90 

 

3



 

 
 

Shkurtimet 
 

API 
AQI 
CDCT 
CGN 
CHIS 

Sistemet e Avancuara për Informacionet e Pasagjerëve  
Al-Kaeda në Irak 
Komiteti i Këshillit Evropian për Luftën kundër Terrorizmit 
Përkthimi i Adresës së Rrjetit për Transportuesit 
Burimet e Fshehta të Inteligjencës Njerëzore 

CII 
CODEXT   

ER 

Hetuesit e Fshehtë të Internetit 
Komiteti i Ekspertëve për Terrorizmin 

CSV 
CTC 
 
CTED 

Vlera e Ndarë me Presje 
Komiteti kundër Terrorizmit pranë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 
Bashkuara  
Drejtoria Ekzekutive kundër Terrorizmit pranë Këshillit të Sigurimit të 
Kombeve të Bashkuara 

DHCP 
DNA 

Protokolli i Kontrollit të Konfigurimit të Ekipit Dinamik  
Acidi Deoksiribonukleik 

ESI 
EUCTS 
EU-RAN 

Informatat e Ruajtura Elektronikisht  
Strategjia e Bashkimit Evropian kundër Terrorizmit 
Rrjeti i Bashkimit Evropian për Ndërgjegjësimin mbi Radikalizimin  

EXIF Formati i shkëmbimit të imazhit  
LHT Luftëtarët e huaj terroristë  
FTP 
GCTF 

Protokolli për Transferimin e Dosjeve  
Forumi Global Kundër Terrorizmit  

GIMF Fronti Global i Mediave Islamike  
GPS Sistemi Pozicionimit Global 
HTML 
HTS 
HTTP 

Gjuha e Shënjuar “Hypertext”  
Hayat Tahrir al-Sham 
Protokolli i Transferimit të “Hypertext”-it  

IACP 
ANEA 
IANA 
IAP 
IIJ 

Shoqata Ndërkombëtare e Drejtorëve të Policisë  
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike  
Autoriteti Ndërkombëtar për Numrat e Caktuar  
Shoqata Ndërkombëtare e Prokurorëve  
Instituti Ndërkombëtar për Drejtësi dhe Shtetin e së Drejtës  

IP Protokolli i Internetit 
ISP 
MILF 

Ofruesi i Shërbimit të Internetit 
Fronti Çlirimtar Islamik Moro  

MLA 
OCTA 

Ndihma e Ndërsjelltë Juridike 
Vlerësimi i Kërcënimit për Krimin e Organizuar   

SO Sistemi Operativ 
OSINT Inteligjenca e Burimeve të Hapura  
P2P 
PNR               

Rrjetet P2P 
Regjistrimi i Emrit të Pasagjerit  

RAM Kujtesa e gjallë 

4



 

 
 

SDF Forcat Demokratike Siriane 
EJL 
SIM  

Evropa Juglindore 
Moduli i Identitetit të Pajtimtarëve 

SNA Analiza e Rrjeteve Sociale 
TCP 
TOR 
OKB 
UNODC 

Kontrolli i Protokollit Transmetues 
Ruteri “Qepë” 
Organizata e Kombeve të Bashkuara 
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogë dhe Krime 

UNSC Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara  
URL Lokalizimi i Burimeve të Njëtrajtshme 
USB Universal Serial Bus 
VPN Rrjeti Virtual Privat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5



MANUAL PËR INSTITUTET E TRAJNIMIT GJYQËSOR TË EVROPËS JUGLINDORE 
 

 
 

Hyrje 
 
Botimi i përditësuar i UNODC-ut i titulluar “Luftëtarët e Huaj Terroristë. Manual për Institucionet e 
Trajnimit Gjyqësor në Evropën Jug-Lindore” që u prezantua në vitin 2017, ka për qëllim të pasqyrojë 
zhvillimet e fundit në botë, veçanërisht në Evropën Juglindore (EJL) që lidhen me terroristët e huaj 
terroristë (LHT), si dhe parandalimi i krimeve e zbatuesve të drejtësisë penale në rajon përmes 
përditësimit të njohurive dhe aftësive për t’u përballur me sfidat e reja që kanë të bëjnë me LHT.1 
 
Kapitulli 1 trajton fenomenin e LHT dhe evoluimin e tyre në shkallë globale e rajonale. Në të 
përfshihet një paragraf që trajton zhvillimet në EJL dhe prirjet e përgjithshme që kanë lidhje me LHT, 
të cilat bazohen kryesisht në botimet e mëparshme të publikuara nga UNODC, si “Hetimi, Ndjekja 
dhe Gjykimi i Çështjeve të Huaja Terroriste për Azinë Jugore dhe Jug-Lindore” (2018). Kapitulli 2 
është përditësuar dhe përfshin detajet e dokumenteve ligjore më të fundit globale e rajonale për 
luftimin dhe parandalimin e terrorizmit duke u fokusuar në aspektet e ndryshme që kanë lidhje me 
LHT. Në këtë kapitull pasqyrohet Rezoluta 2396 (2017) e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 
Bashkuara, në të cilën trajtohen rreziqet që mund të vijnë nga kthimi i LHT. Në botimin fillestar 
paraqitej rezoluta e hershme 2178 (2014) e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në të cilën 
trajtoheshin LHT, të cilët udhëtonin jashtë shtetit për t’iu bashkuar grupeve terroriste. Në kapitullin 3 
të përditësuar jepen përgjigje për kërkesat e paraqitura nga zbatuesit e parandalimit të krimeve dhe të 
drejtësisë penale në EJL, me qëllim për t’u vënë atyre në dispozicion të gjitha informacionet e 
përditësuara dhe mjetet për hetimet online të rasteve të terrorizmit. Në këtë kapitull jepen gjithashtu 
edhe shembuj të mjeteve të kërkimit online, të cilat u vihen në dispozicion hetuesve për mbledhjen e 
Inteligjencës së burimeve të hapura (OSINT).  
 
Varianti fillestar i këtij manuali ishte pjesë e projektit që UNODC prezantoi në vitin 2016, në të cilin 
përfshihej Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Kosova (në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të 
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara), Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Në këtë projekt 
trajtoheshin sfidat e ndërlikuara dhe të ndërlidhura që paraqiteshin nga LHT dhe me të cilat 
përballeshin sistemet e drejtësisë penale në rajon. Falë projektit të UNODC-ut u arrit një bashkëpunim 
i vazhdueshëm me homologët në rajon për të krijuar një regjim efektiv dhe të qëndrueshëm kundër 
LHT, i cili bazohej në shtetin e së drejtës, proceset e duhura dhe të drejtat e njeriut. Gjatë zbatimit të 
këtij projekti, ekipi i UNODC-ut vizitoi dhe mori në intervistë gjykatës, prokurorë, drejtorë dhe 
trajnues të institucioneve gjyqësore në rajon. Kulmi i punës ishte krijimi i një manuali trajnimi për 
LHT, i cili do të përdorej nga gjykatësit dhe/ose prokurorët, si dhe do të zbatohet edhe në kurset 
ekzistuese të trajnimit që zhvillohen nga institucionet kombëtare të trajnimit. Manuali i botuar në vitin 
2017 tërhoqi vëmendjen e politikëbërësve dhe praktikuesve që lidhen me sfidën e paraqitur nga 
fenomeni i LHT2. Në të trajtohej shtrirja, struktura dhe dinamika e fenomenit LHT, elementet e 
veprave penale të lidhura me LHT, si dhe hetimet e veprave penale të LHT-se të lidhura kryesisht me 
hetimet financiare dhe ato të kryera online. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ofroi 
financime për këtë projekt, madje ndihmoi edhe në botimin e këtij manuali.  
 

                                                            
1 Kombet e Bashkuara, Zyra për Drogë dhe Krime, “Luftëtarët e Huaj Terroristë”, Manual për Instiucionet e 
Trajnimit Gjyqësor të Evropës Jug-Lindore, Shtator 2017.  
2Faqja e internetit që bëri publike hedhjen në treg të këtij botimi, ishte faqja e UNODC-ut që u vizitua më shumë 
në vitin 2017.  
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Qëllimi i “Luftëtarëve të Huaj Terroristë. Manual për Institucionet e Trajnimit Gjyqësor, Evropa Jug-
Lindore / Botim i Përditësuar 2019” është të ruajë rëndësinë e tij si një mjet për t’u përdorur nga 
gjykatësit dhe prokurorët, si dhe të përfshihet në kurset ekzistuese të trajnimit që zhvillohen nga 
institucionet kombëtare të trajnimit në rajon. Përditësimi i këtij botimi u financua nga Bashkimi 
Evropian. 
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Kapitulli 1 

Fenomeni i luftëtarëve të huaj terroristë 
 
 

1.1  Fushëveprimi i termit “luftëtarët e huaj terroristë” 
 
Koncepti “luftëtar i huaj” nuk është shpikur kohët e fundit. Gjatë 250 viteve3 të fundit, luftëtarët e 
huaj kanë marrë pjesë në afërsisht 100 luftëra civile. Shembulli4 kryesor është Lufta Civile Spanjolle 
(1936-1939), në të cilën morën pjesë 50,000 vullnetarë nga më tepër se 50 vende, të cilët përfaqësonin 
të dyja anët e konfliktit.  

 
Termi “luftëtar i huaj” u përdor për herë të parë zyrtarisht duke iu referuar luftëtarëve që vinin jashtë 
vendeve të zonës së konfliktit për të luftuar përkrah Al-Kaedës në Afganistan. Më pas, termi “luftëtar 
i huaj” u përdor në kontekstin e kryengritjes së udhëhequr nga terroristët në Irak në vitin 2003. Në 
mungesë të një përkufizimi ligjor, komentuesit i dhanë këtij termi kuptime të shumta. 

 
Një nga përkufizimet më të pranuara u përcaktua nga Akademia e Gjenevës për të Drejtën 
Ndërkombëtare Humanitare dhe të Drejtat e Njeriut: 

 
“Një luftëtar i huaj është një individ që largohet nga vendi i tij ose i saj i origjinës, ose 
vendbanimi i zakonshëm për t’u bashkuar me një grup të armatosur jo shtetëror në një 
konflikt të armatosur jashtë shtetit dhe i cili është i motivuar kryesisht nga ideologjia, besimi 
dhe/ose farefisnia”.5 

 
Fenomeni i terroristëve që udhëtojnë në kudo në botë për të kryer sulme, edhe pse jo i ri, është bërë 
akoma dhe më tërheqës, që nga periudha kur udhëtimi global u bë më i lehtë në shekullin e njëzetë. 
Përdorimi i parë më i dukshëm i termit “luftëtarët e huaj terroristë” ose “LHT” daton në rezolutën 
2170 (2014) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kjo rezolutë u miratua në Gusht të 
vitit 2014 në përgjigje të përshkallëzimit të krizave të atëhershme në Irak dhe Republikën Arabe 
Siriane. Këshilli i Sigurimit pasi dënoi aktet terroriste të kryera në këto territore, të cilat u shoqëruan 
me vdekjen e shumë civilëve, u bëri thirrje Shteteve Anëtare “të pengonin qarkullimin e luftëtarëve të 
huaj terroristë” për t’u përfshirë në grupet e dhunshme ekstremiste përballë dy vendeve.6 

 
                                                            
3 David Malet, Luftëtarët e Huaj: Identiteti Transnacional në Konfliktet Civile, (Oksford, Oxford University 
Press, 2015). David Malet, “Çfarë na tregojnë provat lidhur me ndikimin që kanë pasur luftëtarët e huaj në 
radikalizimin e atyre të zhvilluar brenda vendit të tyre”, debat I zhvilluar më 6 korrik, 2015, i cili mund të 
gjendet në faqen e internetit https://www.radicalisationresearch.org/debate/malet-foreign-fighters-home-groën-
radicalization/. 
4 Sebastiaan Faber, “Luftëtarët e Huaj të Spanjës”, Çështjet e Punëve të Jashtme (Shtator/Tetor 2016). 
5 Akademia e Gjenevës për të Drejtën Humanitare dhe të Drejtat e Njeriut, “Luftëtarët e Huaj sipas Ligjit 
Ndërkombëtar”, Raport Akademik Nr. 7 (Tetor 2014). 
6 Kombet e Bashkuara, “Këshilli i Sigurimit miraton rezolutën 2170 (2014) në të cilën dënoi abuzimin e rëndë 
dhe të përhapur të të drejtave të njeriut nga grupet ekstremiste në Irak, Siri”, 15gusht 2014, SC/11520. 
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Një muaj më pas, më 24 shtator të vitit 2014, u miratua rezoluta 2178 (2014) e Këshillit të Sigurimit 
të Kombeve të Bashkuara, në të cilën trajtohet në mënyrë specifike “kërcënimi i mprehtë dhe në rritje 
që paraqesin luftëtarët e huaj terroristë.” Në këtë rezolutë u vu theksi kryesisht në trajtimin urgjent të 
çështjes së LHT, në veçanti të atyre që ishin rekrutuar nga dhe i ishin bashkuar ISIL (Da’esh), Frontit 
al-Nusrah dhe “përkrahësve” të Al-Kaedës.7 Në rezolutën 2178 (2014) përfshihej gjithashtu një 
përkufizim shumë i dobishëm i LHT: 

 
Luftëtarët e huaj terroristë janë “individë që udhëtojnë në një shtet tjetër përveç shteteve të tyre të 
banimit ose shtetësisë për qëllime të kryerjes, planifikimit ose përgatitjes së, ose pjesëmarrjes në aktet 
terroriste, ofrimin ose ndjekjen e trajnimit terrorist, duke u përfshirë edhe në konfliktin e armatosur”.8 
Në dhjetor të vitit 2017, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara miratuan rezolutën 2396 
(2017) për të rikonfirmuar edhe një herë përkufizimin e LHT-ve, si dhe u bëri thirrje Shteteve Anëtare 
të ndalonin kërcënimin që paraqisnin LHT që ktheheshin ose shpërnguleshin nga zonat e konfliktit.9 

 
Në përkufizimin e miratuar nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve përmbahen një sërë elementesh, të 
cilat duhet të nxirren në pah. Së pari, përkufizimi i bërë nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të 
Bashkuara është i vlefshëm vetëm për luftëtarët e huaj, të cilët udhëtojnë për qëllime të veprimtarive 
“terroriste”. Gjithsesi, jo të gjithë luftëtarët e huaj udhëtojnë kryesisht për qëllime terroriste. Ka 
shumë nga ata luftëtarë, të cilët mund të kenë kryer ndonjë krim në vendlindjen e tyre duke u përfshirë 
personalisht në një konflikt të armatosur në një vend tjetër. Për pasojë, ata nuk janë 
domosdoshmërisht “terroristë” dhe nuk duhet të trajtohen si të tillë. 

 
Gjithashtu, përkufizimi i bërë nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përdoret në të gjitha 
rastet pavarësisht nëse LHT janë përfshirë apo jo në një konflikt të armatosur. Megjithatë, për 
shembull Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka bërë paralajmërime lidhur me “efektet 
potencialisht negative” që mund të ketë ngatërrimi i një konflikti të armatosur me terrorizmin, si dhe 
përcaktimi gabimisht i të gjitha grupeve të armatosura jo shtetërore si terroriste.10 

 
Së fundi, LHT ndryshojnë nga mercenarët, të cilët luftojnë jashtë shtetit në emër të qeverisë ose 
subjekteve të financuara privatisht11 dhe “motivohen të marrin pjesë në veprime ushtarake kryesisht 
nga dëshira për përfitime personale.”12 Sidoqoftë, kur kemi një ndërthurje të interesave financiare, 
politike apo ideologjike, këta individë mund të veprojnë sipas qëllimit të përcaktuar në përkufizimin e 
LHT. 
 

1.2 Tipologjia dhe motivimi 
 

Kush janë luftëtarët e huaj terroristë? 
                                                            
7 Rezoluta 2178 (2014) S/RES/2178 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. 
8 Po aty. 
9 Kombet e Bashkuara, “Këshilli i Sigurimit nxiti forcimin e masave për t’u përballur me rreziqet që paraqesin 
luftëtarët e huaj terroristë që kthehen, duke miratuar rezolutën 2396 (2017)”, 21 dhjetor 2017, SC/13138.  
10 Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kyq, “Zbatimi i të Drejtës Ndërkombëtare Humanitare karshi terrorizmit 
dhe kundërterrorizmit”, 1 tetor 2015. 
11 Charles Lister, “Kthimi i luftëtarëve të huaj: Kriminalizim apo riintegrim?”, Raport Policor, Qendra 
“Brookings Doha”, Gusht 2015.  
12 Protokolli Shtesë I Konventave të Gjenevës së 12 gushtit të vitit 1949, dhe lidhja me Mbrojtjen e Viktimave të 
Konflikteve Ndërkombëtare të Armatosura, miratuar më 8 qershor 1977, 1125 UNTS 3, Neni 47. Përdorimi i 
mercenarëve trajtohet nga ligje të tjera ndërkombëtare, rajonale dhe vendore. 
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Në rrethanat e valës aktuale të LHT janë kryer një sërë studimesh, të cilat arritën në një përfundim të 
përbashkët; nuk ka asnjë profil të standardizuar për LHT. Përkundrazi, rekrutët u morën në mosha të 
ndryshme si dhe nga formime të ndryshme arsimore, profesionale dhe socio- ekonomike. Pjesa më e 
madhe e rekrutëve janë meshkuj të moshave nga 20-30 vjeç, por në të njëjtën kohë, adoleshentë dhe 
njerëz të moshuar rreth apo mbi moshën 60 vjeç i janë bashkuar gjithashtu ISIL (Da’esh).13 Një 
përqindje e madhe e LHT ishin të rinj në vështirësi ekonomike që vinin me prejardhje të kufizuar 
shoqërore ose politike.14 Megjithatë, ka pasur edhe shumë luftëtarë të tjerë që ishin të arsimuar dhe 
vinin nga familje të pasura. Në një raport të botuar nga USAID sugjerohet se “disa kanë braktisur 
shkollën, të tjerë janë të diplomuar … disa LHT janë punëtorë shëtitës, por shumë të tjerë kanë pasur 
karrierë të suksesshme si mjekë, mësues, inxhinierë dhe nëpunës publikë.”15 E shkuara e shumë LHT 
është e trazuar, por shumë të tjerë do të kishin një të ardhme e perspektiva shumë të mirë po të mos i 
ishin bashkuar kauzave terroriste. LHT nuk janë të gjithë besimtarë. Disa prej tyre kanë pasur 
precedentë penalë (shpeshherë të dënuar për krime të vogla), ndërkohë që pjesa më e madhe nuk ishte 
e njohur për autoritetet e zbatimit të ligjit.  

 
Si rekrutohen? 

 
Një rol të rëndësishëm për motivimin e këtyre individëve që të udhëtonin drejt Republikës Arabe 
Siriane luajtën rrjetet me bazë komunitetin, ndërkohë që një pjesë e konsiderueshme u ndikuan të 
largoheshin edhe nga miqtë apo të afërmit e tyre.16 Përgjegjës për radikalizimin dhe drejtimin e këtyre 
individëve që të ndiqnin rrugën e ekstremizmit të dhunshëm, ishin edhe udhëheqësit fetarë, të cilët 
praktikonin ideologjitë ekstremiste. Përveç kësaj, anëtarësimi në grupet dhe shoqatat radikale jo të 
dhunshme luajti një rol të konsiderueshëm në ndikimin e luftëtarëve të ardhshëm. Mosha mesatare e 
rekrutimit u ul, duke i rekrutuar LHT-të që në bankat e shkollës apo të universiteteve. Grupet Da’ëah 
(qasja fetare) në kampuset e universiteteve u konsideruan si vendet e mundshme të përdorura për 
rekrutimin e tyre. 
 
Disa rekrutë mund të jenë LHT të mëparshëm ose anëtarë ekzistues të grupeve terroriste, por shumë 
prej tyre kanë udhëtuar pa pasur asnjë kontakt të mëparshëm me organizatat terroriste, për të cilat 
duan të luftojnë. Të tjerët janë përgatitur, trajnuar dhe ndihmuar në udhëtimet e tyre nga rekrutuesit që 
punojnë në internet, përfshirë LHT-të që tashmë kanë shkuar në Republikën Arabe Siriane. Më pas, 
ata kanë inkurajuar miqtë dhe të njohurit e tyre për të bërë të njëjtën gjë. 

 
Në raportin e muajit qershor të vitit 2017 të hartuar nga Rrjeti i Bashkimit Evropian për Ndërgjegjësimin 
mbi Radikalizimin (EU-RAN) sugjerohet se: “… [ISIL (Da’esh)] rekrutimi fokusohet në teknikat 
trajnuese që përdorin ngatërrimin e identitetit, si dhe përqendrohet në bindjen, manipulimin 
emocional dhe bindjen e plotë … rekrutuesit identifikojnë dobësitë individuale psikologjike duke i 
shfrytëzuar këto me mjeshtëri përmes teknikave online dhe offline”.17 

                                                            
13 John Horgan dhe të tjerë, “Një epokë e re terrori? Luftëtarët më të moshuar në Kalifat”, CTC Sentinel, vëll. 
10, Nr. 5 (Maj 2017), fq. 13. 
14 Hamed el-Said dhe Richard Barrett, “Përforcimi i kuptimit të Fenomenit të Luftëtarëve të Huaj Terrorist në 
Siri”, Zyra e Kombeve të Bashkuara për Luftën kundër Terrorizmit (korrik 2017). 
15 Greg Fealy dhe John Funston, “Mbështetja indoneziane dhe malajziane për Shtetin Islamik”, Raporti i 
USAID-it, (6 janar 2016). 
16 el-Said dhe Barrett, “Përforcimi i kuptimit të Fenomenit të Luftëtarëve të Huaj Terrorist në Siri” (shiko 
shënimin 14 në fund të faqes). 
17 Rrjeti i Ndërgjegjësimit për Radikalizimin, “Reagimet ndaj të kthyerve: Luftëtarët e huaj terroristë dhe 
familjet e tyre” (Korrik 2017).  
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Përparimet në mjetet e komunikimit të Internetit, përmes faqeve të rrjeteve sociale dhe aplikacioneve 
të chat-it, kanë luajtur një rol të madh në ndihmën e rekrutimit. Edhe në rastet kur nuk ka asnjë 
kontakt online, Interneti u jep mundësinë rekrutëve të mundshëm të shohin propagandën terroriste dhe 
të zbulojnë tekste terroriste për konfliktin, duke forcuar kështu vendimet.18. Në një raport të fundit të 
Drejtorisë Ekzekutive të Kombeve të Bashkuara për Kundër-Terrorizmin (UN CTED) mbi zbatimin e 
rezolutës 2178 (2014) së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në shtetet e prekura nga 
LHT, UN CTED deklaroi se shpejtësia e kalimit nga interesi fillestar në radikalizim, angazhim, 
veprim, dhe për t'iu bashkuar një grupi të huaj terrorist është rritur ndjeshëm dhe brenda një kohe të 
shkurtër.19 

 
Pse bëhen individët luftëtarë të huaj terroristë? 

 
Motivimet për t'u bashkuar me organizatat terroriste ndryshojnë ndjeshëm. Nuk ka asnjë profil 
psikologjik unitar. Studimet mbi personat që kanë udhëtuar në Republikën Arabe Siriane kanë 
konstatuar një sërë faktorësh, politikë, fetarë dhe personalë, që shpjegojnë përfshirjen në ISIL 
(Da’esh): 
 

 Jetesa në një kalifat: një LHT mund të ketë dëshirë, e ndërthurur kjo edhe me ndjenjën e 
detyrës, që të jetojë brenda një kalifati nën qeverisjen e ligjit të sheriatit, dhe kjo ndjenjë 
është aq e fortë saqë LHT beson se ishte paracaktuar nga vetë Profeti. Rrëfimi i ISIL 
(Da'esh) përfshin etiketimin e qeverive në vendet myslimane si jo-islamike, ndërsa 
përforcon idenë se myslimanët duhet të jetojnë në një vend ku sheriati është ligji suprem që 
drejton jo vetëm aspektet politike, por edhe ato shoqërore të jetës. Myslimani besimtar e 
percepton kalifatin si një destinacion utopik. 

 
 Një luftë e drejtë: veçanërisht në fazat e hershme të konfliktit në Republikën Arabe Siriane, 

shumë LHT mendonin se roli i tyre ishte të mbronin Islamin dhe ndjekësit e fesë së tyre, 
ndërkohë që përmbushnin një kërkesë fetare për të kryer "hixhretin" dhe për të luftuar në 
një luftë të shenjtë. Disa persona u nxitën vërtet nga vuajtjet humanitare të popullit sirian, të 
përforcuar nga imazhet e tmerrshme të konfliktit dhe historitë për mizoritë e qeverisë të 
publikuara në propagandën xhihadiste. Shumë nga këta individë e pranuan plotësisht 
doktrinën dhe ideologjinë20 xhihadiste vetëm pasi mbërritën në destinacion. 

 

Fjala "hixhra", e përdorur fillimisht për migrimin e profetit Muhamed nga Meka në Medine, është 
kthyer nga Al-Kaeda dhe ISIL (Da'esh) në një thirrje mashtrimi për të rrokur armët dhe është 
interpretuar si një detyrim për të migruar dhe kryer xhihad në mbrojtje të tokave myslimane.21. Botimi 
3 i revistës ISIL (Da'esh) Dabiq u titullua "Një thirrje për hixhretin". Në këtë botim kishte artikuj të 
tillë si: "Nuk ka jetë pa xhihad, dhe nuk ka xhihad pa hixhret []", përmes së cilave pasuesit u 

                                                            
18 el-Said dhe Barrett, “Përforcimi i kuptimit të fenomenit të luftëtarëve të huaj terroristë në Siri” (shiko 
shënimin14). 
19 Drejtoria Ekzekutive kundër Terrorizmit pranë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (CTED), 
Hartimi i tri raporteve për “Zbatimin e rezolutës 2178 (2014) të Këshillit të Sigurimit nga shtetet e prekura nga 
luftëtarët e huaj terroristë” (S/2015/338; S/2015/683; S/2015/975). 
20 el-Said dhe Barrett, “Përforcimi i kuptimit të Fenomenit të Luftëtarëve të Huaj Terroristë në Siri” (shiko 
shënimin 14). 
21 Rebecca Gould, “Zvetënimi i Shtetit Islamik të Hixhretit”, Sindikata e Projekteve, 11 gusht 2015.  
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udhëzuan që t'u përgjigjeshin thirrjes së udhëheqësit të tyre al-Bagdadi dhe të zhvendoseshin në 
Khilafah [kalifat].22 

 
 Suksesi dhe trashëgimia e ISIL (Da’esh): fitoret e arritura fillimisht nga ISIL (Da'esh) i dhanë 

asaj një aureolë fuqie dhe pathyeshmërie. Duke mposhtur forcat irakiane të mbështetur nga 
Siria dhe Perëndimi dhe duke pushtuar territore të mëdha, ISIL (Da'esh) arriti më shumë se 
çdo lëvizje tjetër që nga lufta e muxhahedinëve në Afganistan. Shtënia në dorë e kontrollit të 
territorit i dha asaj mundësi që të krijonte një qeveri të besueshme dhe funksionale, të 
financuar nga të ardhurat e naftës dhe pasuritë e tjera të plaçkitura. Fuqia simbolike e këtij 
suksesi ishte e jashtëzakonshme dhe u interpretua nga mbështetësit si një shenjë e bekimit 
hyjnor, në afirmimin e rrugës së ISIL (Da'esh) për të krijuar një rend të ri botëror.23  
 

 Profecitë e Betejës së Fundit: profecitë klasike islamike parashikojnë se Beteja përfundimtare 
e Armagedonit dhe e Islamit me armiqtë e saj do të zhvillohet në rajonin e Shamit (Siria e 
Madhe) dhe do të udhëhiqet nga Mehdiu (pasardhësi i Muhamedit).24. Këto profeci u bënë 
pjesë themelore e ideologjisë së ISIL-it (Da'esh). Sipas propagandës të ISIL-it (Da’esh), qyteti 
i pushtuar i Dabikut do të ishte skena e kësaj beteje të fundit apokaliptike midis myslimanëve 
dhe të krishterëve. Kjo u konsiderua nga shumë LHT-të si mundësi për të marrë pjesë në 
"betejën që do t’i jepte fund të gjitha betejave”,25, duke i çuar të drejtët në Ditën e Gjykimit 
dhe të shpëtimit. Luftimi konsiderohet si një shans për të shlyer mëkatet e kaluara dhe për të 
arritur martirizimin. 

 
 Financiare: Joshja nga ISIL (Da’esh) përfshin gjithashtu edhe përfitime materiale. Disa 

mbrojtës të ISIL-it (Da'esh) kanë bërë premtime për ushqim, mallra dhe makina luksoze, dhe 
pagimin e borxheve të tyre.26 

 
Feja dhe ideologjia zakonisht trajtohen si arsyeja kryesore e regjistrimit, por shumë LHT të rekrutuar 
në Evropë dhe Azi gjithashtu u tërhoqën nga "faktori emocion" dhe ekzaltimi se do të luftonin në një 
konflikt të huaj.27 

 
Një motiv i zakonshëm i cituar në intervistat e FTF-ve nga Evropa është ndjenja e përjashtimit dhe 
ndjenja se nuk e kanë vendin në komunitetet e tyre lokale, e cila çon kështu në krijimin e "mendimit 
se duke iu bashkuar luftës në Republikën Arabe Siriane ata nuk kanë asgjë për të humbur dhe gjithçka 
për të fituar”.28. Përkundrazi, propaganda e ISIL-it (Da’esh) ofronte një mesazh tërheqës të 

                                                            
22 “Në thirrje për Hixhret”, Dabik, Botimi 3, i disponueshëm në faqen e internetit 
http://www.ieproject.org/projects/dabiq3.pdf.  
23 Fealy dhe Funston, “Mbështetja indoneziane dhe malajziane për Shtetin Islamik” (shiko shënimin 15).  
24 Po aty. 
25 Thomas Koruth Samuel, “Radikalizimi në Azinë Juglindore: Një rast studimi I përzgjedhur i Daeshit në 
Indonezi, Malajzi dhe Filipine”, Qendra Rajonale e Azisë Juglindore për Kundër-Terrorizmin (2016).  
26 “Viktima, autorët e krimit, asetet: Rrëfimet e dezertuesve të Shtetit Islamik”, Qendra Ndërkombëtare për 
Studimin e Raportit të Radikalizimit (18 shtator 2015).  
27Koruth Samuel, “Radikalizimi në Azinë Juglindore: Një rast studimi i Daesh-it i përzgjedhur në Indonezi, 
Malajzi dhe Filipine”, (shiko shënimin 25). 
28 Rik Coolsaet, “Ballafaqimi me Valën e Katërt të Luftëtarëve të Huaj: Çfarë shtyn evropianët drejt Sirisë dhe 
Shtetit Islamik? Këndvështrime nga shteti belg”, Instituti Mbretëror për Marrëdhëniet, Egmont Paper 81 (Mars 
2016).  
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përkatësisë, qëllimit, vëllazërimit, aventurës dhe respekt.29  E thënë ndryshe, LHT-të mund të 
klasifikohen në katër kategori kryesore30: 
 

 “Hakmarrës”: LHT i zhgënjyer dhe i zemëruar kërkon një rrugëdalje për të shkarkuar këto 
emocione ndaj një personi, grupi ose subjekti të cilin ai ose ajo mund ta shohë si fajtor.  
 

 “Kërkuesi i Statusit”: ky LHT kërkon të njihet dhe të vlerësohet nga të tjerët.  
 

 “Kërkuesi i identitetit”: i nxitur kryesisht nga nevoja për t’i përkitur dhe për të qenë pjesë e 
diçkaje domethënëse, ky LHT e përcakton identitetin e tij ose të saj, apo ndjenjën e vetvetes 
përmes anëtarësimit në një grup.  

 
 “Kërkuesi i emocioneve”: ky LHT joshet nga grupi për shkak të perspektivave për emocione, 

aventurë dhe lavdi. 
 
 
Mungesa e një profili unitar paraqet një sfidë të rëndësishme për Shtetet që përpiqen të identifikojnë 
LHT-të e mundshëm. Një numër gjithnjë e më i madh grash janë larguar nga vendi i tyre, kryesisht 
për të shoqëruar bashkëshortët ose për të kërkuar martesë me ndonjë LHT dhe për të jetuar në kalifati.  
 

Rast studimi: Mbretëria e Bashkuar 
 
Anjem Choudary, 49 vjeç, u dënua në vitin 2016, pasi kishte kërkuar mbështetje për ISIL 
(Da’esh). Që nga viti 1999, ai kishte qenë organizator i grupeve ekstremiste, duke mbajtur 
fjalime në tubime publike në të cilat merrnin pjesë njerëz të rinj mbresëlënës, disa prej të 
cilëve më pas u radikalizuan dhe udhëtuan jashtë vendit për t’u bërë LHT ose vazhduan të 
kryenin akte terroriste në Mbretërinë e Bashkuar. Choudary, një ish-avokat, bënte gjithmonë 
kujdes që të qëndronte brenda caqeve të ligjit pa kaluar kufirin penal në fjalimet e tij. 
Sidoqoftë, ai u gjykua se e kishte kapërcyer këtë kufi, kur postoi fjalime në YouTube, në të 
cilat bënte propagandë për kalifatin i krijuar nga ISIL (Da’esh) dhe pohonte se për 
myslimanët e vërtetë, "bindja ndaj kalifit [al-Bagdadi] është detyrim". Choudary u dënua me 
burgim për pesë vjet dhe gjashtë muaj31. 
 

Rast Studimi: Holandë 
 

Në vitin 2015, në Holandë u dënuan gjashtë burra për rolin që kishin luajtur në një 
"organizatë rekrutimi" e cila nxiti, rekrutoi, ndihmoi dhe financoi të rinjtë, që donin të 
udhëtonin në Republikën Arabe Siriane për të luftuar. Kjo çështje ngriti pyetje themelore në 
Holandë në lidhje me kufijtë e lirisë së fjalës, fesë dhe aktivizmit. Avokatët e mbrojtjes u 
përpoqën pa sukses të argumentonin se në këtë rast po ndiqeshin penalisht "idetë" e burrave 
dhe se gjykimi ishte "i barabartë me kriminalizimin e një bindjeje fetare". Këta persona u 
dënuan deri në gjashtë vite burg.32 
                                                            
29 “Luftëtarët e Huaj: Përditësimi i vlerësimit të lëvizjes së Luftëtarëve të Huaj drejt Sirisë dhe Irakut ”, Grupi 
Soufan (Dhjetor 2015).  
30 Randy Borum, “Etimologjia e Radikalizimit”, në Manualin e Kriminologjisë së Terrorizmit, Gary LaFree dhe 
Joshua D. Freilich, eds. (Wiley-Blackwell, 2016). 
31 Vikram Dodd, “Anjem Choudary u dënua me burgim për pesë vjet e gjysmë ngaqë bëri thirrje për të 
mbështetur Isis-in”, The Guardian, 6 shtator 2016.  
32 “Gjykata holandeze dënoi nëntë persona për krime terroriste”, BBC News, 10 dhjetor 2015.  
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1.3 Gratë dhe fëmijët 
 

Një në pesë prej personave që kanë udhëtuar nga Evropa drejt Republikës Arabe Siriane janë femra. 
Madje, numri i femrave që e ndërmarrin këtë udhëtim nga Azia, Shtetet e Gjirit dhe Afrika Veriore33, po 
rritet gjithnjë e më shumë. Edhe pse shumë gra e kanë ndërmarrë këtë udhëtim për të shoqëruar burrat e 
tyre, gratë beqare dhe vajzat adoleshente janë joshur gjithashtu, shpesh përmes internetit, për të udhëtuar 
me shpresën për të marrë pjesë në krijimin e kalifatit dhe për t’u martuar me luftëtarët e ISIL-it (Da'esh) 
të cilët hyjnizohen si heronj. Familje të tëra kanë emigruar me shpresën për të pasur një jetë më të mirë 
në territorin e drejtuar nga ISIL (Da’esh), përfshirë fëmijët dhe gjyshërit. Për shembull, në vitin 2015, 12 
anëtarë të një familjeje britanike me prejardhje nga Bangladeshi, mosha e të cilëve varionte nga 1 deri në 
75 vjeç, udhëtuan nga Mbretëria e Bashkuar për në Republikën Arabe Siriane përmes Bangladeshit dhe 
Turqisë.34 Ka shumë shembuj të tjerë të ngjashëm. 
 
Al-Kaeda në Irak dhe grupe të tjera të ngjashme i kanë përdorur historikisht femrat si luftëtare. Në 
disa raste, siç është fraksioni e ISIL-it (Da'esh) në Nigeri, Boko Haram, femrat përdoren edhe si 
kamikaze. 
 
Gjithsesi, ISIL (Da’esh) nuk mendon se funksioni i grave në kalifat është ai i luftëtares. Përkundrazi, 
roli kryesor i grave është të rrisin fëmijët dhe të përkujdesen për burrat e tyre, siç përshkruhet edhe në 
revistën “Dabiq” të ISIL-it (Da'esh): "gruaja e një muxhahidi dhe nëna e këlyshëve të luanit"35. Një 
nënë e mirë kërkon t’i indoktrinojë fëmijët e saj me vlerat thelbësore të ISIL-it (Da’esh), të rritë djem 
si luftëtarë dhe dëshmorë të mundshëm, si dhe t’i mësojë vajzat të ndjekin shembullin e nënës së tyre 
si gratë e ardhshme të luftëtarëve.36 

 
Sidoqoftë, në disa raste gratë mund të trajnohen për armët e zjarrit dhe lejohen të mbajnë armë në 
publik. Në mënyrë të ngjashme, disa gra pajisen me jelekë kamikazë, por me qëllimin e vetëm për të 
mbrojtur veten nëse sulmohen nga forcat e armikut.37. Nga ana tjetër, disa rekrute femra i janë 
bashkuar brigadës al-Khansaa, forca policore fetare femërore e krijuar për t'u marrë me gratë që 
akuzohen për sjellje "jo-islamike". Anëtarët e njësisë dyshohet se janë përgjegjës për torturimin e të 
burgosurve dhe për dhënien e dënimeve, siç është fshikullimi me kamxhik, për ata persona që 
mendohet se nuk kanë respektuar kodin e rreptë të sjelljes së ISIL-it (Da'esh). 

 
Gratë kanë edhe funksione të tjera siç është mësimdhënia ose përkujdesja ndaj të tjerëve. Sidoqoftë, 
një nga rolet më të rëndësishme që marrin gratë është ai e radikalizuesve dhe propagandistëve, duke 
shfrytëzuar kuptimin që ato kanë për mediat sociale dhe kontaktet në internet. Duke u përfshirë në 
biseda në internet me familjen, miqtë, gratë e tjera dhe luftëtaret e mundshme, gratë LHT i inkurajojnë 

                                                            
33 Bibi van Ginkel, Eva Entenmann, eds. “Fenomeni i Luftëtarëve të Huaj në Bashkimin Evropian”, Qendra 
Ndërkombëtare për Kundër-Terrorizmin (ICCT), Gazeta Kërkimore (Prill 2016).  
34 John Simpson, “Të 12 pjesëtarët e familjes janë këtu: familja Luton bën të ditur mbërritjen në Siri, e cila 
kontrollohet nga ISIS”, The Times, 4 korrik 2015. 
35 “Nga beteja e Al-Ahzab-it te lufta e koalicioneve”, Dabiq, Botimi 11, I disponueshëm në 
https://clarionproject.org/docs/Issue%2011%20-%20From%20the%20battle%20of%20Al-
Ahzab%20to%20the%20ëar%20of%20coalitions.pdf.  
36 Rrjeti për Ndërgjegjësimin mbi Radikalizimin, “Reagimet ndaj personave të kthyer në vendlindje: Luftëtarët e 
Huaj Terroristë dhe familjet e tyre” (shiko shënimin 17).  
37 Holanda, Shërbimi i Përgjithshëm i Inteligjencës dhe Sigurisë pranë Ministrisë së Brendshme dhe 
Marrëdhënieve të Mbretërisë, Jeta me ISIS-in: Miti I pazbuluar, (\ Hagë, Jana\ 2016).  
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këto të fundit të migrojnë dhe njëkohësisht u ofrojnë lehtësira e ndihmë për udhëtimin e tyre38. 
Çfarëdo roli që të marrin, gratë LHT kontribuojnë në mënyrë aktive në drejtimin e organizatave 
terroriste. 
 

Rast Studimi: Mbretëria e Bashkuar 
 
Shtetasja britanike Sally Jones, mysliman i bardhë i konvertuar dhe ish këngëtar në një grup 
punk rock, shkoi në vitin 2013 në Republikën Arabe Siriane bashkë me djalin e saj tetë vjeçar 
për t'u bashkuar dhe martuar me të dashurin e saj Junaid Hussain.39. Në vitin 2015, Jones 
publikoi një serë mesazhesh kërcënuese në Twitter. Ndër të tjera, ajo u bëri thirrje grave 
myslimane që të kryenin sulme terroriste në Mbretërinë e Bashkuar gjatë Ramazanit.40 Në 
qershor 2016, Jones u vra në një sulm me dron të kryer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 
Djali i saj JoJo, i cili ishte shfaqur në një video të ISIL-it (Da’esh) duke ekzekutuar një të 
burgosur me plumb në kokë, besohet se ka vdekur gjatë të njëjtit sulm.41 
 
Për gratë e kthyera që kanë kryer vepra terroriste dhe konsiderohen rrezik për sigurinë, opsionet e 
përgjithshme kriminale dhe administrative mbeten kryesisht të njëjta me ato të homologëve të tyre 
meshkuj. Sidoqoftë, qasja konkrete ndaj grave të kthyera ndryshon nga një juridiksion në tjetrin. Disa 
shtete i kanë ndjekur penalisht gratë e LHT-ve për terrorizëm duke u bazuat në mbështetjen e tyre të 
përditshme për bashkëshortët. Shtetet e tjera nuk i konsiderojnë këto veprime e tilla si kriminale në 
mungesë të provave shtesë për sjellje terroriste. 
 
 

Rast studimi: Holandë 
 
Laura Hansen, 22 vjeçe u largua nga Holanda në shtator të vitit 2015 bashkë me 
bashkëshortin dhe dy fëmijët e saj për të jetuar nën ISIL (Da’esh) në Republikën Arabe 
Siriane, ku bashkëshorti i saj iu bashkua grupit si luftëtar. Ata udhëtuan nëpër Turqi me 
pretekstin se po shkonin me pushime familjare. Dhjetë muaj më vonë, Hanseni kaloi kufirin 
me Irakun bashkë me fëmijët e saj. Ajo ishte shprehur se ia kishte mbathur pasi kishte mbetur 
e zhgënjyer nga jeta nën sundimin e ISIL-it (Da’esh). E ndihmuar nga babai i saj, ajo u kthye 
në Holandë, ku u arrestua dhe u akuzua për krime terrorizmi. Gjatë procesit gjyqësor, Gjykata 
arriti në përfundimin se Hanseni kishte ndihmuar bashkëshortin duke i siguruar një maskim 
për udhëtimin e tij, dhe më pas, e kishte mbështetur si gruaja e tij, ndërkohë që ai po stërvitej 
dhe po luftonte për ISIL-in (Da'esh). Në Nëntor të vitit 2017, ajo u dënua për "përgatitje ose 
ndihmë të një vepre terroriste" dhe u dënua me 24 muaj burg, ku 13 muaj të dënim u 
pezulluan për një periudhë 3 vjet.42 
 

                                                            
38 Tanya Mehra, “Luftëtarët e Huaj terroristë: Prirjet, dinamika dhe politika”, Përmbledhje e Politikës ICCT 
(Dhjetor 2016).  
39 Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti Amerikan i Zyrës së Shtetit për Kundër-Terrorizmin dhe 
Përballja me Ekstremizmin e Dhunshëm, Emërtimet e Luftëtarëve të Huaj Terroristë, (Uashington, D.C., 29 
shtator 2015). 
40 Alexandra Sims, “Sally Jones: Rekrutuesja e ISIS-it publikon në Twitter një sërë mesazhesh kërcënuese 
terroriste kundër qyteve të Mbretërisë së Bashkuar”, The Independent, 25 Maj 2016.  
41 Fiona Hamilton, Lucy Fisher, “Vdekja e djalit të Sally Jones”, The Times, 13 tetor 2017. 
42Vendimi i Gjykatës së Rrethit Roterdam, Çështja Nr. 10 / 960288-16, 13 nëntor 2017, I disponueshëm në 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:8858. Shikoni gjithashtu “Nëna që 
i çoi fëmijët e saj në Siri u shpall fajtore me akuzën se kishte ndihmuar terrorizmin”, DutchNews.NL, 13 nëntor 
2017. 
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Sipas pikëpamjes konvencionale gratë kanë më pak gjasa se burrat të përfshihen në sjellje terroriste, 
por gjithsesi, gratë e kthyera përbëjnë ende një rrezik të konsiderueshëm. Studiuesit kanë zbuluar se 
gratë që u bashkohen grupeve terroriste, priren të motivohen nga ideologjia. Ato e shohin veten si 
"pjesë e një lëvizjeje shoqërore" dhe i përkushtohen me zjarr kauzës në të cilën besojnë43. Martesat 
transnacionale ofrojnë mundësi për bashkëpunim ndërkombëtar të ardhshëm midis ekstremistëve. 
 
Pavarësisht ndalimit të grave luftëtare brenda kalifatit, disa gra të kthyera mund të duan të kryejnë 
ose të inkurajojnë sulme jashtë kalifatit (ose sipas mendjes së tyre ose nën udhëzimet e ISIL-it 
(Da’esh). Në gjysmën e parë të 2017, gratë e dyshuara ishin të përfshira në pothuajse një të katërtën 
e të gjitha komploteve terroriste në Evropë. Në Francë, Marok dhe Mbretërinë e Bashkuar janë 
zbuluar celula terroriste të përbëra tërësisht nga gra. Anëtaret e tyre u akuzuan më pas për 
komplotimin e sulmeve me bomba dhe thikë. 
 
Në vitin 2017, në luftimet në Irak dhe në Republikën Arabe Siriane u vranë një numër i madh i LHT 
meshkuj, ndërkohë që shumë nga gratë dhe fëmijët e tyre mbijetuan. Gjatë një beteje të vetme, në 
sulmin për të çliruar Mosulin nga ISIL (Da'esh), më shumë se 1.300 gra dhe fëmijë u dorëzuan dhe u 
arrestuan nga forcat irakiane. Këto gra dhe të tjera nga i gjithë rajoni, kërkojnë të riatdhesohen me 
fëmijët e tyre, të vazhdojnë të jetojnë lirshëm në vendet e tyre të lindjes. Të tjera, siç është një vajzë 
gjermane 16-vjeçare e kapur në Mosul, u ndoq penalisht për anëtarësimin e saj në ISIL (Da'esh). 44 
 
Mosha mesatare e LHT, që kanë shkuar nga Ballkani Perëndimor në Siri dhe Irak, është 31 për 
meshkujt dhe 30 për femrat. Krahasuar me vendet e tjera evropiane, më shumë gra (36 për qind e 
boshnjakëve dhe 27 për qind e kosovarëve, që është thuajse sa dyfishi i mesatares evropiane), iu 
bashkuan burrave që udhëtonin drejt Republikës Arabe Siriane dhe Irak. Në krahasim me mesataren 
evropiane, gratë dhe fëmijët (jo-luftëtarë) përbëjnë pjesën dërrmuese (deri në 55 për qind) të njerëzve 
të Ballkanit Perëndimor që udhëtuan drejt Sirisë dhe Irakut.45 
 
Fëmijët që kanë shoqëruar prindërit e tyre në Republikën Arabe Siriane, ose kanë lindur atje në 
familjet e LHT, përbëjnë një çështje veçanërisht shqetësuese. Sipas ligjit të ISIL-it (Da’esh) 
kontraceptivët konsiderohen të paligjshëm, ndërkohë që gratë inkurajoheshin të lindnin shumë 
fëmijë.46 Fëmijët që lindin në zonat e konfliktit rrezikojnë të mbeten pa shtetësi në rast se të dy 
prindërit vriten ose burgosen. Nënat mund të përpiqen gjithashtu të kërkojnë shtetësinë e babait për 
fëmijët e tyre.47 
 
Për të mbijetuar në të ardhmen, pjesa thelbësore e planeve të ISIL-it (Da’esh) ka qenë rekrutimi dhe 
përdorimi i fëmijëve. Në territorin e pushtuar nga ISIL (Da'esh), fëmijët fillojnë ta ndjekin shkollën 

                                                            
43 Gaja Pellegrini-Bettoli, “Motrat guximtare tregojnë se si ISIS-i varet nga roli I femrave”, Syria Deeply, 26 
maj 2017. 
44 Rachel Roberts, “Nusja adoleshente gjermane e ISIS-it mund të dënohet me dënim me vdekje në Irak”, The 
Independent, 18 shtator 2017.  
45 Sajjan Gohel dhe Vlado Azinovic, “Sfidat e luftëtarëve të huaj terroristë: një perspektivë rajonale”, studim i 
prezantuar në konferencën me temë “Luftëtarët e huaj terroristë dhe Rrugët e parregullta të migrimit”, 
organizuar në Durrës, Shqipëri, nga 13 deri në 15 shtator 2016, fq. 12. 
46Rrjeti për Ndërgjegjësimin mbi Radikalizimin, “Reagimet e personave të kthyer: Luftëtarët e huaj terroristë 
dhe familjes e tyre” (shiko shënimin 17).  
47 Për shembull, Louse Callaghan, “Islam Mitat: Ne u arratisëm nga Raka, por ndihemi ende të përndjekur — dhe 
të përndjekur — nga ISIS”, The Sunday Times, 22 tetor 2017. Shikoni gjithashtu Shiraz Maher, “Çfarë duhet t’u 
ndodhë grave dhe fëmijëve të huaj që iu bashkuan ISIS-it?”, New Statesman, 28 gusht 2017.  
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rreth moshës gjashtë vjeç, ku përveç se mësojnë lëndë të tilla si anglisht, arabisht dhe matematikë, ata 
indoktrinohen gjatë gjithë kohës me ideologjinë e ISIL-it (Da'esh). 
 
Djemtë e moshës nëntë vjeç, të quajtur "këlyshë të kalifatit", trajnohen që të përdorin armë dhe 
mësohen që të vrasin.48. Midis viteve 2014 dhe 2016, ISIL (Da'esh) besohet të ketë rekrutuar dhe 
trajnuar më shumë se 2,000 djem mes moshës 9 dhe 15 vjeç.49. Në këto kurse përfshihej gjithashtu 
edhe militarizimi e indoktrinimi. Trajnimi për përdorimin e armëve dhe eksplozivëve kombinohej me 
udhëzime fetare.50. Menjëherë pas trajnimit, fëmijët mund të kryejnë role mbështetëse siç është 
mjekimi i të plagosurve. Nga ana tjetër, ata mund të veprojnë si spiunë, snajperë dhe luftëtarë të vijës 
së parë.51. Në një studim për fëmijët dhe të rinjtë që ngriheshin lart në qiell në propagandën e ISIL-it 
(Da'esh) për të vdekur si dëshmorët, u konstatua se një e treta e të vrarëve gjatë kryerjes së sulmeve në 
2015 ishin nga vende të tjera dhe jo nga Iraku e Republika Arabe Siriane.52. Në vitin 2016, një djalë 
12-vjeçar indonezian që udhëtoi në Republikën Arabe Siriane për të luftuar me ISIL (Da’esh), u 
raportua se u vra gjatë një sulmi ajror.53 
 
ISIL (Da’esh) është unik mes grupeve terroriste për përdorimin e egër të fëmijëve ushtarë, të cilëve iu 
dha një rol i rëndësishëm në videot e propagandës. Djemtë e rinj, përfshirë djemtë e LHT-ve, u 
filmuan gjatë ekzekutimit të burgosurve duke shpërthyer eksploziv, duke qëlluar ose duke u prerë 
kokën. Më i riu i njohur deri më sot është një djalë katër vjeçar, të cilin nëna e tij britanike e solli në 
Republikën Arabe Siriane kur ishte ende foshnje. Ai u shfaq në një video ku shpërtheu eksplozivët e 
makinave, duke vrarë tre të burgosur.54 
 
Mirëqenia dhe shëndeti psikologjik i fëmijëve të vegjël që kthehen në vendet e tyre të lindjes ose 
vendet e prindërve të tyre, duhet të jenë përparësia numër një e çdo përgjigje të dhënë nga një agjenci 
shumë-funksionale. Ka të ngjarë që ata të jenë traumatizuar rëndë dhe janë bërë të pandjeshëm ndaj 
brutalitetit e dhunës. Shumë fëmijë do të kujtojnë shumë pak çdo lloj jete tjetër dhe ka të ngjarë të 
hasin vështirësi gjatë procesit të integrimit në komunitetet e vendlindjes së tyre. 
 
Fëmijët më të rritur që janë indoktrinuar nga mësuesit e ISIL-it (Da'esh), ka gjasa të kenë marrë 
udhëzime ushtarake dhe gjatë procesit të tyre të stërvitjes janë mësuar të vrasin. Për pasojë, çdo 
mbetje e radikalizmit duhet të kundërshtohet, me qëllim për të parandaluar shfaqjen e problemeve në 
vitet e ardhshme.55. Të rinjtë që e kanë kaluar moshën e përgjegjësisë penale mund të ndiqen 
penalisht, ashtu si çdo vendim i prokurorisë duhet të balancojë shkallën e përfshirjes së të rinjve 
karshi detyrimit që mund të kenë përjetuar. 
 

                                                            
48 Richard Barrett, “Përtej Kalifatit: Luftëtarët e Huaj dhe Kërcënimi i atyre që janë kthyer në shtëpi”, Qendra 
“Soufan” (Tetor 2017). 
49 Po aty.  
50 Cassandra Vinograd, Ghazi Balkiz dhe Ammar Cheikh Omar, “ISIS-i stërvit ushtarë fëmijë në kampet për 
“këlyshët e Shtetit Islamik’” NBC Neës, 7 nëntor 2014.  
51 Po aty.  
52 Mia Bloom, John Horgan dhe Charlie Ëinter, “Përshkrimet e fëmijëve dhe të rinjve në Propagandën e Shtetit 
Islamik për Martirizimin, 2015-2016”, CTC Sentinel Ëest Point, Vëllimi 9, Botimi 2 (Shkurt 2016).  
53 Tom Allard, “Shkolla indoneziane, një trampolinë për luftëtarët fëmijë në Shtetin Islamik të Sirisë”, Reuters, 
7 shtator 2017.  
54 Jay Akbar, “Në një video tjetër tronditëse të ISIS-it shfaqet një djalë britanik 4-vjeçar, me nofkën ‘I riu 
xhihadist” që hedh në erë makinën e katër spiunëve të dyshuar”, Daily Mail, 10 shkurt 2016.  
55 “Paralajmërimet e Inteligjencës Gjermane nga Brezi i Ri i Rekrutëve të ISIS-it”, Gazeta Asharq Al-Aësat, 21 
tetor 2017. 
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Në vitin 2017, nga Turqia në Indonezi pati tre grupe të dëbuarish, ku në total kishte 137 individë, 79 
për qind e të cilëve ishin gra ose fëmijë nën moshën 15 vjeç.56. Fëmijët janë dërguar jo vetëm në zonat 
e konfliktit, por një numër i madh i tyre ka lindur atje, nga LHT-të. Nuk ka dyshim që një numër i 
vogël grash do të jenë detyruar ose mashtruar për të udhëtuar drejt ISIL-it (Da'esh). Shumë të tjera ka 
shumë mundësi të jenë zbutur me detyrim dhe ndoshta kanë qenë pre e skllavërisë seksuale dhe 
dhunës. Gratë, fëmijët dhe individët e tjerë të rrezikuar mund të kenë nevojë për një trajtim të veçantë 
pas kthimit, të përshtatur sipas rrethanave të tyre individuale. Në shumë raste, prokurorët do të 
përballen me dilemën nëse duhet t’i ndjekin penalisht këta persona. Vendime të tilla ndoshta duhet të 
marrin në konsideratë veprat penale dhe jo terrorizmin, të tilla si rrezikimi i fëmijëve duke i çuar ata 
në një zonë konflikti. 
 
“Shtetet Anëtare duhet të hartojnë dhe të vënë në zbatim strategji për trajtimin e kategorive 
specifike të të kthyerve, në veçanti të të miturve, grave, pjesëtarëve të familjes dhe individëve 
të tjerë potencialisht të prekshëm, ofruesit e shërbimeve mjekësore, nevojave të tjera 
humanitare dhe të kthyerve të zhgënjyer që kanë kryer vepra penale më pak të rënda”57. 
 
1.4  Evoluimi i këtij fenomeni 
 
“Përpara shpërthimit të protestave të Pranverës Arabe në vitin 2011, rreth 30,000 luftëtarë 
të huaj myslimanë kishin marrë pjesë në 18 konflikte të ndryshme, duke nisur nga Bosnja deri 
në Kashmir e Filipine”58. 

 
Lufta e muxhahedinëve në Afganistan në vitet 1980 ishte konflikti i parë modern, në të cilin 
pjesëmarrja e luftëtarëve të huaj ishte në nivele shumë të larta. Ky konflikt dëshmoi krijimin e një 
komuniteti global luftarak, të pasur me rrjete financimi, besueshmëri dhe aftësi në fushën e betejës. 
Bazuar në vlerësimet e ndryshme, numri i individëve që udhëtuan drejt Afganistanit për të luftuar në 
konflikt, varion nga 10,000 në 35,000.59. Me mbylljen përfundimtare të konfliktit në vitin 1989, 
shumë nga luftëtarët e huaj, të njohur si "Nxënësit Afganistanë", u kthyen në vendet e tyre të lindjes. 
Disa u kthyen për të rifilluar një jetë normale, ndërsa të tjerët vazhduan aktivitetet militante dhe u 
përfshinë në krijimin e organizatave terroriste. Në të njëjtën kohë, një numër i madh i atyre që mbetën 
në Afganistan u regjistruan në organizatën e sapoformuar terroriste të udhëhequr nga Osama bin 
Laden: Al-Kaeda. 
 
Me përfundimin e shekullit XX, një numër i madh luftëtarësh të huaj mbetën në Afganistan, ku Al-
Kaeda siguroi kampe stërvitore për luftëtarët të tillë si kamikazët e sulmeve terroriste të 11 shtatorit. 
Më poshtë jepen emrat e disa personave të cilët raportohen se janë stërvitur atje: 

 

                                                            
56 Sidney Jones, prezantim në Seminarin e UNODC-ut të organizuar në Manila (Nëntor 2017). 
57 Komiteti Kundër terrorizmit pranë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, “Parimet Udhëzuese të 
Madridit”, 23 dhjetor 2015, S/2015/939. 
58 Alex P. Schmid, “Analizat për Luftëtarët e Huaj (Terroristë): Botimet konceptuale dhe për të dhënat”, 
Përmbledhje e Politikave të ICCT-së (Tetor 2015. 
59 Maria Galperin Donnelly, Thomas M. Sanderson dhe Zack Fellman, “Luftëtarët e Huaj në histori”, Qendra 
për Studimet Strategjike dhe Ndërkombëtare, (Uashington, D.C.), i disponueshëm në faqen e internetit: 
http://foreignfighters.csis.org/history_foreign_fighter_project.pdf.  
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 MukhlisYunos: udhëheqësi i Grupit të Operacioneve Speciale të Frontit Çlirimtar Islamik 
Moro Islamik (MILF) me seli në Filipine dhe një ekspert i eksplozivëve.60. Yunos u dënua për 
rolin që luajti në një sërë sulmesh me bomba, përfshirë një sulm në transportin publik ku 
mbetën të vrarë 22 persona, si dhe plagosi shumë udhëtarë që udhëtonin me Metronë 
“Manila” në Ditën e Rizalit, në dhjetor të vitit 2000.61. Ai raportohet të jetë stërvitur 
ushtarakisht në Afganistan në vitet 1990-të.62 

 
 Ramzi Yousef: i dënuar për organizimin e sulmit në Qendrën Botërore të Tregtisë në Nju Jork 

në vitin 1993 duke përdorur një kamion kamikaz ku mbetën të vrarë gjashtë persona, por 
qëllimi i këtij sulmi ishte që vriteshin qindra të tjerë. Ai gjithashtu u dënua për një komplot të 
planifikuar në Filipine, për vendosjen e bombave në fluturimet e pasagjerëve. Yousef mori 
pjesë në luftën e muxhahedinëve në Afganistan.63 

 
 Dr Azahari bin Husin: Ai raportohet të ketë qenë prodhuesi kryesor i bombave të Jemaah 

Islamiyah-ut dhe ishte përgjegjës për pajisjet e përdorura në një sërë sulmesh, përfshirë ato 
kundër klubeve të natës në Bali në vitin 2002, hotelit “Marriott” në Xhakarta në vitin 2003 
dhe Ambasadës Australiane në Xhakartë në vitin 2004. Nga ky sulm mbetën të vdekur 245 
persona. Ai thuhet se është stërvitur për eksplozivët në Afganistan në vitin 1999.64 

 
Sulmet e 11 shtatorit në Nju Jork dhe Uashington, të planifikuara nga Afganistani, i dhanë besim të 
jashtëzakonshëm Al-Kaidës në sytë e komuniteteve ekstremiste të dhunshme. Duke pasur parasysh 
se konfliktet e mëparshme ishin konsideruar si luftëra mbrojtëse në emër të popullsisë myslimane 
vendase, Al-Kaeda arriti ta portretizonte Luftën Globale kundër Terrorit si një luftë kundër Islamit, 
si dhe u bëri thirrje myslimanëve të merrnin përsipër detyrën e tyre fetare që të ngriheshin kundër 
"Perëndimit". Pas pushtimit të Afganistanit, atje kishte të pranishëm rreth 10,000-20,000 luftëtarë të 
huaj. Shumë të tjerë, kryesisht nga Lindja e Mesme, Afrika e Veriut, Kina dhe ish-Bashkimi 
Sovjetik, iu bashkuan këtyre luftëtarëve për të luftuar në emër të Al-Kaedës dhe Talibanëve.65 

 
Pushtimi i mëvonshëm i Irakut në vitin 2003 u përdor sërish nga Al-Kaeda për të portretizuar se bota 
myslimane ishte subjekt sulmi. Menjëherë pas pushtimit, në vend filluan të mbërrijnë luftëtarët e huaj. 
Rreth 4,000-5,000 LHT iu përgjigjën thirrjeve të sulmit të Al-Kaedës dhe u bashkuan me militantët 
vendas sunitë. 
Këto LHT përbënin rreth 5 për qind të totalit të kryengritjeve të Irakut. Rekrutët, kryesisht në fillim të 
të njëzetave dhe nga Lindja e Mesme, përfaqësonin një gjeneratë të re luftëtarësh.66 

 
Al-Kaeda në Irak (AQI) filloi një fushatë tepër brutale dhe të përgjakshme për kamikazët dhe prerjet e 
kokave, duke vënë në shënjestër jo vetëm forcat e koalicionit dhe perëndimorët, por edhe popullsinë 

                                                            
60 Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti Amerikan i Thesarit, Snow shpalli përcaktimin e 10 
terroristëve të Jemaah Islamiyah (JI), Deklaratë për Shtup JS-700 (Uashington, D.C., 5 shtator 2003).  
61 Sandy Araneta, “Termat e jetës për aeroplan bombarduesit e MILF në Ditën e Rizalit”, The Philippine Star, 
24 janar 2009.  
62 Maria Ressa, Nga Bin Ladeni te Facebook-u: 10 ditë rrëmbim, 10 vite terrorizëm, (London, Imperial College 
Press, 2013).  
63 Benjamin Weiser, “Organizatori humb jetën gjatë bombardimit të Qendrës Tregtare”, The New York Times, 9 
janar 1998.  
64 “Dr Azahari terroristi më i rrezikshëm”, The Star Online, 15 gusht 2003.  
65 Donnelly, Sanderson dhe Fellman, “Luftëtarët e Huaj në Histori” (shiko shënimin 59).  
66 Po aty. 
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shiite Irakiane. LHT-të dolën vullnetarë për të kryer shumicën e sulmeve kamikaze.67. AQI filloi ta 
humbiste pushtetin në vitin 2006 pas vdekjes së udhëheqësit të saj në një sulm ajror, dhe udhëheqësit 
e fiseve Suni krijuan një lëvizje të re, me qëllim për të dëbuar grupin terrorist. Shumë nga drejtuesit e 
AQI-t u vranë ose u burgosën, por grupi vazhdoi të kryente sërish sulme. 
 
Pas shpërthimit të luftës civile në Republikën Arabe Siriane në vitin 2011, një nga komandantët e 
AQI-t themeloi në vend një fraksion zyrtar të Al-Kaedës, të quajtur Fronti al-Nusrah. Në të njëjtën 
kohë, mbetjet e AQI-t u përpoqën të krijonin një strehë të sigurt në Republikën Arabe Siriane. Të dyja 
këto ishin fillimisht në Republikën Arabe Siriane68  pjesë e një grupi të armatosur opozitar të përbërë 
prej 1.000 personash, që shumë shpejt u forcua nga vërshimi i luftëtarëve të huaj, shumë prej të cilëve 
ishin fillimisht të motivuar për të mbrojtur "vëllezërit dhe motrat" e tyre suni kundër brutalitetit të 
Qeveria siriane. AQI dhe Fronti al-Nusrah rekrutuan pjesën më të madhe të këtyre luftëtarëve të rinj, 
ose u bashkuan me grupet militante kur merrnin pjesë këta të rinj. Kësisoj, këto grupe përbëheshin 
nga luftëtarë shumëkombësh. 

 
Në vitin 2013, udhëheqësi i atëhershëm i AQI-t, Abu Bakr al Bagadi, nisi të bënte lëvizjet e duhura 
për të marrë pushtetin dhe ia ndërroi emrin AQI-t duke e quajtur Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit. 
Kjo çoi në ndarjen e Al-Kaedës nga Fronti al-Nusrah. Më pas, grupi pushtoi shumë territore si në Irak 
ashtu edhe në Republikën Arabe Siriane, duke bërë që në qershor të vitit 2014 Abu Bakr al Bagdadi të 
shpallte krijimin e një kalifati me grupin që u etiketua si "Shteti Islamik". Myslimanët në mbarë botën 
u nxitën që të përmbushnin detyrën e tyre fetare dhe të migronin në "shtetin" e ri.69 

 
Krahas përdorimit ekstrem të dhunës, ISIL (Da'esh) e përdori bindshëm propagandën (duke 
portretizuar sukseset e tij ushtarake dhe të mirat e jetës nën sundimin e kalifatit). Kjo bëri që një fluks 
i paparë vullnetarësh nga e gjithë bota të shkonin për të jetuar nën sundimin e grupit terrorist. Nuk 
shkuan vetëm LHT meshkuj, por edhe gra dhe familje të vetmuara. 
 
Ndërkohë që e gjithë bota i ka sytë nga Iraku dhe Republika Arabe Siriane, LHT angazhohen 
gjithashtu në veprimtari terroriste me bashkëpunëtorët ose fraksionet e tjera të ISIL-it (Da’esh) dhe 
Al-Kaedës dhe me grupe rebele si Talibanët Afganistanë.70 Normalisht të tërhequr nga i njëjti 
kontinent ose nga komunitetet e diasporës së vendeve të përfshira, ata paraqesin të gjithë rreziqe 
potenciale për të ardhmen. Numri dhe përbërja shumëkombëshe e personave që janë joshur nga 
konflikti sirian, është unike. 
 
1.5 Situata globale 

 
Në kulmin e saj, rreth 10 milion persona jetonin në territorin që ishte nën kontrollin e ISIL (Da’esh) 
në Irak dhe në Republikën Arabe Siriane71, ndërkohë që fluksi i luftëtarëve të huaj përtej kufirit turko-
sirian arrinte deri në 2,000 persona në muaj.72 Deri në vitin 2015, afërsisht 40,000 individë nga mbi 

                                                            
67 Mohammed Hafez, Kamikazët në Irak: Strategjia dhe Ideologjia e Martirizimit, (Uashington, D.C., Instituti i 
Paqes i Kombeve të Bashkuara, 2007). 
68 “Udhërrëfyes për rebelët sirianë”, BBC Neës, 13 dhjetor 2013.  
69 “Shteti Islamik dhe kriza në Irak e Siri e paraqitur në harta”, BBC Neës, 28 mars 2018. Shikoni edhe 
“Udhëheqësi i ISIS-it u bën thirrje myslimanëve që të “ndërtojnë Shtetin Islamik”, BBC News (1 korrik 2014).  
70 Noor Zahid, “Zyrtarët afganë mendojnë se luftëtarët e huaj luajtën një rol kryesor në luftimet e Helmandit”, 
Zëri i Amerikës, 14 gusht 2016. 
71 “Shteti Islamik dhe kriza në Irak e Siri e paraqitur në hartë” (shiko shënimin 69).  
72 Daniel L. Byman,“ Çfarë fshihet përtej disfatës së ISIS-it?”, Instituti i Brookings-ut, 27 shtator 2016.  
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120 vende kishin udhëtuar drejt Irakut dhe Republikës Arabe Siriane si luftëtarë.73  Rreth 80 për qind 
e atyre migruan për t'iu bashkuar ISIL-it (Da'esh) dhe për të jetuar në kalifat,74 duke krijuar një forcë 
ku numri i sirianëve vendas të bashkuar me Irakianët shkonte në rreth 100,000 luftëtarë. 75 
 

INTERPOL-i ka 43,000 emra në bazën e tij të të dhënave për ISIL (Da’esh), përfshirë 
informacione të mbledhura nga fushëbetejat e zhvilluara në Irak dhe Siri76. 
 
Si pjesë e qëllimit të tij kryesor për të ndërtuar një kalifat islamik global, ISIL (Da’esh) ka deklaruar 
krijimin e një sërë provincash jashtë Irakut dhe Republikës Arabe Siriane. Nën kontrollin e grupeve të 
lidhura, këto provinca ndodhen në Lindjen e Mesme (Libi, Jemen, Egjipt — Sinai dhe Arabinë 
Saudite) dhe më gjerë (në Kaukazin e Veriut, Algjeri, Nigeri dhe në kufirin Afganistan / Pakistan).77 
Raportohet se më shumë se 50 grupe terroriste në mbarë botën janë zotuar për besnikëri ndaj ISIL-it 
(Da'esh).78 
 
Shtrëngimi i kontrolleve kufitare - veçanërisht nga Turqia - pas miratimit të rezolutës 2178 (2014) së 
Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e kombinuar me përkeqësimin e situatës në terren në 
Irak dhe Republikën Arabe Siriane, nënkuptonte se deri në shtator të vitit 2016 fluksi i luftëtarëve që 
kalonin kufiri nga Turqia, kishte rënë me rreth 50 në muaj.79 
 
Deri në dhjetor të vitit 2017, ISIL (Da'esh) kishte humbur pjesën më të madhe të terrenit që zotëronte 
në Irak, dhe tashmë kishte nën pushtimin e tij vetëm 7 për qind të territorit sirian (në kontrast atë të 
dhjetorit 2016, kur ISIL (Da'esh) zotëronte rreth 55 për qind).80 Grupi u dëbua nga zonat kryesore 
urbane që kishte nën kontroll, përfshirë edhe qytetin sirian të Rakas - kryeqytetin de fakto të kalifatit - 
dhe kryeqytetin e tij rajonal, Mosul në Irak. Humbja e fushave të sekuestruara të naftës gjithashtu 
nënkuptonte gjithashtu se ISIL (Da'esh) humbi burimin e tij kryesor të të ardhurave.81 
 
Koalicioni Global për të mposhtur ISIL (Da'esh) vlerësoi se në fund të vitit 2017,82  kishte më pak se 
1.000 terroristë të ISIL-it (Da'esh) në zonën e operacioneve të koalicionit, ndërkohë që numri i tyre në 
Irak dhe Republikën Arabe Siriane nuk bëhej i ditur ose kishte pësuar një rënie të ndjeshme. Qeveritë 
e Irakut dhe Republikës Arabe Siriane shpallën fitoren ndaj ISIL (Da’esh), edhe pse grupi terrorist 

                                                            
73 Paul Cruickshank, “Një pamje nga strofulla e CT-së: Lisa Monaco, ish-asistente e Presidentit Barak Obama 
për Sigurinë e Vendit dhe Kundër-Terrorizmin”, CTC Sentinel West Point, Vëllimi 10, Botimi 9 (Tetor 2017). 
Shikoni edhe Rrjetin për Ndërgjegjësimin mbi Radikalizimin, “Reagimet ndaj të personave të kthyer në 
vendlindje: Luftëtarët e huaj terroristë dhe familjet e tyre” (shiko shënimin 17), në të cilin thuhet se ka “42,000+ 
luftëtarë të huaj terroristë nga 120 vende të ndryshme”.  
74 Schmid, “Analizat për Luftëtarët e Huaj (Terroristë): Botimet konceptuale dhe për të dhënat” (shiko shënimin 
58). 
75 Daveed Gartenstein-Ross, “Sa luftëtarë ka Shteti Islamik?” Luftë mbi shkëmbinj, 9 shkurt 2015.  
76 Brett McGurk, Letër drejtuar Partnerëve të Koalicionit D-ISIS lidhur me përparimin e bërë vitin e fundit, 
Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara, Shënime të të Dërguarve të Posaçëm të Presidentit për 
Koalicionin global për të mposhtur ISIS-in, (Uashington, D.C., Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara, 
29 dhjetor 2017). 
77 Kathrine Bauer, “Përtej Sirisë dhe Irakut – Kontrolli i provincave të Shtetit Islamik”, Instituti i Uashingtonit 
për Politikën në Lindjen e Afërt (Nëntor 2016).  
78 Po aty. 
79Byman,“ Çfarë fshihet pas mposhtjes së ISIS-it?” (shiko shënimin 72).  
80 OMRAN Qendra për Studimet Strategjike e disponueshme në at:https://omranstudies.org/. Për hartën e 
përditësuar të zonave të kontrolluara nga ISIL (Da’esh), shikoni në https://isis.liveuamap.com/.  
81 Jack Moore, “Fundi i qasjes së ISIS-it teksa kalifati humbet para dhe tokë”, Newsweek, 29 qershor 2017.  
82 Ahmed Aboulenein, “Më pak se 1,000 luftëtarë të ISIS-it mbetën në Irak dhe Sisi, thotë koalicioni”, Reuters, 
27 dhjetor 2017. 
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vazhdoi të kryente sulme kundër objektivave ushtarake dhe civile.83 Pavarësisht humbjeve të mëdha 
territoriale, ISIL (Da’esh) mbetet “organizata më vdekjeprurëse terroriste në botë”.84  Ajo ka fituar 
besnikërinë e grupeve terroriste ekzistuese dhe atyre që janë në krijim e sipër në vendet e tjera, si dhe 
drejton ose frymëzon sulmet terroriste në të gjithë globin. 
 
Sulmet e ISIL-it (Da'esh) mund të klasifikohen në tri kategori. Së pari, disa sulme kryhen nga 
operativë “bazë” të LHT, të cilët janë stërvitur nga ISIL (Da’esh), bazuar në dhe kryesisht aktive në 
Irak dhe Republikën Arabe Siriane.85 Së dyti, kryhen sulme kur personi ose grupi nuk ka udhëtuar në 
zonën e konfliktit, por është i stërvitur praktikisht nga një përkrahës i ISIL-it (Da’esh) me qendër në 
Irak ose në Republikën Arabe Siriane (shpesh një LHT nga vendi i tyre). 
 
Këta përkrahës i inkurajojnë dhe udhëzojnë sulmuesit e mundshëm duke përdorur mesazhe të 
koduara. Disa komentatorë i kanë cilësuar sulmet e kryera në këtë mënyrë si "sulme me 
telekomandë”.86 Së fundi, ka "sulme të ujqërve të vetmuar", ku personi ose grupi vetë-bashkohet me 
ISIL-in (Da'esh), por nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejtë me grupin. Këto sulme janë referuar si 
"xhihad pa udhëheqës”.87 Tridhjetë e pesë sulme të tilla u kryen në vitin 2016 në 16 vende, ku mbetën 
të vrarë 172 njerëz172.88  Sidoqoftë, shpeshherë është e vështirë që sulmet të klasifikohen saktë. 
Ndonëse ka shpesh dyshime për kontakte me ISIL (Da’esh), provat materiale mund të mos gjenden. 
 
E ardhmja e ISIL-it (Da’esh) 
 
Kalifati duket se është në prag të zhdukjes, por e njëjta gjë nuk mund të thuhet për organizatën e ISIL 
(Da’esh). Kërcënimi i tij është shumëdimensional, zhvillohet vazhdimisht dhe me shpejtësi. ISIL 
(Da’esh) mund të përpiqet të krijojë provinca në vende të tjera89, me qëllimin përfundimtar të krijimit 
të një Shteti të ri satelitor.  
 
Ndikimi i fraksioneve të ISIL-it (Da’esh) në provincat e tij po rritet gjithnjë e më shumë. Në Jemen, 
raportohet se në vitin 201790 grupi ishte dyfishuar. Në Sinai dhe Afganistan, sulme gjithnjë e më 
vdekjeprurëse po kryhen në emër të grupit. Luftëtarët e ISIL-it (Da’esh) po zbarkojnë sërish edhe në 
Libi.91 Në Irak dhe në Republikën Arabe Siriane, ISIL (Da'esh) mund të shndërrohet me lehtësi në atë 
që grupi ishte në ditët e e tij të hershme, domethënë, "një forcë kryengritëse vdekjeprurëse që përdorte 
taktika të ndryshme nga sulmet terroriste deri te luftërat guerile.”92 

                                                            
83 Mohamad Rachid, “Pse raportet për dorëzimin e ISIS-it janë trumbetuar me të madhe”, Qendra “Omran” për 
Studimet Strategjike (18 dhjetor 2017).  
84 START, “Përmbledhje: Terrorizmi në vitin 2016”, Shoqëria Kombëtare e Universitetit të Merilandit për 
Studimin e Terrorizmit dhe Kundërpërgjigjet ndaj Terrorizmit, Gusht 2017.  
85 Po aty. 
86 CBC radio, “Tmerr nga larg: si i kryen dhe i drejton ISIS-i sulmet nga larg”, podcast, 24 mars 2017. 
87 Marc Sageman, Xhihadi pa udhëheqës - Rrjetet e Terrorit në shekullin e njëzet e një (Filadelfia, Shtypi i 
Universitetit të Pensilvanisë, 2008); shikoni edhe Daniel, L. Byman, “Luftëtarët e huaj të zhgënjyer”, Instituti 
“Brookings”, 13 korrik 2017.  
88 START, “Përmbledhje: Terrorizmi në vitin 2016” (shiko shënimin 84): Shikoni gjithashtu edhe Tim Lister et 
al., “ISIS-i përhapet në nivel global: 2,043 persona kanë mbetur të vrarë në 143 sulme të kryera në 29 vende”, 
CNN, 12 shkurt 2018. 
89 William Arkin, Robert Windrem dhe Cynthia McFadden, “Kundër-terrorizmi i ri “Harta e zonave të nxehta” 
tregon fraksionet e ISIS-it të shpërndara në të gjithë botën”, NBC News,3 gusht 2016.  
90 Andrew Blake, “Shteti Islamik në Jemen është dyfishuar që nga viti 2016: Pentagon”, The Washington Times, 
21 dhjetor 2017.  
91 Bel Trew, “Grupet e ISIS-it në Libi pas disfatave në Irak dhe Siri” The Times, 18 gusht 2017.  
92 Duncan Walker, “Sa real rreziku i kthimit të luftëtarëve të ISIS-it?”, BBC News, 23 tetor 2017. 
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Çfarë ka ndodhur me luftëtarët? 
 
Kërkimet tregojnë se rreth 14.910 LHT janë larguar nga Iraku dhe Republika Arabe Siriane,93, 
shumica në fazat e hershme të konfliktit. Koalicioni Global ka deklaruar se që nga fillimi i aksionit të 
Koalicionit në vitin 2014, shumica e luftëtarëve të ISIL (Da’esh) janë vrarë ose kapur.94 Sidoqoftë, në 
raporte sugjerohet se një numër i konsiderueshëm kanë arritur ta shmangin vdekjen ose kapjen. Këta 
LHT mund të jenë larguar gjatë evakuimit të civilëve nga qytetet si Raka dhe më pas, mund të kenë 
përdorur rrugët e kontrabandës të krijuara nga njerëzit për të kaluar kufirin në Turqi.95 

 
LHT-të aktualisht në Irak dhe Republikën Arabe Siriane mund të mos kenë asnjë mundësi tjetër 
përveç se të qëndrojnë dhe të luftojnë atje. Numri i LHT-ve në betejat e fundit të Mosulit dhe Rakës 
ishte shumë i madh. Shumë prej tyre po gjykohen aktualisht në gjykatat irakiane96, ose nën ruajtjen e 
Forcave Demokratike Siriane (SDF). Sipas Koalicionit, disa po shpërngulen në zona të kontrolluara 
nga qeveria Siriane.97 
 
“Sipas përllogaritjeve konservatore, ne kemi vrarë gjashtëdhjetë deri në shtatëdhjetë mijë 
persona. Ata shpallën një ushtri, e çuan në fushën e betejës dhe ne shkuam në luftë bashkë me 
të.” 98 

 
Jo të gjithë LHT-të që largohen, do të kërkojnë të kthehen në shtetet e tyre amtare. Disa mund të mos 
jenë të gatshëm të kthehen, nga frika se mos agjencitë e zbatimit të ligjit marrin ndonjë masë 
ekzekutive. Nga ana tjetër, shumë të tjerë mund të mos lejohen të kthehen për shkak të heqjes së 
shtetësisë ose sanksioneve të tjera. Ata mund të kërkojnë strehim në vende të tjera, ku mund të 
përforcojnë aftësitë e grupeve të dhunshme lokale. Gjithsesi, disa LHT mund të zgjedhin të qëndrojnë 
në Turqi. Raportet më të fundit tregojnë se luftëtarët të cilët i qëndrojnë besnikë ISIL-it (Da'esh) "nuk 
po bien shumë në sy", ndërkohë që në Republikën Arabe Siriane priten zhvillime të reja, me qëllim 
për t'u rikthyer në zonën e konfliktit, nëse vëmendja e botës drejtohet diku gjetkë dhe situata ndryshon 
në favor të tyre.99 

 
Ekzistojnë disa destinacione të mundshme për LHT-të që kërkojnë fusha të reja beteje. Siç u përmend 
edhe më lart, të gjitha fraksionet e ISIL-it (Da'esh) në Afganistan, Libi, Sinai dhe Jemen janë shumë 
aktive, dhe tashmë kanë përfshirë LHT-të në radhët e tyre. Tashmë është raportuar100 se luftëtarët që 

                                                            
93 Kim Kraig, “’Patatja e nxehtë” e luftëtarëve të huaj’”, Lawfare, 26 nëntor 2017; shikoni edhe Barrett, “Përtej 
kalifatit” (shiko shënimin 48).  
94 Ahmed Aboulenein, “Më pak se 1,000 luftëtarë të ISIS-it qëndruan në Irak dhe Siri, thotë koalicioni” (shiko 
shënimin 82). 
95 Hannah Lucinda Smith, “Vala e madhe e luftëtarëve të ISIS-it ka për qëllim të godasë Evropën, paralajmëron 
Turqia”, The Times, 5 dhjetor 2017. 
96 Ahmed Aboulenein, “Iraku u akuzua se nuk kishte respektuar proceset e e duhura për të dyshuarit e Shtetit 
Islamik”, Reuters, 5 dhjetor 2017.  
97 Jeff Seldin, “Luftëtarët e ISIS-it arratisen drejt zonave të Sirisë nën kontrollin e Assadit”, Zëri i Amerikës, 27 
dhjetor 2017.  
98 Gjenerali Raymond Thomas, Shefi i Komandës së Operacioneve Speciale tw Shteteve të Bashkuara mbajti një 
fjalim në Forumin e Sigurisë në Aspen në korrik 2017 lidhur me luftëtarët e ISIL-it (Da’esh) te Robin Wright, 
“Me mijëra xhihadistët e ISIS-it janë kthyer në shtëpi”, The New Yorker, 23 tetor 2017. 
99 Robin Wright, “Me mijëra xhihadistë të ISIS-it janë kthyer në shtëpi”, The New Yorker, 23 tetor 2017. 
100 Evan W. Burt, “Sinai: Vija e fundit e frontit të xhihadizmit”, Qendra “Wilson”, 13 shtator 2017. 
Shikoni edhe Jeff Seldin, “Zyrtarët afganë: Luftëtarët e Shtetit Islamik që gjetën një strehë në Afganistan”, 
Lajmet e Zërit të Amerikës, 18 nëntor 2017.  
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po largohen, po lëvizin drejt krahinave të ISIL-it (Da'esh). Grupe të tjera terroriste të lidhura me ISIL-
in (Da'esh), si në Filipine, gjithashtu mund t’i mirëpresin LHT-të nga fushata Siriane. 
 
Fluksi i madh i refugjatëve dhe azilkërkuesve nga zonat e konfliktit paraqet rrezikun se LHT-të do të 
përpiqen të përdorin sistemin e refugjatëve ose rrugët e trafikimit të migrantëve, qoftë për t'i shpëtuar 
ndjekjes penale101, qoftë për të kaluar në arena e tjera operacioni. Sipas shifrave të Kombeve të 
Bashkuara, mbi pesë milion sirianë janë larguar jashtë vendit për t'i shpëtuar luftimeve në Republikën 
Arabe Siriane. Prej tyre, më shumë se 970,000 kanë kërkuar azil në Evropë.102 Dy kamikazët irakianë 
në stadiumin e futbollit “Stade de France” në Paris në vitin 2015 kishin udhëtuar me pasaporta të 
falsifikuara siriane duke përdorur rrugët e migrantëve përmes Greqisë.103 Luftëtarët irakianë dhe 
sirianë të dëbuar nga vendet e tyre ka shumë mundësi që të kërkojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Refugjatët 
naivë, të pakënaqur nga rrethanat e tyre, mund të jenë më të prekur nga rekrutimi.104 

 
Al-Kaeda  
 
Frika e një sulmi nga ISIL (Da'esh) është shqetësimi më i madh i publikut dhe i qeverive anembanë 
globit105, por në të njëjtën kohë, nuk duhet të harrohet kërcënimi nga organizatat e tjera terroriste. Në 
veçanti, Al-Kaeda kërkon të rikthehet sërish në veprim. Ajo po bën plane për "objektivin e saj 
strategjik ... për të nxitur “ummea-n” ose komunitetin që të ndërmarrë një xhihad global për të 
mbrojtur myslimanët", si dhe do të kërkojë të mbushë çdo boshllëk të lënë nga ISIL (Da’esh).106 
Rreziku i vazhdueshëm ndërkombëtar i Al-Kaedës përforcua në vitin 2013, kur organizata angazhoi 
një grup specialistësh ushtarakë nga Afganistani dhe Pakistani për të punuar nën mbrojtjen e Frontit 
al-Nusrah në Republikën Arabe Siriane. Sipas informacioneve të bëra publike, qëllimi i grupit - i 
emërtuar nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si Grupi Khorasan - ishte koordinimi me 
Al-Kaedën me qendër në Jemen në Gadishullin Arabik për të vjedhur eksplozivë për aviacionin 
civil.107 Deri në Shtator 2014, Pentagoni tha se Grupi Khorasan ishte "në fazën e fundit të planeve për 
të kryer sulme të mëdha". Për pasojë, Shtetet e Bashkuara kryen sulme ajrore kundër fabrikave të 
dyshuara të bombave në Republikën Arabe Siriane.108 

 
Al-Kaeda vazhdon të jetë një kërcënim i madh për të gjithë botën, ku fraksionet e saj rajonale kryejnë 
sulme109  duke lënë pas viktima masive. Al-Kaeda në Maghrebin Islam, Al-Kaeda në nënkontinentin 
                                                            
101 Komiteti Kundër-Terrorizmit pranë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, “Luftëtarët e Huaj 
Terroristë”, i disponueshëm në https://www.un.org/sc/ctc/focus-areas/foreign-terrorist-fighters/.  
102 “Shteti Islamik dhe kriza në Irak e Siri, e paraqitur në harta”(shiko shënimin 69).  
103 “Sulmet e Parisit: Kush ishin sulmuesit?”, BBC, 27 prill 2016. Shikoni edhe “Sulet e Parisit: ISIS-I pretendon 
se dy sulmuesit ishin shtetas irakianë”, BBC News, 20 janar 2016.  
104 Ka shumë çështje terrorizmi që aktualisht po presin të dalin në gjyq në Mbretërinë e Bashkuar dhe në 
Gjermani, të cilat lidhen me individë që gjoja janë radikalizuar me kauzën e ISIL-it pas mbërritjes së tyre në 
këto vende. 
105 Jacob Poushter dhe Dorothy Manevich, “Në aspektin global, njerëzit e konsiderojnë ISIS-in dhe Ndryshimin 
e Klimës si një nga kërcënimet kryesore të sigurisë”, Qendra kërkimore “Pew”, 1 gusht 2017.  
106 Katherine Zimmerman, “Forcimi i Al Kaedës në hije”, Deklaratë para Komitetit për Nënkomitetin e Sigurisë 
së Vendit mbi Kundër-terrorizmin dhe Inteligjencës lidhur me “Kërcënim i vazhdueshëm: Evoluimi dhe 
Ripërtëritja e Al Kaedës”, Instituti Amerikan i Sipërmarrjeve, 13 korrik 2017. 
107 “Çfarë është Grupi Khorasan?”, BBC News, 24 shtator 2014; shikoni edhe Cruickshank, “Një vështrim nga 
streha e CT-së: Lisa Monaco, Ish Asistente e Presidentit Barak Obama Për Sigurinë e Vendit dhe Kundër-
Terrorizmin”, (shiko shënimin 73).  
108 “Çfarë është Grupi Khorasan?” (shiko shënimin 107).  
109 Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Raportet vendase mbi Terrorizmin 2016, Departamenti i Shteteve të 
Bashkuara të Zyrës Shtetërore për Kundër-Terrorizmin (Uashington D.C., Departamenti i Shteteve të Bashkuara 
të Publikimeve Shtetërore, Korrik 2017). 
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Indian, Al-Kaeda në Gadishullin Arabik, al-Shabaab në Afrikën Lindore, Jama'a Nusrat al Islam Wa 
al Muslimeen dhe Al-Kaeda në Afganistan, që të gjitha mbeten aktive.110 Në përpjekje për të zgjeruar 
sferën e saj të ndikimit, në vitin 2017, Al-Kaeda bëri publike një bashkëpunëtor të ri në Jammu dhe 
Kashmir.111 Organizata, ashtu siç ka vepruar historikisht, vazhdon të rekrutojë dhe t’i përdorë 
shërbimet e LHT-ve. Bashkëpunëtorëve të Shtetit Islamik, të cilët më parë ishin të lidhur me Al-
Kaedën, mund t’u kthehet sërish besnikëria. 
 
Hamza bin Ladeni, djali i udhëheqësit të mëparshëm Osama bin Laden, është bërë imazhi i ri 
propagandues i Al-Kaedës. Ai ka rrëfyer për dy videot e publikuara në vitin 2017. Në video, ai bën 
thirrje për sulme kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj dhe, në të njëjtën mënyrë ISIL 
(Da'esh) shprehet se ndjekësit që jetojnë në Perëndim nuk kanë nevojë të migrojnë. Përkundrazi, ata 
udhëzohen të kryejnë sulme martirizimi në vendlindjet e tyre. Jashtë vendeve perëndimore, ai i nxit 
myslimanët që të ngrihen kundër "tiranisë”.112 
 
Në Republikën Arabe Siriane, 20 për qind e LHT-ve mendohet se i është bashkuar grupeve militante 
dhe jo ISIL-it (Da’esh),113 siç është Fronti al-Nusrah i lidhur me Al-Kaidën. Në korrik 2016, Fronti al-
Nusrah u shkëput publikisht nga Al-Kaeda, duke u riemëruar grupi “Jabhat Fateh al-Sham”, ose 
Fronti për Pushtimin e Levantit. Referuar si "një nga bashkëpunëtorët më të frikshëm të Al-
Kaedës”,114 ai kishte deklaruar se qëllimi i tij është të mbizotërojë "opozitën e armatosur brenda 
luftës civile të Republikës Arabe Siriane, me qëllimin përfundimtar të rrëzimit Bashar al-Asadit dhe 
krijimin e një emirati xhihadist në Siri.”115 Në vitin 2017, ajo bëri të ditur aleancën me katër fraksione 
më të vogla për të krijuar Hayat Tahrir al-Sham ( HTS), ose Çlirimin e Organizatës së Levantit.116 
 
Shumë analistë e konsiderojnë elementin Jabhat Fateh al-Sham të aleancës "si një bashkëpunëtor të 
fshehtë të Al-Kaedës”,117 e cila thjesht ka ndryshuar jo vetëm që të paraqitet më pak ekstreme dhe të 
fitojë mbështetjen e fraksioneve të tjera militante dhe popullsisë civile, por edhe për të izoluar veten 
nga shënjestrimi i qeverive të huaja. 
 
Që nga korriku 2017, Hayat Tahrir al-Sham mendohet të ketë 30,000 luftëtarë dhe të zotërojë 
"strehimin më të madh të Al-Kaedës që nga 11 shtatori”118 në provincën Idlib në veri të Republikës 
Arabe Siriane. Duke qenë se ajo mund të përfitojnë politikisht dhe ushtarakisht nga rënia e ISIL-it 
(Da’esh), numri i luftëtarëve ka të ngjarë të rritet pasi ajo integron njësi nga grupe të tjera rebele të 
mposhtura. Deri më sot, grupi mbetet relativisht i padëmtuar nga çdo veprim ushtarak i huaj.119 Numri 

                                                            
110 Katherine Zimmerman, “Forcimi i Al Kaedës në hije” (shiko shënimin 106).  
111 Riaz Wani, “Si erdhi Al-Kaeda në Kashmir”, The Diplomat, 20 dhjetor 2017. 
112 Jack Moore, “Hamza Bin Laden u bën thirrje myslimanëve të marrin hak për vdekjen e babait të tij, Osama”, 
Newsweek, 7 nëntor 2017; shikoni edhe Ahmet S. Yayla, “Al-Kaeda bën një lëvizje përmes publikimit të një 
videoje nga Hamza bin Ladeni”, Grupi “Soufan” (20 qershor 2017).  
113 Alex P. Schmid, “Analizat për Luftëtarët e Huaj (Terroristë): Çështjet Konceptuale dhe të të dhënave”(shiko 
shënimin 58). 
114 John McQuaid et al., “Vlerësimi i pavarur i Përpjekjeve të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara kundër Al-
Kaedës”, CNA, Tetor 2017.  
115 Po aty. 
116 “Tahrir al-Sham: Mishërimi i fundit i Al-Kaedës në Siri”, BBC News, 28 shkurt 2017.  
117 Zack Gold, “Al-Kaeda-Siria (AQS): Rast studimor i një fraksioni të Al Kaedës”, CNA, Tetor 2017.   
118 Brett McGurk, Deklaratë e të Dërguarit të Posaçëm Presidencial të Shteteve të Bashkuara për Koalicionin 
Global për përballjen me ISIS-in, në Institutin e Lindjes së Mesme, “Vlerësimi I Politikës Kundër-Terrorizmit të 
Administratës së Trampit”, video, 27 korrik 2017.  
119 Hashem Osseiran, “Fraksioni i Al Kaedës dhe Ahrar al-Sham konkurrojnë për të pasur kontroll në Idlib”, 
Qendra “Omran” për Studimet Strategjike (3 korrik 2017).  
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i LHT-ve që vazhdojnë të qëndrojnë me HTS nuk dihet. Nëse HTS do të fillojë të pësojë humbje, 
edhe këta LHT mund të kërkojnë të kthehen në shtëpi. 
 

 

1.6 Situata rajonale në Evropën Juglindore 
 
Sipas raportit të Europol 2018 për kërcënimin terrorist në Bashkimin Evropian,120, një nga 
kërcënimet kryesore për juridiksionet e Evropës Juglindore (EJL) janë LHT-të që kthehen në vendin e 
tyre të origjinës. Mendohet se rreth 1000 persona nga EJL kanë udhëtuar drejt Irakut dhe Republikës 
Arabe Siriane mes fundit të vitit 2012 dhe 2017 (gratë dhe fëmijët përbënin pothuajse 35% të këtij 
grupi), dhe rreth 300 tashmë janë kthyer121.  
 
Kosova (sipas rezolutës 1244 të UNSC), Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Republika e 
Maqedonisë së Veriut kanë siguruar shumicën e kontigjentëve të LHT-ve dhe tani janë veçanërisht të 
ekspozuara ndaj kërcënimeve që paraqesin të kthyerit. Megjithëse rajoni nuk ka qenë shënjestër e 
ndonjë sulmi të kryer nga luftëtarët që kthehen, të kthyerit paraqesin shqetësime serioze për sigurinë, 
jo vetëm për EJL por edhe pjesën tjetër të Evropës. Disa LHT nga EJL kanë dy shtetësi dhe/ose kanë 
lidhje me komunitetet e diasporës në të gjithë kontinentin. 
 
Për më tepër, sipas Vlerësimit të Kërcënimit për Krimin e Organizuar (OCTA) EJL 2018 realizuar 
nga Qendra e Zbatimit të Ligjit të Evropës Juglindore (SELEC), terrorizmi "mbetet një kërcënim 
serioz" në rajon dhe shfaqet kryesisht i lidhur jo vetëm me LHT-të e kthyer, por edhe me individë që 
vetë-radikalizohen dhe mund të kryejnë sulme vetë në mënyrë të izoluar.122” Dy sulme të tilla 
vdekjeprurëse u kryen në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitin 2015. Përveç kësaj, në nëntor të vitit 2016, 
forcat e sigurisë në Shqipëri dhe Kosovë (sipas rezolutës 1244 të UNSC) arritën të parandalonin 
tentativën për një sulm, shënjestra e të cilit ishte ekipi kombëtar i futbollit të Izraelit gjatë një 
ndeshjeje të Kupës së Botës në Shkodër , qyteti i dytë më i madh në veri të Shqipërisë. 

 
Perspektiva historike e fenomenit LHT 
 
Fluksi i fundit i luftëtarëve të huaj në Irak dhe Republikën Arabe Siriane nuk është një fenomen i ri në 
EJL. Në vitet 1990-të, ndarja e Republikës Federale Socialiste të Jugosllavisë pas Luftës së Ftohtë 
dëshmoi se ishte një magnet për luftëtarët e huaj. Kështu, EJL ishte ndër furnizuesit aktivë të 
luftëtarëve të ISIL-it (Da'esh). Edhe më parë kishte pasur valë kërkesash për luftëtarë nga rajoni. 
Mendohet se deri në 5000 luftëtarë të huaj, të tërhequr kryesisht nga veteranët e luftës afgane, morën 
pjesë në luftën civile në Bosnje Hercegovinë (1992-1995). Atje, ata krijuan një njësi të Ushtrisë 
Boshnjake të njohur si "El Muxhahedin”.123 Një pjesë e po të njëjtëve luftëtarë të huaj u kthyen 
gjithashtu për të rrokur armët për të marrë pjesë në Luftën e Kosovës124 në 1998. Në të dy konfliktet, 

                                                            
120 EUROPOL, “Situata e Terrorizmit dhe Raporti i Prirjes 2018 së Bashkimit Evropian” (TE-SAT) (2018). 
121 Vlado Azinović, “Raport rajonal: Kuptimi i ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor”, Forumi 
Kërkimor për Ekstremizmin, British Council, Qershor 2018.  
122Qendra e Evropës Juglindore për Zbatimin e Ligjit, Vlerësimi i Krimit të Organizuar për Evropën Juglindore 
2018 (SELEC OCTA 2018).  
123Malet, Luftëtarët e Huaj: Identiteti transnacional në konfliktet civile (shiko shënimin 3). 
124 Aida Ćorović, “Radikalizimi në Serbi: Rinia e Sanxhakut e gjen veten në një situatë të vështirë”, te Vlado 
Azinović ed, “Mes Shpëtimit dhe Tmerrit: Radikalizimi dhe fenomeni i luftëtarëve të huaj në Ballkanin 
Perëndimor”, Iniciativa e Atlantikut (2017).  
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disa individë dhe grupe u përpoqën të shfrytëzojnë dallimet etno-fetare për të përhapur ideologji të 
dhunshme ekstremiste. 
 
Me fillimin e luftës civile në Republikën Arabe Siriane, vullnetarët nga EJL ndjeheshin të detyruar t’i 
bashkoheshin këtij konflikt, me qëllim për të ndihmuar "shokët e tyre myslimanë" në nevojë. Shumica 
e luftëtarëve nga EJL u shoqëruan fillimisht me grupe të ndryshme rebele në Republikën Arabe 
Siriane, përpara se t’u bashkoheshin grupeve të lidhura me ISIL (Da’esh) dhe Al-Kaedën, si Fronti al-
Nusrah. 
 
 
Përllogaritja e shifrave për kontigjentet e LHT-ve 
 
Lëvizja e terroristëve përmes EJL në zonat e konfliktit paraqet një sfidë unike për rajonin. Afërsia 
gjeografike e EJL-së me Turqinë lehtësoi udhëtimet midis këtyre dy zonave. Individët që kërkonin të 
bashkoheshin me ISIL (Da'esh) mund të kalonin kufirin sirian nga Turqia me ndihmën e 
operatorëve.125 Flukset mes EJL dhe Republikës Arabe Siriane arritën kulmin e tyre në vitin 2013 dhe 
në fillim të vitit 2014, kur 70% e kontigjentit të EJL-së udhëtoi rregullisht nga njëri vend në tjetrin.126 
 
Niveli i udhëtimit pësoi një rënie në vitin 2015, dhe nga mesi i vitit 2016, thuajse pati një ndalim të 
plotë. Kjo rënie mund t'i atribuohet disa faktorëve, ku përfshihet padyshim humbja ushtarake e ISIL 
(Da'esh), përpjekjet ndërkombëtare dhe rajonale për të parandaluar lëvizjen e LHT-ve në zonat e 
konfliktit, si dhe rraskapitja graduale e grupit të individëve të gatshëm për të luftuar në Irak dhe 
Republikën Arabe Siriane.127 Për më tepër, udhëtimi i LHT-ve drejt territorit të zotëruar nga ISIL 
(Da'esh) u bë akoma dhe më i vështirë, pasi koalicioni ushtarak, duke kapitalizuar humbjet e ISIL 
(Da'esh), filloi të ushtronte më tepër kontroll brenda zonave që më parë ishin nën kontrollin e këtij 
grupi. 
 
Në tabelën e mëposhtme renditen personat (burra dhe gra të rritur, si dhe fëmijë) nga gjashtë 
juridiksionet e EJL, të cilët raportohet se kanë udhëtuar në Irak dhe Republikën Arabe Siriane nga viti 
2012 deri në 2017.128 

 
Juridiksioni  Totali i të 

rriturve 
Burra Gra fëmijë 

Shqipëri 109 96 13 31 
Bosnje dhe Hercegovina 240 177 63 57 

Kosova (sipas rezolutës 
1244 të UNSC) 

303 255 48 95 

Mali i Zi 23 18 5 4 
Republika e Maqedonisë 
së Veriut 

154 140 14 S’ka të dhëna 

Republika e Serbisë 49 37 12 10 

                                                            
125 Po aty.  
126Azinović, “Raporti Rajonal: Kuptimi i ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor” (shiko shënimin 
121).  
127 Po aty.  
128 Po aty.  
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Totali 878 723 155 197 

Burimi: Vlado Azinović, “Raporti Rajonal: Kuptimi i ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin 
Perëndimor”, Këshilli Britanik, Qershor 2018.  
 
Përtej shifrave të papërpunuara, është e rëndësishme që numri i largimeve të analizohet si përqindje e 
popullsisë totale të Juridiksionit përkatës. Për shembull, në krahasim me Belgjikën, si Bosnja dhe 
Hercegovina ashtu edhe Kosova (sipas rezolutës 1244 së UNSC) duket se kanë një shkallë më të lartë 
të angazhimit të qytetarëve në luftimet e zhvilluara në Irak dhe Republikën Arabe Siriane. Në fakt, 
Belgjika ka një popullsi prej rreth 11,370,000 banorësh dhe ka pasur afërsisht 498 luftëtarë të huaj 
belg, ose 44 LHT për një milion banorë. Popullsia e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Kosovës (sipas 
rezolutës 1244 të UNSC) është përkatësisht rreth 3.530,000 dhe 1,780,000 banorë. Ata e kanë 
furnizuar me rreth 240 dhe 303 shtetas (burra dhe gra) kontigjentin e luftëtarëve të huaj në Irak dhe 
Republikën Arabe Siriane. Kjo bën që shkalla e luftëtarëve të huaj nga Bosnja dhe Hercegovina të jetë 
rreth 68 për një milion banorë, dhe nga Kosova (sipas rezolutës 1244 të UNSC) 170 persona për një 
milion banorë. Kjo është shumë më e lartë krahasuar me numrin belg, i cili vlerësohet si më i larti në 
Bashkimin Evropian.129 

 
Modelet e radikalizimit dhe rekrutimit 

 
Përpjekjet e radikalizimit dhe të rekrutimit nga grupet e dhunshme ekstremiste paraqesin një sfidë të 
konsiderueshme afatgjatë për sigurinë e EJL. Tradita islame në gjirin e komuniteteve myslimane në 
rajon është e orientuar në përgjithësi drejt shkollës së mendimit Hanefi brenda Islamit Suni. 
Interpretimet dhe praktikat hanefi ndryshojnë nga homologët më konservatorë në Gadishullin Arabik. 
Megjithatë, kjo nuk i ka penguar disa aktorë të shfrytëzojnë heqjen e të drejtave shoqëror-ekonomike, 
mungesën e besimit në institucionet shtetërore dhe faktorë të tjerë të brendshëm për të përhapur 
versione ekstreme të doktrinës Salafi. Hulumtimi ka identifikuar disa faktorë të zakonshëm "shtytës" 
dhe "tërheqës", të cilët mund të kenë ndikuar në procesin e radikalizmit në kontekstin e EJL-së. Këta 
faktorë janë, natyrisht, të ndjeshëm ndaj kontekstit dhe ndryshojnë nga një juridiksion në tjetrin. 

 
"Faktorët shtytës" janë tiparet negative sociale, kulturore dhe politike të mjedisit shoqëror të një 
personi që ndihmojnë për t’i "shtyrë" individët e dobët drejt rrugës së ekstremizmit të dhunshëm. 
Faktorët shtytës njihen zakonisht si "shkaqe themelore", dhe përfshijnë tipare të tilla si varfëria, 
papunësia, analfabetizmi, diskriminimi dhe margjinalizimi politik/ekonomik. Në kontekstin e EJL, 
"faktorët shtytës" të cilët janë identifikuar se kontribuojnë në procesin e radikalizmit përfshijnë 
privimin ekonomik, korrupsionin e perceptuar dhe mosfunksionimin politik dhe institucional.130 
 
"Duke përfituar nga vështirësitë ekonomike dhe dështimi i thellë i qeverive për të 
përmirësuar kushtet e jetesës, lëvizjet radikale islamike filluan gjithashtu të ofrojnë shërbime 
publike, duke variuar nga ndihma e të varfërve deri në mbështetjen e spitaleve dhe shkollave. 
Ndërkohë imamët radikalë filluan të sigurojnë diçka të ngjashme me trajnimin për jetën, dhe 
në disa qytete, u hapën konvikte për t’u ofruar akomodim studentëve të varfër dhe për të 
përhapur idetë Selafiste dhe Takfiriste. Në sytë e segmenteve të caktuara të popullsisë së 

                                                            
129 Po aty.  
130 Po aty.  
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varfëruar të Ballkanit, përfaqësuesit e këtyre organizatave islamike filluan të jenë më të 
besueshe sesa institucionet qeveritare.”131 
 
Mobilizimi i LHT-ve në EJL duket se ka më tepër sukses në juridiksionet ku popullsia myslimane 
është një pakicë relative. Kjo mund të shpjegohet me mundësinë se pakicat relative janë më të 
ndjeshme ndaj rrëfimeve për persekutimin dhe viktimizimin mysliman.132 
 
Në procesin e radikalizmit krahas këtyre “faktorëve shtytës” kanë kontribuar edhe nxitësit e nivelit 
individual të quajtur “faktorë tërheqës”. Këta të fundit përfshijnë karakteristikat pozitive dhe 
përfitimet e perceptuara për një organizatë ekstremiste që "i tërheqin" individët vulnerabël për t'iu 
bashkuar atyre. Këta faktorë përfshijnë tërheqjen e ideologjisë së grupit, premtimin e lidhjeve të forta 
vëllazërore dhe ndjenjën e përkatësisë, mundësinë për të krijuar reputacionin e dikujt, perspektivën e 
famës ose lavdisë, dhe përfitime të tjera të shoqërizimit. Hulumtimi mbi LHT-të që udhëtuan drejt 
Irakut dhe Republikës Arabe Siriane për t'iu bashkuar ISIL-it (Da'esh) sugjeron një mori faktorësh 
"tërheqës" që mund të funksionojnë me çdo lloj kombinimi.133 Sa i përket faktorëve “tërheqës”, 
përdorimi i internetit luajti një rol thelbësor në procesin e radikalizmit. Pavarësisht nëse përdoret për 
të shpërndarë mesazhe ekstremiste ose për të lehtësuar rrjetëzimin, platformat dhe aktivitetet me bazë 
internetin kanë shërbyer si nxitës ose mbështetës të forcave të radikalizmit në Evropën Jug-Lindore. 
 

 
Rast studimor: Kosova (Sipas rezolutës 1244 së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 

Bashkuara) 
 
Kosova (sipas rezolutës 1244 së UNSC) paraqet një rast studimor interesant për nxitësit e 
radikalizmit. Në anën "shtytëse", tjetërsimi shoqëror, veçanërisht mes të rinjve të moshës 18-
25 vjeç, është etiketuar si një nga rreziqet më të rëndësishme të ekstremizmit të dhunshëm. 
Në veçanti, kryeqyteti, Prishtina, është identifikuar si qendër për komunitetet në rrezik.134 
Krahas besimit popullor, duket se nuk ka asnjë lidhje mes masave të caktuara të arsimit 
(frekuentimi i shkollës, niveli i arsimimit dhe qasja në burimet arsimore) dhe gjasave të 
radikalizmit.135 Përkundrazi, faktorët kontribues që janë identifikuar përfshijnë kushtet e 
menjëhershme socio-ekonomike të individit, çështje strukturore siç është niveli i papunësisë 
dhe ndjenja e shkëputjes nga struktura kryesore sociale. 
 
Nga ana tjetër, "faktorët tërheqës" lehtësohen kryesisht nga celulat e organizuara të cilat, 
përmes një shfrytëzimi të sigurt të ideologjisë politike dhe besimeve fetare, synojnë individët 
për radikalizim. Këto celula zakonisht kërkojnë të përhapin rrëfimet për viktimizimin 
mysliman, dhe këto rrëfime mund të kenë ndikim të veçantë në Kosovë (sipas rezolutës 1244 
të UNSC) duke pasur parasysh kujtimet e freskëta të Luftërave Jugosllave.136 Ashtu si me 
zonat e tjera në Evropën Jug-Lindore, një tjetër “faktor tërheqës” është ekzistenca e 

                                                            
131PredragPetrović, “Radikalizimi islamik në Ballkan”, Instituti i Bashkimit Evropian për Studimet e Sigurisë, 
Qershor 2016. 
132 Po aty. 
133 el-Said, Barrett, “Përmirësimi i kuptimit të Fenomenit të Luftëtarëve të Huaj Terroristë në Siri” (shiko 
shënimin 14).  
134Shpend Kursani, “Raporti i Kosovës”, Forumi Kërkimor për Ekstremizmin, British Council, Prill 2018.  
135 Po aty.  
136Asya Metodieva, “Pse I bashkohen Shtetit Islamik Luftëtarët e Huaj? Çështja e Kosovës”, Përditësim 
Strategjik, LSE IDEAS, Dhjetor 2018. 
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organizatave bamirëse të Lindjes së Mesme që kërkojnë të përhapin ideologji fetare të cilat 
lejojnë dhunën nën petkun e punës humanitare.137 
 
Përllogaritja e shifrave të luftëtarëve të kthyer dhe profilet  

 
Kur ISIL (Da’esh) humbi kontrollin mbi territorin e tij, pati paralajmërime se vendet e origjinës duhet 
të përgatiteshin për një dyndje të LHT-vë që do të ktheheshin në vendlindje. Sidoqoftë, numri i të 
kthyerve, nëse ky fakt është ende shqetësues, ka qenë shumë më i vogël nga sa pritej.138 Vlerësimet 
tregojnë se 30% e LHT-ve janë kthyer në shtëpi ose janë transferuar në një shtet të tretë.139 Në 
kontekstin e EJL, që nga janari i vitit 2019, Ekipi Monitorues i KB të Mbështetjes Analitike dhe 
Sanksionet mbi luftëtarët e huaj terroristë konstatoi se rreth 300 nga gati 1.000 LHT-të janë kthyer 
tashmë, ndërsa 100 raportohen si të vrarë.140 Stërvitja dhe përvoja e LHT-ve, për shembull, mbajtja e 
armëve dhe eksplozivëve, por edhe kontaktet e tyre, i bëjnë ata jashtëzakonisht të rrezikshëm.141 
 
Europol-i, në raportin e tij për vitin 2019 për kërcënimin terrorist në Bashkimin Evropian, tregon se 
Ballkani Perëndimor dhe vendet e Bashkimit Evropian si Bullgaria, Hungaria dhe Rumania, janë 
përdorur si vende tranzitore. Edhe pse prurja e migrantëve drejt Bashkimit Evropian u stabilizua në 
vitin 2018, përdorimi i vazhdueshëm i rrugëve të kontrabandës, përfshirë ato përmes vendeve të 
Ballkanit Perëndimor, mbeti një çështje shqetësuese nga perspektiva kundër terrorizmit.142 

Në tabelën e mëposhtme jepet numri i personave madhorë që janë kthyer nga Iraku dhe Republika 
Arabe Siriane në Evropën Juglindore gjatë periudhës 2012 deri në 2017 
 
juridiksioni  Të rriturit që janë kthyer nga Sirtia dhe Iraku 

Shqipëria 40 
Bosnje dhe Hercegovina 50 

Kosova (sipas rezolutës 
1244të UNSC) 

130 

Mali i Zi 9 
Republika e Maqedonisë 
së Veriut 

80 

Republika e Serbisë 10 

Totali 319 
Burimi: Vlado Azinović, “Raport Rajonal: Kuptimi i ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin 
Perëndimor”, Këshilli Britanik, Qershor 2018 
 

                                                            
137 Po aty.  
138 Eric Schmitt, “Luftëtarët e ISIS-it nuk po dynden drejt vendlindjes së tyre për të shkaktuar shkatërrim, ashtu 
siç druheshim”, The New York Times, 22 tetor 2017.  
139Mehra, “Luftëtarët e huaj terroristë: Prirjet, dinamika dhe politika” (shiko shënimin 38); shiko gjithashtu 
EUROPOL, TE-SAT 2019 (shiko shënimin 139). 
140Raporti i njëzet e tretë i Ekipit të Monitorimit për Mbështetjen Analitike dhe Sanksionet dorëzuar në 
përputhje me rezolutën 2368 (2017) që ka lidhje me ISIL (Da’esh), Al-Kaedën, individët e subjektet që kanë 
lidhje me to, 15 janar 2019 (S/2019/50).  
141 TE-SAT 2019 (shiko shënimin 139). 
142 Po aty.  
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Arsyet e kthimit të LHT-ve janë të ndryshme. Disa mund të zhgënjehen nga ideologjitë e dhunshme 
ekstremiste ose jetën në territoret e kontrolluara nga organizatat terroriste. Të tjerët mund të kthehen 
për t’u bashkuar me familjet e tyre ose për kushte më të mira socio-ekonomike. Një pakicë shumë e 
vogël vazhdon të jetë e pirur për të kryer ndonjë sulm në vendlindje. Në kontekstin e ISIL (Da’esh), 
Qendra Soufan ka formuluar pesë kategori të gjera për klasifikimin e LHT-ve të kthyer, ku secila 
paraqet një nivel të ndryshëm rreziku.143 
 
Kategoria Përshkrimi 
1. Të kthyerit që u larguan 
herët ose pas një qëndrimi të 
shkurtër dhe që nuk u 
integruan kurrë veçanërisht 
me ISIL (Da'esh). 

Ata besohet se nuk e pëlqejnë shumë ISIL-in (Da'esh) dhe 
ndoshta udhëtimi i tyre nuk kishte për qëllim përfshirjen 
në aktivitetet terroriste. 
 

2. Të kthyerit që qëndruan më 
gjatë, por nuk u pajtuan me 
veprimet e ISIL (Da’esh). 
 

Teksa nisi të humbasë tërheqjen, kalifati u bë më i 
dhunshëm ndaj bashkëfetarëve dhe u përball me shtimin e 
mosmarrëveshjeve të brendshme. Disa LHT filluan të 
kishin dyshime mbi udhëheqjen, taktikat ose strategjinë e 
ISIL (Da'esh). Megjithatë, këto dyshime nuk nënkuptojnë 
se të njëjtët persona të kthyer nuk i mbështesin më qëllime 
terroriste, siç është krijimi i një kalifati. 
 

3. Të kthyerit që nuk kishin 
asnjë dyshim për rolin e tyre 
ose taktikat e strategjinë e 
ISIL (Da'esh), por vendosën 
të vazhdonin më tej. 
 

Lufta përkrah ISIL (Da'esh), u dha disa LHT një sens 
aventure dhe heroizmi. Problemi qëndron në faktin se 
pjesëmarrja në taktikat e dhunshme të ISIL (Da'esh) është 
një formë ekstreme aventure, dhe të njëjtat LHT mund të 
kërkojnë simulim akoma dhe më ekstrem gjatë kthimit. 

4. Të kthyerit që ishin 
plotësisht të përkushtuar ndaj 
ISIL (Da'esh), por u detyruan 
nga rrethanat, si humbja e 
territorit, ose u kapën dhe u 
dërguan në vendet e tyre të 
lindjes.  

Ata janë ende plotësisht të përkushtuar ndaj kauzës së ISIL 
(Da'esh) dhe, për të mos hequr dorë nga qëllimet e tyre 
terroriste, mund të përpiqen të krijojnë celula, duke 
rekrutuar simpatizantë, duke sulmuar dhe duke u shtirur si 
veteranë karizmatikë. 

5. Të kthyerit që u dërguan 
nga ISIL (Da'esh) jashtë për 
të luftuar për Kalifatin diku 
gjetkë.  

Që nga ditët më të hershme të formimit të saj në 2014, 
ISIL (Da'esh) krijoi dhe mban një celulë luftëtarësh të huaj 
që mund të planifikonin dhe të kryenin sulme jashtë 
vendit. E marrë në terma të përgjithshëm, këta terroristë 
nuk duhet të konsiderohen si të kthyer, por duhet të 
trajtohen si luftëtarë të dërguar për të vepruar jashtë 
kalifatit. Gjithsesi, ata duken njëlloj si LHT e kthyer, do të 
përdorin të njëjtat rrugë dhe ka të ngjarë të bashkohen me 
të tjerët që janë larguar nga kalifati. Ata do të jenë 
gjithashtu LHT-të më të vendosur. 
  

Burimi: Richard Barrett, “Përtej kalifatit: Luftëtarët e huaj dhe kërcënimi i të kthyerve”, Qendra 
“Soufan”, Tetor 2017. 

 
                                                            
143 Barrett, “Përtej kalifatit: Luftëtarët e huaj dhe kërcënimi i të kthyerve” (shiko shënimin 48). 
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Sipas një parashikimi shtesë thuhet se luftëtarët e huaj që udhëtuan drejt Irakut dhe Republikës Arabe 
Siriane për qëllime terroriste duhet të dallohen nga ata që nuk e bënë këtë. Në këtë drejtim, ekziston 
një numër i konsiderueshëm i të kthyerve evropianë që u larguan nga Republika Arabe Siriane para se 
ISIL (Da'esh) të krijonte "kalifatin" në vitin 2014. Ndryshe nga LHT-të, shumica e këtyre të kthyerve 
të "valës së parë" kishin motive të ndryshme që udhëtuan jashtë vendit, si rrokja e armëve kundër 
regjimit sirian, ose ofrimi i ndihmës humanitare.144 Përdorimi i armëve jashtë vendit mund të jetë një 
vepër penale sipas ligjeve kombëtare të vendlindjes së luftëtarit, por ndërkohë aplikimi i qasjeve 
kundër terrorizmit mund të jetë i paefektshëm në rrethana të tilla. 
 
Në çdo rast, është e vështirë të parashikohet se si mund të reagojë me kalimin e kohës çdo i kthyer për 
përvojën e tyre jashtë vendit, ose për pritjen e tyre në shtëpi. Ndonëse i nënshtrohen vlerësimit të 
ngushtë psikologjik dhe policor, rrethanat mund t'i shtyjnë ata të kërkojnë sërish zgjidhje të dhunshme 
për problemet e tyre, veçanërisht nëse kthehen në të njëjtat kushte që lanë. 

 
Gjasat e sulmeve terroriste nga LHT e kthyer 

 
Debati politik për LHT-të e kthyer është përqendruar kryesisht në rrezikun e sigurisë që mund të 
paraqesin këta persona. Jo rrallë herë sugjerohet që ISIL (Da'esh) do t’i mobilizojë të kthyerit për të 
sulmuar objektiva të caktuar në vendet e tyre të lindjes, si pjesë e fokusit të tij të ri për ruajtjen e 
markave globale. LHT-të e kthyer mendohet se janë veçanërisht të rrezikshëm, për shkak të 
mundësisë së radikalizmit të vazhdueshëm dhe përvojës luftarake që mund të kenë fituar gjatë kohës 
së tyre në zonat e konfliktit. Për shembull, autorët e sulmeve në Paris në vitin 2015, ishin pak a 
shumë, shtetas belg dhe francezë që morën u stërvitën nga ISIL (Da’esh) në Republikën Arabe 
Siriane.145 
 
Të kthyerit mund të mbajnë gjithashtu rrjete që i formuan me terroristë të tjerë gjatë kohës së tyre 
jashtë vendit.146  Kjo është diçka problematike duke qenë se rrjetet i lejojnë terroristët t’i bashkojnë 
burimet për sulme në shkallë të gjerë dhe t’i ofrojnë mundësi ISIL (Da’esh), të cilat janë thelbësore 
për udhëzimin e operatorëve jashtë shtetit. Hulumtimet empirike duket se afirmojnë vlerën e rrjeteve 
për operacionet terroriste jashtë shtetit - një tregues i zakonshëm në të gjithë komplotet terroriste 
brenda Evropës është lidhja operacionale midis ISIL (Da'esh) dhe kriminelëve. Nga totali i 42 
sulmeve terroriste që u kryen kundër "Perëndimit" në periudhën 2014-2016, 38 prej tyre përfshiheshin 
në një lidhje mes ISIL (Da'esh) dhe autorëve të krimit.147 

 
Sidoqoftë, kërcënimi i sigurisë që paraqesin LHT-të e kthyer nuk duhet të nënvlerësohet. Sipas 
EUROPOL, sulmet në BE janë kryer kryesisht nga terroristë vendas, të cilët nuk udhëtuan jashtë 
vendit për t'iu grupeve terroriste.148 Shumica e këtyre terroristëve vendas u udhëzuan nga një 
organizatë terroriste, zakonisht përmes kanaleve virtuale. Ndër sulmet e konsiderueshme të kryera nga 
terroristët vendas mund të përmendim ato në tregun e Krishtlindjes në Berlin në vitin 2016 dhe urën e 
Londrës në vitin 2017. Këta terroristë shkaktuan një numër të konsiderueshëm viktimash pa përdorur 

                                                            
144Rrjeti për Ndërgjegjësimin mbi Radikalizimin, “Reagimet ndaj të kthyerve: luftëtarët e huaj terroristë dhe 
familjet e tyre” (shiko shënimin 17).  
145 “Sulmet e Parisit: Kush ishte Abdelhamid Abaaoud?”, BBC News, 19 nëntor 2015.  
146 Daniel L. Byman, “Çfarë ndodh kur luftëtarët e huaj arabë në Irak dhe Siri kthehen në shtëpi?”, Instituti 
“Brookings”, 7 maj 2015.  
147 Rrjeti i Ndërgjegjësimit mbi Radikalizimin, “Reagimet ndaj të kthyerve: Luftëtarët e huaj terroristë dhe 
familjet e tyre” (shiko shënimin17). 
148 TE-SAT 2018 (shiko shënimin120).  
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armë zjarri, ndonëse nuk kishin përvojë luftarake. Kështu, në kontekstin e Kosovës (sipas rezolutën 
1244 të UNSF), Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë kishte vërejtur, se"simpatizantët e rinj 
terroristë kanë më shumë mundësi dhe aftësi për të kryer sulme terroriste në krahasim me luftëtarët e 
huaj që janë kthyer nga Siria dhe Iraku.”149 

 
Pjesa më e madhe e LHT-ve të kthyer nuk kanë ndër mend të planifikojnë sulme terroriste pas kthimit 
të tyre. Në një studim të kryer nga Shërbimi Evropian Parlamentar Kërkimor arriti në përfundimin se 
"janë konstatuar shumë pak raste konkrete të 'luftëtarëve të huaj' që janë kthyer për të kryer sulme në 
Evropë.”150 " Në lidhje me këtë, profilet e LHT-ve të kthyer janë heterogjene. Jo të gjithë udhëtuan 
drejt zonave të konfliktit me qëllim për t'u përfshirë në dhunë terroriste. Disa të kthyer, veçanërisht 
gra dhe fëmijë të vegjël, mund të mos jenë stërvitur për luftime të dhunshme ose mund të mos kenë 
kryer krime të dhunshme. Menjëherë pas kthimit, disa LHT i kanë shkëputur plotësisht lidhjet me 
ekstremizmin e dhunshëm. Ka edhe raporte të ish LHT-ve që kontribuojnë në mënyrë aktive për të 
parandaluar ekstremizmin e dhunshëm.151 Për pasojë, nuk do të ishte e përshtatshme që LHT-të e 
kthyer të trajtoheshin të gjithë si sulmues të mundshëm. 
 
Kërcënimi i sulmeve që po kryhen nga LHT-të mund të klasifikohet si me ndikim të lartë dhe me 
probabilitet të ulët.152 Në bazë të hulumtimeve konstatohet se vetëm 18% e sulmeve të kryera në 
"Perëndim" mes qershorit 2014 dhe qershorit 2017 u kryen nga LHT të njohur. Sidoqoftë, sulmet e 
kryera nga të kthyerit priren të jenë ndër më vdekjeprurësit, me një mesatare prej 35 vdekjesh për 
sulm.153 Nga ky këndvështrim, perceptimi publik për të kthyerit si një kërcënim duhet të dallohet nga 
kërcënimi i të kthyerve që planifikojnë sulme ose angazhohen në aktivitete terroriste. 
 
Që nga janari i vitit 2019, Ekipi Monitorues i Kombeve të Bashkuara i Mbështetjes Analitike dhe 
Sanksioneve për luftëtarët e huaj terroristë e ka vlerësuar kërcënimin e LHT-ve që planifikojnë sulme 
në EJL si "të mesëm në të ulët”.154  Në këtë vlerësim mund të kontribuojnë disa faktorë. Së pari, 
besohet se grupet terroriste do të gjejnë më shumë vlera propagandistike duke sulmuar objektivat e 
Evropës Perëndimore krahasuar me ato të Evropës Juglindore.155. Së dyti, vdekja e figurave kryesore 
të ISIL-it (Da'esh) në rajon, si Almir Daci nga Shqipëria dhe Ines Midzic nga Bosnje dhe 
Hercegovina, ka lënë një boshllëk në radhët e drejtuesve për përkrahësit e tyre në rajon.156 Së treti, 
provat e disponueshme që ekzistojnë mes grupeve vendase me pikëpamje ekstremiste, sugjerojnë se 
këtyre grupeve u mungon një strukturë e organizuar rrjeti dhe priren të jenë të fraksionuara nga 
besime157 të ndryshme fetare dhe ideologjike. Historia e fundit e sulmeve terroriste vendase në EJL 
duket se mbështesin analizën e Ekipit Monitorues të KB të Mbështetjes Analitike dhe Sansioneve për 
luftëtarët e huaj terroristë. Që nga viti 2012, në juridiksionet e EJL janë dëshmuar vetëm dy sulme të 

                                                            
149Skender Perteshi, “Përtej rezultateve: Kërcënime të tjera të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë”, Qendra 
Kosovare për Studimet e Sigurisë (QKSS), Gusht 2018. 
150 Amandine Scherrer ed., “Kthimi i luftëtarëve të huaj në tokën e BE-së: Vlerësimi bazuar në rezultate reale”, 
Shërbimi Kërkimor i Parlamentit Evropian, Maj 2018.  
151 Po aty. 
152 Po aty. 
153 Lorenzo Vidino, Francesco Marone, Eva Entenmann, “Frika nga fqinjët: Radikalizimi dhe sulmet xhihadiste 
në perëndim”, ICCT (Qershor 2017).  
154 S/2019/50 (shiko shënimin140). 
155Ebi Spahiu, “Kthimi i luftëtarëve të ISIS-it në Ballkan: Përtej kërcënimit të drejtpërdrejtë të sigurisë”, 
Fondacioni “Jamestown”, 18 maj 2018. 
156 Po aty. 
157 TE-SAT 2018 (shiko shënimin120).  
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izoluara të aktorëve të vetmuar në Bosnje dhe Hercegovinë (të dyja të kryera në vitin 2015), 
shënjestra e të cilave ishte policia dhe forcat e armatosura. 
 
Megjithatë, rreziku i sulmeve terroriste ekziston akoma. Në vitet 2016-2017, autoritetet e Kosovës 
(sipas rezolutës 1244 të UNSC) raportuan katër komplote terroriste, të cilat u parandaluan që të 
gjitha.158. Përveç kësaj, mundësia e një sulmi të madh terrorist në rajon u bë më e dukshme në nëntor 
të vitit 2016, kur forcat e sigurisë në Shqipëri dhe Kosovë (sipas rezolutës 1244 së UNSC) penguan 
një sulm të mbetur në tentativë, shënjestra e të cilit ishte ekipi kombëtar i futbollit të Izraelit, gjatë një 
ndeshje kualifikuese për Kupën e Botës, e cila u organizua në Shkodër, qyteti i dytë më i madh në veri 
të Shqipërisë. Komploti raportohet se ishte koordinuar nga Lavdrim Muhaxheri dhe Ridvan Haqifi, 
drejtuesit kosovarë shqiptarë të ISIL-it (Da'esh), të cilët vepronin në Irak dhe Republikën Arabe 
Siriane deri kur vdiqën në vitin 2017. 19 persona u arrestuan në total në Shqipëri, Kosovë (sipas 
rezolutës 1244 së UNSC) dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ky operacion ishte shembulli i një 
bashkëpunimi të ngushtë mes agjencive rajonale të inteligjencës dhe partnerëve ndërkombëtarë.159 
 
Arsyeja pse 250 dhe 300 të kthyerit nga EJL, u larguan nga ISIL (Da'esh) ndërmjet viteve 2014-2015 
ishte se ata kishin mbetur të zhgënjyer nga lufta dhe ishin shkurajuar nga luftërat e brendshme që 
ekzistonin mes grupeve xhihadiste160. Autoritetet besojnë se një numër shumë i vogël i këtyre të 
kthyerve paraqesin një rrezik të konsiderueshëm për sigurisë. Sidoqoftë, ekspertët paralajmërojnë se 
"zhgënjimi me një grup terrorist nuk nënkupton largimin nga një ideologji e dhunshme, as shkëputjen 
nga kauza e "xhihadit”161. Për pasojë, autoritetet mund të gjejnë vlera jo vetëm duke analizuar 
qëndrimin e një të kthyeri ndaj grupeve të veçanta terroriste, por edhe qëndrimet e tyre ndaj dhunës 
dhe ideologjive ekstremiste. Sfida kryesore për autoritetet e EJL mbetet deshifrimi dhe monitorimi i 
qëllimit të LHT të kthyer. 

  

                                                            
158Arife Muji, “Riintegrimi i luftëtarëve të huaj të kthyer: cila qasje është më e përshtatshme për Kosovën?”, 
QKSS, Prill 2017. 
159Perteshi, “Përtej rezultateve: Kërcënimet e tjera të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë” (shiko 
shënimin149). 
Die Morina, “Lavdrim Muhaxheri, Luftëtar i ISIS-it, përbën një kërcënim për Kosovën”, Balkan Insight, 18 
nëntor 2016.  
160Spahiu, “Kthimi i luftëtarëve të ISIS-it në Ballkan: Përtej kërcënimit të drejtpërdrejtë të sigurisë” (shiko 
shënimin155).  
161Rrjeti për Ndërgjegjësimin mbi Radikalizimin, “Reagimet ndaj të kthyerve: Luftëtarët e huaj terroristë dhe 
familjet e tyre” (shiko shënimin17). 
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Kapitulli 2 

Luftëtarët e huaj terroristë: Kuadri ligjor ndërkombëtar dhe 
rajonal 

 
 

2.1  Kuadri ligjor ndërkombëtar 
 

Terrorizmi ka qenë në axhendën e komunitetit ndërkombëtar që prej viteve 1930-të. Gjatë 50 viteve të 
fundit, janë miratuar gjithsej 19 konventa dhe protokolle ndërkombëtare për të gjetur një zgjidhje për 
terrorizmin. Këto konventa trajtojnë fusha të ndryshme tematike që lidhen me terrorizmin, siç është 
parandalimi i financimit të terrorizmit, terrorizmi i lidhur me transportin (detar dhe aviacionin civil), 
terrorizmi bërthamor dhe radiologjik, marrja e pengjeve dhe mbrojtja e personelit ndërkombëtar. Këto 
instrumente plotësohen nga rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të parandaluar 
dhe luftuar terrorizmin. Në mënyrë kolektive, në përputhje me ligjin ndërkombëtar këto instrumente 
paraqesin detyrime për Shtetet Anëtare, të cilat këto të fundit duhet t'i zbatojnë në bazë të ligjeve të tyre 
kombëtare.162 Zbatimi i këtyre konventave, protokolleve dhe rezolutave bëhet përmes udhëzimeve të 
dhëna nga Strategjia Globale e Kombeve të Bashkuara Kundër-Terrorizmit së bashku me Rezolutat e 
Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. 
 
Duke pasur parasysh se lista e këtyre instrumenteve ligjorë është e gjerë, në këtë kapitull trajtohen ato më 
të rëndësishmet për sa i përket hetimit dhe gjykimit të veprave penale të lidhura me LHT-të në kontekstin 
ndërkombëtar dhe evropian. 
 

A) Rezolutat 1373 (2001), 2178 (2014) dhe 2396 (2017) të Këshillit të Sigurimit të 
Kombeve të Bashkuara 

 
Janë miratuar një sërë rezolutash të Këshillit të Sigurimit, me qëllim për të përmbushur sfidat e 
parandalimit të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm dhe ndryshimin e natyrës së kërcënimit. 
Rezoluta 1373 (2001) përfaqëson një nga më të arriturat. Rezolutat pasuese duhet të interpretohen dhe 
kuptohen duke marrë parasysh rezolutat e miratuara më herët. Për shembull, rezoluta 2178 (2014) bazohet 
në kuadrin e përcaktuar në rezolutën 1373 (2001). Në mënyrë të ngjashme, rezoluta 2396 (2017) bazohet 
në rezolutën 2178 (2014). Përveç këtyre tre rezolutave kryesore (1373, 2178 dhe 2396), brenda kornizës 
kundër terrorizmit ka edhe disa rezoluta të tjera të Këshillit të Sigurimit. 
 

1. Rezoluta 1373 (2001) e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara  
 

                                                            
162 Për listën aktuale të instrumenteve ligjore ndërkombëtare për parandalimin e akteve terroriste vizitoni faqen e 
internetit www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml.  
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E rënë dakord dhe e miratuar në vazhdën e sulmeve terroriste të 11 Shtatorit në Shtetet e Bashkuara, 
rezoluta 1373 (2001)163 dha shtysën për krijimin e një sërë instrumentesh ndërkombëtare, qëllimi i të 
cilave është terrorizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm. Duke riafirmuar dënimin e saj të mëparshëm të 
këtyre sulmeve,164 Këshilli i Sigurimit miratoi njëzëri masa gjithëpërfshirëse ligjërisht të detyrueshme që 
u kërkonin Shteteve Anëtare të ndërmarrin veprime të ndryshme për të luftuar, parandaluar dhe shtypur 
terrorizmin. Me siguri, një nga aspektet revolucionare të rezolutës 1373 (2001) ishte përfshirja e detyrimit 
për kriminalizimin jo vetëm të akteve terroriste, por edhe të veprimeve përgatitore siç janë financimi, 
planifikimi, lehtësimi ose mbështetja e akteve terroriste. 
 
 

2. Rezoluta 2178 (2014) e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 
 
Brenda muajit shtator 2014, një model individësh që udhëtonin jashtë vendit për t'iu bashkuar subjekteve 
terroriste përfshirë ISIL, Frontin al-Nusrah dhe subjektet e lidhur me Al-Kaidën, ishte kthyer në një 
shqetësim aq të madh saqë Këshilli i Sigurimit miratoi rezolutën 2178 (2014).165 Në këtë rezolutë 
trajtohen në mënyrë specifike këta individë si dhe në të u përcaktua gjithashtu edhe termi "luftëtarë të 
huaj terroristë" si "individë që udhëtojnë në një shtet tjetër përveç shteteve të tyre të banimit ose shtetësisë 
për qëllime të kryerjes, planifikimit, përgatitjes së, ose pjesëmarrjes në aktet terroriste, ofrimin ose 
ndjekjen e trajnimit terrorist, duke u përfshirë edhe në konfliktin e armatosur.”166" 
 
Përveç kësaj, rezoluta 2178 (2014) u bëri thirrje Shteteve Anëtare të përmirësojnë kundërpërgjigjet e tyre 
të drejtësisë penale ndaj LHT-ve duke prezantuar masa për zbulimin, parandalimin dhe kriminalizimin e 
udhëtimit të LHT-ve dhe aktiviteteve të ngjashme. Këto masa mund të ndahen në tre kategori: ligje 
penale, sanksione dhe masa parandaluese. Themelet e veçanta ligjore të tri llojeve të masave janë shumë 
të rëndësishme që të kuptohen sa më qartë. Veprat penale i kanë themelet e tyre në kodet penale; regjimet 
e sanksioneve bazohen kryesisht në regjimet e sanksioneve të Kombeve të Bashkuara, por mund të 
mbështeten gjithashtu edhe në regjimet e sanksioneve kombëtare; masat parandaluese zakonisht bazohen 
në ligje të ndryshme, të cilat mundësojnë që këto masa të përdoren në baza jo-bindje, përmes një 
procedure administrative ose një vendimi të Ekzekutivit, zakonisht në nivelin e ministrive. 
 
Secila prej këtyre masave ofron funksione të dallueshme, por të mbivendosura. Qëllimi i veprave penale 
është të përdoren kryesisht si masa ndëshkuese post-fakto, megjithëse në rezolutën 2178 (2014) Shtetet 
Anëtare kërkohen që të kriminalizojnë përpjekjen për të udhëtuar jashtë vendit si LHT, e cila shërben për 
një funksion parandalues. Përveç aspektit ndëshkues, qasja e bazuar në të drejtat e njeriut dhe rregullat e 
ligjit kërkon që pas burgosjes, një nga përparësitë e kuadrit kombëtar duhet të jenë politikat e shkëputjes, 
rehabilitimit dhe ri-integrimit. Regjimet e sanksioneve shtypin dhe dobësojnë aftësinë e LHT-ve 
individualë dhe organizatave terroriste që janë të përfshira në listat e sanksioneve. Ndryshe nga ligjet 
penale ose masat parandaluese që vlejnë për të gjithë individët që janë në juridiksionin e Shtetit Anëtar, 
qëllimi i regjimeve të sanksioneve kufizohet vetëm për individët dhe anëtarët e grupeve që janë përfshirë 
qartësisht në listat e sanksioneve. Masat parandaluese janë vetë-sqaruese pasi funksioni i tyre kryesor 

                                                            
163 Rezoluta 1373 (2001) S/RES/1373 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. 
164 Rezoluta 1368 (2001) S/RES/1368 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. 
165S/RES/2178 (shiko shënimin 7, Kapitulli 1). 
166 Po aty. 
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është t’i parandalojë LHT-të ose terroristët e mundshëm që të udhëtojnë ose të përfshihen në aktivitete të 
lidhura me terrorizmin. 
 
Këto masa në disa raste mund të duken të ngjashme, por janë të bazuara në baza të veçanta ligjore. Për 
shembull, kufizimet e udhëtimit mund të zbatohen si masë parandaluese për individët që dyshohet se 
udhëtojnë jashtë vendit, ose për shkak se ata janë regjistruar si terroriste ose LHT në përputhje me 
regjimin e sanksioneve të Kombeve të Bashkuara. Shembuj të këtyre tri masave mund të gjenden në 
rezolutën 2178 (2014) të Këshillit të Sigurimit, siç tregohet edhe në tabelën përmbledhëse të mëposhtme: 
 

Tabela (…) Rezoluta 2178 (2014) e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara – 
Përmbledhje e masave të drejtësisë penale 

 

Vepra penale 

Paragrafi 

i 

rezolutës 

Teksti 

6(a)  “Shtetasit që udhëtojnë ose përpiqen të udhëtojnë në një shtet tjetër përveç shteteve 

të  tyre  të banimit, ose  individët e  tjerë që udhëtojnë ose përpiqen  të udhëtojnë nga 

territoret  e  tyre në një  shtet  tjetër nga  shtetet  e  tyre  të banimit ose  kombësisë, me 

qëllim  kryerjen,  planifikimin,  përgatitjen  ose  pjesëmarrjen  në  aktet  terroriste,  ose 

ofrimin ose marrjen e trajnimit terrorist.” 

6(b)  “Grumbullimi  me  dashje,  në  çfarëdo  mënyre,  në  mënyrë  të  drejtpërdrejtë  ose  të 

tërthortë, të fondeve nga shtetasit e tyre ose në territoret e tyre me qëllim që fondet 

të  përdoren  ose  me  dijeninë  se  ato  do  të  përdoren,  për  të  financuar  udhëtimin  e 

individëve  që  udhëtojnë  në  një  shtet  tjetër  përveç  shteteve  të  tyre  të  banimit  ose 

shtetësisë  me  qëllim  të  kryerjes,  planifikimit,  përgatitjes  ose  pjesëmarrjes  në  aktet 

terroriste ose sigurimin ose marrjen e trajnimit terrorist.” 

6(c)  “Organizimi me dashje, ose  lehtësime të  tjera, duke përfshirë aktet e  rekrutimit nga 

shtetasit  e  tyre  ose  në  territoret  e  tyre,  udhëtimin  e  individëve që  udhëtojnë në  një 

Shtet  tjetër  përveç  shteteve  të  tyre  të  banimit  ose  shtetësisë me  qëllim  të  kryerjes, 

planifikimin,  ose  përgatitjen,  ose  pjesëmarrjen  në  aktet  terroriste  ose  ofrimin  ose 

marrjen e trajnimit terrorist.” 

Sanksione 

Paragrafi  Teksti 
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i 

rezolutës 

20  “Luftëtarët  e  huaj  terroristë  dhe  ata  që  financojnë  ose  lehtësojnë  udhëtimin  e  tyre 

dhe  aktivitetet  pasuese  mund  të  jenë  të  ligjshëm  që  të  përfshihen  në  listën  e 

sanksioneve  të  Al‐Kaedës  të  mbajtur  nga  Komiteti  në  përputhje  me  rezolutat  1267 

(1999) dhe 1989  (2011),  ku ata marrin pjesë  në  financimin,  planifikimin,  lehtësimin, 

përgatitjen ose kryerjen e akteve ose veprimtarive nga, në lidhje me, nën emrin e, ose 

në  emër  të,  ose  në  mbështetje  të  Al‐Kaedës,  furnizimin,  shitjen  ose  transferimin  e 

armëve  dhe  materialeve  të  lidhur  me  të,  ose  rekrutimin  për,  ose  në  të  kundërt 

mbështetjen  e  akte  ose  aktiviteteve  të  Al‐Kaedës  ose  çdo  celulë,  bashkëpunëtorë, 

grup  splinter  ose  derivat  të  tyre,  dhe  u  bën  thirrje  shteteve  të  propozojnë  këta 

luftëtarë të huaj terroristë dhe ata që lehtësojnë ose financojnë udhëtimin e tyre dhe 

aktivitetet pasuese për përcaktimin e mundshëm.” 

Masat parandaluese 

Paragrafi 

i 

rezolutës 

Teksti 

8  “Pa  cenuar  hyrjen ose  tranzitin  e domosdoshëm për avancimin e një  procesi  gjyqësor, 

duke përfshirë edhe avancimin e një procesi të tillë që lidhet me arrestimin ose ndalimin 

e një  luftëtari  të huaj  terrorist,  Shtetet Anëtare do  të parandalojnë hyrjen ose kalimin 

tranzit  në  territoret  e  tyre  të  çdo  individi,  për  të  cilin  ai  shtet  ka  informacione  të 

besueshme që ofron bazë të arsyeshme për të besuar se ai ose ajo po kërkon të hyjë ose 

të kalojë tranzit në territorin e tyre, me qëllim për të marrë pjesë në aktet e përcaktuara 

në  paragrafin  6,  duke  përfshirë  çdo  akt  ose  veprimtari  që  tregon  se  një  individ,  grup, 

sipërmarrje ose subjekt është i lidhur me Al‐Kaedën, siç parashikohet në paragrafin 2 të 

rezolutës  2161  (2014),  me  kusht  që  asgjë  e  përcaktuar  në  këtë  paragraf  nuk  do  ta 

detyrojë  një  shtet  të  mohojë  hyrjen  ose  të  kërkojë  largimin  nga  territoret  e  tij  të 

shtetasve të vet ose të banorëve të përhershëm. " 

 
 Veprat penale  

 
Rezoluta 2178 (2014) kërkon që Shtetet Anëtare të përcaktojnë vepra penale serioze sipas legjislacionit të 
tyre kombëtar për të kriminalizuar aktivitetet që lidhen me udhëtimin e LHT-ve. Në këto vepra penale 
përfshihen tre aspektet e mëposhtme: 

 
• udhëtimi ose udhëtimi i mbetur në tentativë i LHT-ve; 
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• financimi i udhëtimit të LHT-ve; dhe 
• organizimi ose lehtësimi (përfshirë edhe rekrutimin) i udhëtimi të LHT-ve.  
 

Përkufizimi i shumë termave dhe frazave kyçe të përdorura në këtë rezolutë dhe instrumentet e tjera 
ndërkombëtarë u lihet në dorë Shteteve Anëtare individuale, në mënyrë që të marrin në konsideratë të plotë 
të drejtat e njeriut, procesin e duhur dhe çështjet e privatësisë. 

 
 Sanksionet 

 
Në rezolutën 2178 (2014) përcaktohet qartë se LHT-të individualë mund të përcaktohen dhe listohen sipas 
regjimit të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara në lidhje me "ISIL (Da'esh), Al-Kaedën, dhe personat, 
grupet, sipërmarrjet dhe subjektet e lidhura" të përcaktuara në përputhje me rezolutat 1267 (1999), 1989 
(2011) dhe 2253 (2015) të Këshillit të Sigurimit. Përcaktimi i individëve dhe subjekteve për sanksione 
sipas këtij regjimi vendoset nga Komiteti i Sanksioneve pas paraqitjes së Shteteve Anëtare. Përveç 
regjimit të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara, në rezolutën 1373 (2001) kërkohet që Shtetet Anëtare 
të krijojnë regjime të sanksioneve kombëtare. Individët që janë subjekt i regjimeve të sanksioneve 
kombëtare përcaktohen nga qeveritë me iniciativën e tyre ose pas shqyrtimit të kërkesës së bërë nga 
qeveria e një shteti tjetër anëtar. 
 
Sanksionet përdorin zakonisht një ose më shumë nga këto tre masa: ndalimet e udhëtimit, ngrirjen e 
pasurive dhe embargot e armëve. Ndalimet e udhëtimit kanë një rëndësi të veçantë për të penguar 
udhëtimin e LHT-ve në zonat e konfliktit. Me qëllim që sanksionet të jenë efektive dhe të zbatohen në 
kohë, agjencitë kombëtare të drejtësisë penale duhet të rishikojnë dhe të sigurojnë që të mundësojë 
bashkëpunimin e tyre me agjencitë e tjera dhe të mbështetet nga ligjet kombëtare, rregulloret dhe 
procedurat operacionale. Zyrtarët e zbatimit të ligjit duhet t’i njohin procedurat e renditjes dhe heqjes nga 
lista që zbatohen në përputhje me regjimin e sanksioneve të Kombeve të Bashkuara, si dhe regjimin e 
sanksioneve kombëtare terroriste në juridiksionet e tyre përkatëse. 
 

 
 Masat parandaluese  

 
Rezoluta 2178 (2014) kërkon që Shtetet Anëtare të parandalojnë hyrjen ose kalimin tranz në territoret e 
tyre të çdo individi, kur Shteti ka "informacione të besueshme që ofron baza të arsyeshme për të besuar" 
se ai ose ajo po udhëton me qëllim për të marrë pjesë në një prej veprave penale të përcaktuara në 
përputhje me rezolutën. 
 
Sipas tekstit të rezolutës, masat parandaluese për udhëtimet zbatohen kur përmbushet pragu ligjor i të 
pasurit "një bazë të arsyeshme për të besuar ..." bazuar në "informacionet e besueshme". Përmes kësaj 
mënyre të shprehuri, është më se e qartë se pragu për zbatimin e masave parandaluese të përmendura 
është nën standardin e dënimit penal përtej dyshimit të bazuar. Në terma praktikë, kjo do të thotë se 
Shtetet Anëtare duhet të krijojnë mekanizma ligjorë dhe rregullatorë për t’u dhënë mundësi aktorëve të 
zbatimit të ligjit që t’i zbatojnë masat parandaluese përmes veprimeve ekzekutive ose administrative, të 
cilat nuk lidhen me një dënim penal. Pragun i të pasurit "baza të arsyeshme" duhet të interpretohet nga 
çdo shtet anëtar në përputhje me ligjet e tij të brendshme. 
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Pragu i ulët ligjor që zbatohet gjatë përdorimit të masave parandaluese, pasqyron funksionin e tij, që është 
parandalimi i aktiviteteve të LHT-ve, në rastet kur zyrtarët e zbatimit të ligjit kanë informacione të 
mjaftueshme për përfshirjen e tyre në veprimtari të dhunshme ekstremiste ose terroriste, madje edhe kur 
nuk ka prova të mjaftueshme për të nisur një ndjekje të suksesshme penale dhe për të arritur në një dënim. 
 

3. Rezoluta 2396 (2017) e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara  
 
Në Dhjetor të vitit 2017, Këshilli i Sigurimit miratoi njëzëri rezolutën 2396 (2017).167 Ndërkohë që kjo 
rezolutë përqendrohet kryesisht te LHT, ajo përcakton gjithashtu edhe shqetësimet lidhur me rreziqet e 
paraqitura nga LHT-të që kthehen nga zonat e konfliktit. Ajo ka një ndryshim të theksuar me rezolutën 
2178 (2014), fokusi i së cilës ishin kryesisht LHT-të që ishin të drejtuar jashtë shtetit. Në rezolutën 2396 
(2017) u bëhet thirrje Shteteve Anëtare që të forcojnë përpjekjet e tyre për të ndaluar kërcënimin që buron 
nga kthimi dhe shpërngulja e LHT-ve dhe pjesëtarëve të familjeve të tyre, përfshirë gratë e fëmijët, 
përmes masave për kontrollin e kufijve, drejtësinë penale dhe shkëmbimin e informacionit. 
 
Së pari, në rezolutën 2396 (2017) Shteteve Anëtare u kërkohet të forcojnë masat për zbulimin, hetimin 
dhe ndjekjen penale të LHT-ve të kthyer. Ashtu si me rezolutat e mëparshme, ajo thekson nevojën që të 
ketë një bashkëpunim dhe shkëmbim informacioni mes Shteteve Anëtare dhe organizatave përkatëse si 
INTERPOL-i, me qëllim për të zbuluar LHT-të. Në të përcaktohet gjithashtu edhe përgjegjësia e Shteteve 
Anëtare për të shkëmbyer informacione dhe për të hetuar individët, madje edhe atëherë, kur të dyshuarit 
janë shtetas të huaj. 
 
Për më tepër, Shteteve Anëtare u bëhet thirrje të kryejnë dhe përdorin vlerësime gjithëpërfshirëse të 
rrezikut për kthimin dhe zhvendosjen e LHT-ve dhe pjesëtarëve shoqërues të familjeve të tyre. Shtetet 
Anëtare pritet të ndërmarrin masat e duhura, përfshirë marrjen në konsideratë të ndjekjes së veçantë 
penale, rehabilitimin dhe strategjitë e riintegrimit në përputhje me ligjin e brendshëm dhe ndërkombëtar. 
Në të njëjtën kohë, në këtë rezolutë theksohet se Shtetet Anëtare janë të detyruara të sjellin para drejtësisë 
këdo që ka marrë pjesë në akte terroriste. Rezoluta thekson gjithashtu se është shumë e rëndësishme që të 
ndihmohen gratë ose fëmijët e lidhur me luftëtarë të huaj terroristë, të cilët mund të jenë viktima të 
terrorizmit. Në këtë drejtim, ajo i inkurajon Shtetet Anëtare që t'i kushtojnë vëmendje të veçantë grave 
dhe fëmijëve, kur hartojnë strategjitë e ndjekjes penale, rehabilitimit dhe riintegrimit. 
 
Më në fund, në rezolutën 2396 (2017) Shteteve Anëtare u kërkohet të zhvillojnë dhe të zbatojnë tri lloje 
masash administrative për të parandaluar dhe penguar udhëtimin e LHT-ve: 
 

 mbledhjen e të dhënave biometrike, të cilat mund të përfshijnë gjurmët e gishtërinjve, 
fotografitë dhe njohjen e fytyrës;  

 krijimin e Sistemeve të Avancuara për Informacionet e Pasagjerëve (API), sipas të cilëve linjat 
ajrore që veprojnë në territorin e një Shteti Anëtar duhet t'u japin autoriteteve kompetente 
kombëtare informacionin bazë mbi identitetin e pasagjerëve (të tilla si emrin, datën e lindjes, 
gjininë ose shtetësinë); dhe  

                                                            
167 Rezoluta 2396 (2017) S/RES/2396 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. 
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 aftësia për të mbledhur, përpunuar dhe analizuar Regjistrimin e Emrit të Pasagjerëve (PNR) 
dhe të sigurojë që të dhënat PNR të përdoren nga dhe t’u vihen në dispozicion të gjitha 
autoriteteve kompetente kombëtare. 

 

B) Strategjia Globale e Kombeve të Bashkuara Kundër-Terrorizmit 
 

Krahas rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB, Strategjia Globale e Kombeve të Bashkuara Kundër-
Terrorizmit ofron kuadrin e duhur për të adresuar fenomenin e LHT-ve. Kjo strategji u miratua më 8 
shtator 2006168  nga Asambleja e Përgjithshme e OKB për të siguruar një kornizë gjithëpërfshirëse për 
kundërpërgjigjen e të gjitha Shteteve Anëtare ndaj terrorizmit. 
 
Edhe pse strategjia nuk është juridikisht e detyrueshme për Shtetet Anëtare - ndryshe nga rezolutat e 
Këshillit të Sigurimit të miratuar në Kapitullin VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara - ajo megjithatë 
paraqet një instrument unik global për të forcuar përpjekjet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare në 
luftën kundër terrorizmit. Me miratimin e saj, të gjitha Shtetet Anëtare kanë rënë dakord për herë të parë 
për një qasje të përbashkët strategjike për të luftuar terrorizmin, bazuar në katër shtylla kryesore: 
 

 Shtylla I: Adresimi i kushteve të favorshme për përhapjen e terrorizmit 
 Shtylla II: Parandalimi dhe lufta kundër terrorizmit 
 Shtylla III: Krijimi i aftësisë së Shteteve dhe forcimi i rolit të Kombeve të Bashkuara 
 Shtylla IV: Sigurimi i të drejtave të njeriut dhe shtetit të së drejtës. 

 
Strategjia globale mbështetet si në drejtësinë penale ashtu edhe në masat e qeverisjes, ku të dyja qasjet e 
forcojnë reciprokisht tjetrën. 
 
Qasja e drejtësisë penale për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin kryesisht duke u 
bërë thirrje Shteteve Anëtare që të përcaktojnë dhe të aplikojnë një sërë veprash penale që lidhen me 
ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. Kornizat e drejtësisë penale trajtojnë jo vetëm aktet e 
terrorizmit, por edhe fazat përgatitore që çojnë deri në terrorizëm, përfshirë rekrutimin e terroristëve të 
mundshëm dhe nxitjen e terrorizmit. Sipas kuadrit ligjor ndërkombëtar, Shteteve Anëtare u kërkohet të 
zbatojnë detyrimet që rrjedhin në përputhje me rezolutat e Këshillit të Sigurisë dhe konventave e 
protokolleve të tjera detyruese ndërkombëtare të përfshira në ligjet e tyre kombëtare. 
 
Qasja e qeverisjes përdoret kryesisht për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm duke minimizuar ose 
eliminuar kushtet e favorshme për ekstremizmin e dhunshëm që çon në terrorizëm. Çështjet socio-politike 
të rrënjosura thellë dhe të paqarta, të cilat konsiderohen si shkaqe thelbësore të ekstremizmit të dhunshëm, 
nuk mund të zgjidhen gjithmonë përmes qasjes së drejtësisë penale. Këto shkaqe janë zakonisht sistemike 
dhe nuk i atribuohen një individi ose një grupi të caktuar. Këto aspekte "jo-kriminale", të cilat përfshijnë 
pabarazinë, perceptimet e pakënaqësisë dhe shpërndarjen sociale, mund të shërbejnë si faktorë që i 
"shtyjnë" individët e cenueshëm të përfshihen me ekstremizëm të dhunshëm dhe terrorizëm. Meqenëse 
këto çështje janë të rrënjosura thellë, kornizat e drejtësisë penale që përqendrohen te veprat penale, mund 

                                                            
168 Rezoluta 60/288 (2006) A/RES/60/288 e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.  
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të ofrojnë vetëm zgjidhje të pjesshme. Në këto rrethana, qeverisja e mirë luan një rol kyç kryesor në 
adresimin e kushteve të favorshme për përhapjen e terrorizmit. Shembujt përfshijnë promovimin e 
drejtësisë në edukimin fetar, zbatimin e politikave për të mbështetur identifikimin e hershëm të individëve 
që rrezikohen të ekspozohen ndaj ekstremizmit të dhunshëm dhe sigurimin e rrëfimeve dominuese 
alternative për të kundërshtuar thëniet e organizatave terroriste. 
 
Për pasojë, kuadri global synon të eliminojë shkaqet thelbësore të ekstremizmit të dhunshëm dhe të vërë 
në zbatim kundërpërgjigje të forta të drejtësisë penale ndaj akteve të terrorizmit dhe akteve përgatitore. 
Këto objektiva arrihen përmes një rrjeti strategjish, politikash, ligjesh, institucionesh, si dhe një sërë 
aftësish operacionale. Për funksionimin efektiv, çdo aspekt mbështetet në elementët e tjerë, dhe 
bashkërisht përkrahin një qasje gjithëpërfshirëse të qeverisë dhe të gjithë shoqërisë për të parandaluar dhe 
luftuar ekstremizmin e dhunshëm e terrorizmin. 
 
Strategjia Globale e Kombeve të Bashkuara Kundër-Terrorizmit shqyrtohet dhe përditësohet çdo dy vjet 
nga Asambleja e Përgjithshme e OKB për të pasqyruar ndryshimin e prioriteteve. Nga 26 deri më 27 
qershor 2018, Asambleja e Përgjithshme e OKB organizoi rishikimin e saj të gjashtë dyvjeçar të 
Strategjisë Globale të KB kundër-terrorizmit. Ky rishikim u mbyll me miratimin me konsensus të 
rezolutës 72/284169 të Asamblesë së Përgjithshme 72/284. Për sa i përket rreziqeve që lidhen me kthimin e 
LHT-ve, rezoluta 72/284: 
 

 u bëri thirrje Shteteve Anëtare të forcojnë bashkëpunimin e tyre në nivelin ndërkombëtar, 
rajonal, nën-rajonal dhe dypalësh për të luftuar kërcënimin e paraqitur nga LHT-të, duke 
përfshirë përmes zgjerimit operacional dhe në kohë të zgjerimit të informacionit, mbështetjen 
logjistike dhe aktivitetet të krijimit të kapaciteteve;  

 
 i inkurajoi shtetet anëtare të zbatojnë programe mbi të dhënat biometrike, Sistemet e 

Avancuara për Informacionet e Pasagjerëve (API) dhe të dhënat PNR, siç përcaktohet në 
rezolutën 2396 (2017) të Këshillit të Sigurimit të OKB-së; dhe  

 
 u bëri thirrje organeve të zbatimit të ligjit dhe të drejtësisë penale që të adresojnë më mirë 

kërcënimin e kthimit të LHT-ve.  

C) 19 instrumentet ndërkombëtare për të parandaluar aktet terroriste 
 

Që nga viti 1963, komuniteti ndërkombëtar ka përpunuar 19 instrumente ligjore ndërkombëtare për të 
parandaluar aktet terroriste. Këto instrumente u zhvilluan nën kujdesin e Kombeve të Bashkuara dhe 
Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA), dhe janë të hapura për pjesëmarrje nga të gjitha 
Shtetet Anëtare. 
Megjithëse nuk kanë si objektiv të tyre LHT-të, këto instrumente përfaqësojnë një element kryesor të 
corpus juris ndërkombëtar kundër terrorizmit dhe ofrojnë një kuadër të rëndësishëm për bashkëpunimin 
ndërkombëtar për çështjet terroriste/LHT. Në këtë drejtim, shumë rezoluta të Këshillit të Sigurimit të  

 
Tabela (…) 19 instrumentet ligjore ndërkombëtare për të parandaluar aktet terroriste 

                                                            
169 Rezoluta 72/284 (2018) A/RES/72/284 e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. 
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INSTRUMENTET LIDHUR ME AVIACIONIN CIVIL 
1. Konventa e vitit 1963 për Veprat Penale dhe Akte të Tjera të Veçanta të kryera në bordin e 

avionit	

2. Konventa e vitit 1970 për Parandalimin e Konfiskimit të Paligjshëm të Avionit 

3. Konventa e vitit 1971 për Parandalimin e Akteve të Paligjshme kundër Sigurisë së 

Aviacionit Civil 

4. Protokolli i vitit	1988 për Parandalimin e Akteve të Paligjshme të Dhunës në Aviacionin 

Ndërkombëtar Civil të Shërbimeve Aeroportuale, plotësues i Konventës për Parandalimin e 

Akteve të Paligjshme kundër Sigurisë së Aviacionit Civil 

5. Konventa e vitit 2010 për Parandalimin e Akteve të Paligjshme që lidhen me Aviacionin 

Civil Ndërkombëtar 	

6. Protokolli i vitit	2010 plotësues i Konventës për Parandalimin e Konfiskimit të Paligjshëm 

të Avionit  

7.  Protokolli i vitit	2014 për të ndryshuar Konventën për Veprat Penale dhe Aktet e Veçanta 

të kryera në bordin e anijes. 

INSTRUMENTET LIDHUR ME MBROJTJEN E STAFIT NDËRKOMBËTAR 
8. Konventa e vitit 1973 për parandalimin dhe Dënimin e Krimeve Kundër Personave të 

Mbrojtur në nivel ndërkombëtar 

9. Konventa Ndërkombëtare e vitit  

INSTRUMENTET LIDHUR ME MATERIALET BËRTHAMORE 
10. Konventa e vitit 1980 për Mbrojtjen Fizike të Materialeve Bërthamore 

11. Amendamentet e vitit	2005 në Konventën për Mbrojtjen Fizike të Materialeve Bërthamore 

INSTRUMENTET LIDHUR ME NAVIGIMIN DETAR 
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12.  Konventa e vitit 1988 për Parandalimin e Akteve të Paligjshme kundër Sigurisë së 

Navigimit Detar  

13. Protokolli i vitit 2005 për Konventën mbi Parandalimin e Akteve të Paligjshme kundër 

Sigurisë së Navigimit Detar	

14.  Protokolli i vitit 1988 për Parandalimin e Akteve të Paligjshme kundër Sigurisë së 

Platformave të Fiksuara dhe të Vendosura në Rafte Kontinentale 

15. Protokolli i vitit	 2005 për Protokollin mbi Parandalimin e Akteve të Paligjshme kundër 

Sigurisë së Platformave të Fiksuara të vendosura në Raftet Kontinentale 

INSTRUMENTET LIDHUR ME MATERIALET EKSPLOZIVE 

16.  Konventa e vitit 1991 mbi Etiketimin e Eksplozivëve Plastikë për Qëllime Zbulimi 

17. Konventa Ndërkombëtare e vitit 1997 për Parandalimin e Bombardimeve Terroriste  

18.  Konventa Ndërkombëtare e vitit 1999 për Parandalimin e Financimit të Terrorizmit 

INSTRUMENTET LIDHUR ME TERRORIZMIN BËRTHAMOR 

19.  Konventa Ndërkombëtare e vitit 2005 për Parandalimin e Akteve të Terrorizmit Bërthamor 

 

D) Parimet udhëzuese ndërkombëtare 
 

Krahas detyrimeve ligjore ndërkombëtare që Shteteve Anëtare u kërkohet të përmbushin, disa instrumente 
ndërkombëtare përcaktojnë rekomandime dhe praktikat më të mira që Shtetet Anëtare inkurajohen t’i 
miratojnë për të përforcuar kundërpërgjigjen e tyre ndaj kërcënimit të LHT-ve. Ekzistojnë tri referenca të 
dobishme të cilat janë detajuar më poshtë: 
 

 Memorandumi Hagë-Marrakesh mbi Praktikat e Mira për një përgjigje sa më efektive ndaj 
Fenomenit të LHT (2014) dhe Shtojcës së tij  (2015).  

 Parimet e Maltës për Riintegrimin e Luftëtarëve të Huaj Terroristë që janë kthyer në atdhe (2016). 
 Parimet Udhëzuese të Madridit 2015 dhe Shtojca e tij (2018).  

 
1. Memorandumi Hagë-Marrakesh mbi Praktikat e Mira për një përgjigje sa më 

efektive ndaj Fenomenit të LHT (2014) dhe Shtojcës së tij  
 

Memorandumi Hagë-Marrakesh mbi Praktikat e Mira për një përgjigje sa më efektive ndaj fenomenit 
LHT170  është një iniciativë e nisur në vitin 2014 nga Maroku dhe Holanda në kuadër të Forumit Global 
Kundër Terrorizmit (GCTF).171  Qëllimi i kësaj nisme është të bashkojë praktikuesit dhe politikëbërësit 

                                                            
170 Forumi Global Kundër-Terrorizmit (GCTF), “Memorandumi Hagë-Marrakesh mbi Praktikat e Mira për një 
përgjigje sa më efektive ndaj fenomenit LHT” (2014).  
171 GCTF është një platformë jo-formale, e shumanshme kundër terrorizmit e prezantuar në vitin 2011 për të 
ndihmuar zbatimin e Strategjisë Globale të OKB Kundër-Terrorizmit. GCTF ka gjashtë grupe pune, njëri prej të 
cilëve lidhet me Luftëtarët e Huaj Terroristë.  
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nga vende të ndryshme për të shkëmbyer mësimet e marra, praktikat e mira dhe sfidat për t'iu 
kundërpërgjigjur kërcënimit LHT. 
 
Në memorandum u identifikuan 19 praktika të mira për t’i udhëzuar qeveritë në politikat e tyre për të 
adresuar kërcënimin e LHT. Këto praktika të mira përqendrohen në disa aspekte të kundërpërgjigjeve 
ndaj kërcënimit të LHT, duke përfshirë: 

 
 zbulimin dhe ndërhyrjen kundër ekstremizmit të dhunshëm (praktikat e mira nga nr. 1 deri te 

nr. 5;  
 

 parandalimin, zbulimin dhe ndërhyrjen kundër rekrutimit dhe lehtësimit (praktikat e mira nga 
Nr. 6 deri te Nr. 9); 

 
 zbulimin dhe ndërhyrjen kundër udhëtimit dhe luftimeve (praktikat e mira nga nr. 10 deri te nr. 

14); dhe  
 

 zbulimin dhe ndërhyrjen pas kthimit (praktikat e mira nga nr. 15 deri te nr. 19).  
 

Në vitin 2015, u miratua një Shtojcë e këtij Memorandumi172 që përqendrohet në kthimin e LHT-ve. Në 
këtë Shtojcë jepen 7 rekomandime,173, përfshirë: 
 

 forcimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimin e informacionit midis zbatimit të ligjit, 
inteligjencës, kontrollit kufitar dhe shërbimeve të ndjekjes publike;  

 
 qasje në bazat e të dhënave përkatëse nga organet e zbatimit të ligjit dhe agjencitë kufitare; dhe  

 
 nevoja për të zhvilluar qasje të përshtatura në rastet kur kemi të bëjmë me të kthyerit, duke 

marrë parasysh "rrezikun që paraqet individi në lidhje me kryerjen e një sulmi terrorist; 
graviteti dhe serioziteti i krimit; provat e disponueshme; faktorët motivues; mosha e të 
kthyerit; rrjeti mbështetës i familjes dhe miqve; ndikimi te viktimat; dhe interesi publik."  

 

 
2. Parimet e Maltës për Riintegrimin e Luftëtarëve të Huaj Terroristë që janë kthyer 

në atdhe (2016) 
                                                            
172GCTF, “Shtojcë në Memorandumi Hagë-Marrakesh mbi Praktikat e Mira për një përgjigje sa më efektive ndaj 
fenomenit LHT, duke u fokusuar te LHT-të e kthyer” (2015).  
173 (1) “Siguroni zbulimin në kohë të dhe intensifikimin e shkëmbimit të informacionit për LHT-të e kthyer brenda 
dhe ndërmjet Shteteve.” (2) “Përdorimi i mjeteve individuale të vlerësimit të rrezikut që ofrojnë një bazë për 
ndërhyrjet e posaçme.” (3) “Aplikimi i një qasjeje rast pas rasti dhe adresimi i kategorive specifike të të kthyerve.” 
(4) “Investoni dhe krijimi i një partneriteti të ngushtë me pushtetin vendor dhe komunitetet lokale për t'u marrë me 
LHT-të e kthyer.” (5) “Angazhimi dhe ndërtimi i partneriteteve të qëndrueshme me aktorë shumë-disiplinorë në 
sektorin privat dhe organizatat e shoqërisë civile.” (6) “Integrimi i masave rehabilituese brenda dhe përtej përgjigjes 
së drejtësisë penale.” (7) “Marrja në konsideratë e përdorimit të procedurave administrative brenda një kornize të 
ligjit për të zbutur në mënyrë efektive rrezikun e paraqitur nga LHT-të e kthyer.” 
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Parimet e Maltës për Riintegrimin e Luftëtarëve të Huaj Terroristë174 që janë kthyer në atdhe është një 
iniciativë e përbashkët midis Qendrës Kërkimore “Hedayah” dhe Institutit Ndërkombëtar për Drejtësi dhe 
Shtetin e së Drejtës (IIJ). Kjo iniciativë propozoi 22 parime për t’i udhëhequr Shtetet Anëtare në politikat 
dhe programet e tyre për riintegrimin e LHT-ve të kthyer. Është e rëndësishme që disa parime të 
theksohen si më poshtë: 
 

 Parimi #3: “Kryerja e vlerësimeve efektive për të përcaktuar qasjen më të mirë për nevojat e 
programit të riintegrimit.” 

Parimi # 3 thekson se angazhimi me të kthyerit duhet të individualizohet. Për pasojë, programi i 
riintegrimit "duhet të hartohet duke pasur në mendje individët, pavarësisht nëse ata shërbejnë si LHT që 
kthehen nga luftimet aktive, familjet e tyre, ose ato që përfshihen në sistemin e drejtësisë penale të një 
vendi, ngaqë shkelën ligjet e kundër-terrorizmit." 
 
Përgjigjja e përshtatur kërkon kuptimin e motiveve të një individi LHT dhe kornizat e duhura të vlerësimit 
të rrezikut. Në disa raste, mund të jetë më e përshtatshme të mbështeteni në masa të tjera administrative, 
siç janë programet e riintegrimit, ndalimet e udhëtimit, mbikëqyrja, kufizimet e hyrjes në internet ose 
vendndodhjet e veçanta që përdoren për ndjekjet penale. Zyrtarët e faktorëve mund të marrin në 
konsideratë që përcaktimi të përfshijë rrezikun e të kthyerit që merr pjesë në një sulm terrorist; peshën e 
veprës penale të të kthyerit; provat e disponueshme; faktorët motivues; moshën e të kthyerit; rrjetin 
mbështetës të familjes dhe miqve; ndikimin te viktimat; dhe interesin publik. Përveç kësaj, mund të jetë 
gjithashtu e përshtatshme implementimi i përkujdesjes ose shtrimi në spital i të kthyerve që kanë 
probleme me shëndetin mendor. 

 
 Parimi #6: “Zbatimi i ligjit mund të luajë një rol të rëndësishëm në përpjekjet për një 

riintegrim sa më të suksesshëm.” 
 

Parimi # 6 thekson rolin e rëndësishëm të zbatimit të ligjit gjatë përpjekjeve për rehabilitimi, duke 
theksuar se: "zyrtarët e zbatimit mund të përgatisin një plan angazhimi për komunitetin që të ndihmojë në 
sigurimin e besimit dhe vullnetit të mirë brenda komuniteteve dhe mbështetjen e partneriteteve me 
udhëheqësit dhe organizatat lokale. Trajnoni dhe edukoni të gjithë zyrtarët dhe oficerët e zbatimit të ligjit 
për të kuptuar dhe adresuar kompleksitetet e përpjekjeve për riintegrim. Trajnoni stafin dhe profesionistët 
e programeve për të dalluar shenjat e radikalizmit, reagoni si duhet ndaj kërcënimeve të mundshme 
ekstremiste dhe komunikoni me LHT-të, familjet e tyre dhe individë të tjerë të përfshirë në programe të 
riintegrimit në mënyra konstruktive që shmangin konfliktin. Është e rëndësishme që stisma të hiqet, të 
mbeteni profesionistë dhe të sigurohet që një LHT ka mbështetjen e familjes dhe komunitetit dhe nuk varet 
padrejtësisht nga anëtarët e personelit të programit. Vendet mund t'ia shpjegojnë programet të gjithë 
personave të përfshirë duke zhvilluar seanca trajnimi ose takime. Respektimi i shtetit të së drejtës dhe 
parandalimi i shkeljeve të të drejtave të njeriut mbetet një element thelbësor dhe nuk duhet të kufizohet 
vetëm me qendrat e paraburgimit." 

 

                                                            
174Hedayah dhe Instituti Ndërkombëtar për Drejtësi dhe Shtetin e së Drejtës, “Parimet e Maltës për Riintegrimin e 
Luftëtarëve të Huaj Terroristë që janë kthyer në atdhe” (2016).  
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 Parimi #7: “Programet e ri-integrimit duhet të përdorin një gamë të gjerë të ekspertëve ndër-
disiplinorë, me një koordinim të ngushtë midis zyrtarëve përkatës.”  

 
Parimi # 7 thekson se strategjitë e rehabilitimit duhet të jenë multidisiplinare. Psikologët, punonjësit 
socialë, studiuesit fetarë, ekspertët e përkujdesjes, shërbimet e të rinjve, shërbimet e shëndetit mendor 
dhe, veçanërisht, pjesëtarët e familjes dhe përfaqësuesit e komunitetit, luajnë që të gjithë një rol kritik për 
zbatimin me sukses të një programi rehabilitimi. Në këtë drejtim, institucionet qeveritare dhe shoqëria 
civile duhet të punojnë së bashku për t’i planifikuar, strukturuar dhe koordinuar me kujdes këto përpjekje 
në mënyrë që efektiviteti i programit të jetë sa më i madh. 

 
3. Parimet Udhëzuese të Madridit 2015 dhe Shtojca e tij (2018) 

 
Parimet Udhëzuese të Madridit 2015 përbëjnë një mjet praktik për Shtetet Anëtare. Ky instrument 
konsolidon praktikat më të mira për të frenuar fluksin e LHT-ve, në përputhje me rezolutën 2178 (2014)të 
Këshillit të Sigurimit të OKB. Parimet e renditura janë produkt i një takimi special të Këshillit të 
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Terrorizmit (CTC), i organizuar nga Qeveria e Spanjës në 
Madrid më 27 dhe 28 Korrik 2015, së bashku me një seri seancash teknike të lidhura me to dhe të 
organizuara nga Drejtoria Ekzekutive kundër Terrorizmit pranë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 
Bashkuara (CTED). 
 
Në takimin special të CTC-së morën pjesë Shtete Anëtare nga çdo rajon i botës, përfshirë ato më të prekur 
nga kërcënimi i LHT-ve. Në të morën pjesë gjithashtu edhe organizatat përkatëse ndërkombëtare dhe 
rajonale, akademia dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Gjatë takimit, pjesëmarrësit identifikuan 35 
parime udhëzuese. Dokumenti përfundimtar u miratua përfundimisht nga Këshilli i Sigurimit i OKB në 
Dhjetor 2015 (S / 2015/939).175 
 
35 parimet udhëzuese grupohen në tre tema, si më poshtë:  
 

 “Zbulimi, ndërhyrja kundër dhe parandalimi i nxitjes, rekrutimit dhe lehtësimit të luftëtarëve të 
huaj terroristë” (parimet udhëzuese nga Nr. 1 deri në Nr. 14).  

 
 “Parandalimi i udhëtimit i luftëtarëve e huaj terroristë, përmes masave operacionale, 

përdorimi i informacioneve të avancuara për pasagjerët dhe masat për forcimin e sigurisë 
kufitare” (parimet udhëzuese nga Nr. 15 deri në Nr. 21). 

 
 “Kriminalizimi, ndjekja penale, përfshirë strategjitë e ndjekjes penale për të kthyerit, 

bashkëpunimi ndërkombëtar dhe rehabilitimi e riintegrimi i të kthyerve" (parimet udhëzuese 
nga Nr. 22 deri në Nr. 35). 

 
Me shpërbërjen të ashtuquajturit "kalifat" të ISIL-it (Da'esh), vëmendja e Këshillit të Sigurimit u 
zhvendos në kërcënimin që paraqesin LHT-të e kthyer. Në rezolutën e tij 2396 (2017), Këshilli i Sigurimit 
i kërkoi CTC, me mbështetjen e CTED, të rishikojë Parimet Udhëzuese të Madridit 2015 duke marrë në 

                                                            
175 S/2015/939 (shiko shënimin 57, Kapitulli 1). 
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konsideratë rritjen e kërcënimit të paraqitur nga kthimi i LHT-ve, si dhe boshllëqet e tjera kryesore që 
mund të pengojnë aftësitë e Shteteve për të zbuluar, ndërhyrë si duhet, dhe ku është e mundur, të ndjekin 
penalisht, rehabilitojnë dhe riintegrojnë të kthyerit e LHT, të dislokuarit dhe familjet e tyre, si dhe të 
vazhdojnë të identifikojnë praktikat e reja të mira. Si pasojë, një takim i mëtejshëm special i CTC, i 
mbajtur më 13 dhjetor 2018 në Nju Jork, çoi në hartimin e Shtojcës 2018 të Parimeve Udhëzuese të 
Madridit 2015. Në Shtojcën e vitit 2018 përcaktohen 17 praktika të mira shtesë për t’i ndihmuar Shtetet 
Anëtare në përpjekjet e tyre për t'iu kundërpërgjigjur fenomenit LHT, i cili është në zhvillim e sipër.176 
 
17 parimet udhëzuese shtesë të Shtojcës mbështesin fushat e mëposhtme për ndërhyrje:  

 

 “Siguria e kufijve dhe shkëmbimi i informacionit” (parimet udhëzuese nga Nr.1 te Nr. 3). 
 

 “Parandalimi dhe kundërshtimi i nxitjes dhe rekrutimit për të kryer akte terroriste në 
përputhje me ligjin ndërkombëtar; luftimi i ekstremizmit të dhunshëm i cili është i favorshëm 
për terrorizmin dhe rrëfimet terroriste; vlerësimet e rrezikut dhe programet e ndërhyrjes” 
(parimet udhëzuese nga Nr. 4 te Nr. 5).  

 
 “Masat gjyqësore dhe bashkëpunimi ndërkombëtar” (parimet udhëzuese nga Nr. 6 te Nr. 14).  

 
 “Mbrojtja e infrastrukturës kritike, objektivave të prekshme ose të dobëta dhe vendeve të 

turizmit” (parimet udhëzuese nga Nr. 15 te Nr. 17).  

E) Roli i shoqërisë civile dhe komuniteteve lokale 
 

Plani i Masave të Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për Parandalimin e Ekstremizmit të 
Dhunshëm (A/70/674)177  thekson nevojën që Shtetet Anëtare "të hartojnë strategji të përbashkëta dhe 
pjesëmarrëse, përfshirë shoqërinë civile dhe komunitetet lokale, për të parandaluar shfaqjen e 
ekstremizmit të dhunshëm". Thirrja për të krijuar partneritete të qëndrueshme me shoqërinë civile në 
mënyrë që të ofrohet një qasje kundër terrorizmit, është trajtuar në shumë raste nga komuniteti 
ndërkombëtar: 
 

 Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, përmes rezolutës 1624 (2005), theksoi "rëndësinë e 
rolit të medias, shoqërisë civile dhe fetare, komunitetit të biznesit dhe institucioneve arsimore për 
krijimin e një mjedisi që nuk është i favorshëm për nxitjen e terrorizmit."  

 
 Rezoluta 2129 (2013) thekson nevojën për të forcuar partneritetet me "organizatat 

ndërkombëtare, rajonale dhe nënrajonale, shoqërinë civile, akademitë dhe subjektet e tjera për 
kryerjen e kërkimit dhe mbledhjen e informacioneve, dhe identifikimin e praktikave të mira" si 
dhe "nënvizon rëndësinë e përfshirjes me zhvillimin e subjekteve".  

 

                                                            
1762018 Shtojca për Parimet udhëzuese të Madridit 2015, 28 dhjetor 2018 (S/2018/1177). 
177Plani i Masave për të Parandaluar Ekstremizmin e Dhunshëm, Raporti i Sekretarit të Përgjithshëm, 24 dhjetor 
2015 (A/70/674). 
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 Së fundi, rezoluta 2178 (2014) i inkurajoi shtetet anëtare që t’i "angazhojnë komunitetet lokale 
përkatëse dhe aktorët jo-qeveritarë për hartimin e strategjive" për të luftuar ekstremizmin e 
dhunshëm. Kjo është hera e parë që luftimi i ekstremizmit të dhunshëm përmendet në një rezolutë 
të miratuar sipas kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara.  

 
Prandaj, është e rëndësishme që Juridiksionet e EJL të marrin në konsideratë bashkëpunimin dhe 
kooperimin me organizatat e shoqërisë civile, dhe të shpërndajnë burimet e duhura që lidhen me to, kur 
hartojnë planet e tyre kombëtare për të parandaluar dhe luftuar ekstremizmin e dhunshëm. 

Kuadri rajonal 
 

Jo të gjitha detyrimet dhe rekomandimet eksterritoriale që kanë të bëjnë me anti-terrorizmin dhe 
fenomenin e Luftëtarëve të Huaj Terroristë (LHT) zbatohen në të gjithë globin. Disa prej tyre janë 
specifike për rajonin. Rrjedhimisht, Shtetet që i përkasin një rajoni të veçantë nuk duhet t’i referohen 
vetëm instrumenteve ndërkombëtare, por edhe atyre rajonale. Në kontekstin e Evropës jug-lindore, janë të 
rëndësishme kuadri ligjor i hartuar nga Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian. 
 

A) Instrumentet ligjore të Këshillit të Evropës kundër terrorizmit  
 

Këshilli i Evropës, i themeluar në vitin 1949, aktualisht ka 47 Shtete Anëtare dhe është organizata më e 
vjetër ndërqeveritare në Evropë. Organizata synon kryesisht të promovojë dhe mbështesë të drejtat e 
njeriut, demokracinë parlamentare dhe sundimin e ligjit. Ndodhet në Strasburg (Francë) dhe nuk duhet të 
ngatërrohet (edhe pse e lidhur ngushtë) me sistemin e veçantë të Bashkimit Evropian, i cili e ka degën e tij 
politike në Bruksel (Belgjikë). 

 
Këshilli i Evropës ka hartuar standarde kryesore ligjore për të parandaluar dhe shtypur aktet e terrorizmit. 
Traktati kryesor i tij i kornizës anti-terrorizëm është Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin e 
Terrorizmit dhe Protokolli i saj Shtesë. Komiteti i Këshillit të Evropës Kundër Terrorizmit (CDCT) (i 
emërtuar më parë si Komiteti i Ekspertëve të Terrorizmit (CODEXTER)) 178 është organi kryesor 
koordinues për aktivitetet e Këshillit të Evropës në luftën kundër terrorizmit. Objektivat parësore të 
CDCT kanë të bëjnë me mbikëqyrjen dhe sigurimin e zbatimit të suksesshëm të instrumenteve ligjorë 
përkatës të Këshillit të Evropës në fushën kundër terrorizmit dhe në veçanti, të Konventës për 
Parandalimin e Terrorizmit dhe të Protokollit të saj Shtesë. 
 

1. Konventa për Parandalimin e Terrorizmit (2005) CETS Nr. 196 
 

Pas sulmeve të shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara, Këshilli i Evropës ngriti një grup pune për të 
rishikuar legjislacionin e tij kundër terrorizmit dhe filloi punën për Konventën mbi Parandalimin e 
Terrorizmit në vitin 2003. Pas një sërë takimesh, CODEXTER hartoi Konventën e Këshillit të Evropës 

                                                            
178 Komiteti i Ekspertëve për Terrorizmin (CODEXTER) ishte një organ ndërqeveritar që bashkërendonte veprimet e 
Këshillit të Evropës kundër terrorizmit. Ai hartoi Konventën e Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit 
dhe një numër instrumentesh të rëndësishme të ligjit të butë. Në vitin 2018, CODEXTER u bë Komiteti i Këshillit të 
Evropës kundër Terrorizmit (CDCT). 
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për Parandalimin e Terrorizmit, e cila u miratua më 16 maj 2005 në Varshavë (Poloni) dhe hyri në fuqi 
më 1 qershor 2007. 179  
 
Kjo Konventë nuk përcakton vepra penale të reja terroriste përveç atyre të përfshira në konventat 
ekzistuese kundër terrorizmit. Megjithatë, ajo hartoi tre vepra të reja penale që mund të çojnë në vepra 
penale në fushën e terrorizmit siç përcaktohen në konventat e tjera. Këto vepra të reja penale janë: 
“provokim publik për të kryer një vepër penale terroriste” (neni 5); “rekrutim për terrorizëm” (neni 6); 
dhe “trajnim për terrorizëm” (neni 7). Ato janë shoqëruar me një dispozitë për veprat penale shtesë 
(ndihmuese) (neni 9) që parashikon cilësimin e bashkëpunimit si vepër penale (të tilla si ndihmës dhe 
nxitës) në kryerjen e të tre veprave penale të lartpërmendura. Për më tepër, përpjekjet për të kryer një 
vepër penale penalizohen në bazë të neneve 6 dhe 7 (rekrutimi dhe trajnimi). 180 
 
Një nga karakteristikat e krimeve të reja të paraqitura nga Konventa është se dënimi nuk kërkon kryerjen 
e një vepre penale terroriste sipas interpretimit të nenit 1 (d.m.th., çdo vepër penale që përfshihet në 
fushëveprimin e dhe siç përcaktohet në një prej traktateve ndërkombëtarët kundër terrorizmit të listuara në 
shtojcë). Kjo shprehet në mënyrë të qartë në nenin 8 të Konventës, i cili bazohet në vetvete në një 
dispozitë ekuivalente në Konventën Ndërkombëtare për Ndalimin e Financimit të Terrorizmit. Vendi ku 
është kryer një vepër e tillë penale është gjithashtu i parëndësishëm për qëllimet e përcaktimit të kryerjes 
së ndonjë prej veprave penale të përcaktuara në nenet 5 deri 7 dhe 9. Përveç kësaj, këto vepra penale 
duhet të kryhen në mënyrë të paligjshme dhe me qëllim, siç shprehet qartësisht në secilin nen: 181 
 

Neni 5 - Provokimi publik për kryerjen e një akti terrorist: 
 

(1) “Për qëllime të kësaj Konvente, ‘provokimi publik për kryerjen e aktit terrorist’ nënkupton 
shpërndarjen ose vënien në dispozicion të një mesazhi për publikun, me synim nxitjen e kryerjes 
së një vepre terroriste, kur një sjellje e tillë, mbron ose jo drejtpërsëdrejti aktin terrorist, 
shkakton rrezik për kryerjen e një ose më shumë veprave të tilla penale.” 
 

(2) “Secila Palë duhet të miratojë masa të tilla ligjore që mund të konsiderohen të nevojshme për të 
cilësuar si vepër penale provokimin publik për kryerjen e një akti terrorist, siç përcaktohet në 
paragrafin 1, kur kryhet në mënyrë të paligjshme dhe me qëllim, në bazë të ligjit të saj të 
brendshëm.” 

 

Neni 6 - Rekrutimi për terrorizëm: 
 

(1) “Për qëllimet e kësaj Konvente, ‘rekrutimi për terrorizëm’ do të thotë t’i kërkosh një personi 
tjetër që të kryejë ose të marrë pjesë në kryerjen e një vepre terroriste, ose të anëtarësohet në një 
shoqatë ose grup, me qëllim që të kontribuojë në kryerjen e një ose më shumë veprave penale 
terroriste nga shoqata ose grupi.” 
 

                                                            
179 Këshilli i Evropës, Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit, Seritë e Traktatit të Këshillit 
të Evropës Nr. 196 (16 maj 2005). 
180 Këshilli i Evropës, Raporti Shpjegues i Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit, Seria e 
Traktatit të Këshillit të Evropës, Nr. 196 (16 maj 2005), paragrafi 32 dhe 33. 
181 Po aty, paragrafi 34 dhe 35. 
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(2) “Secila Palë duhet të miratojë masa të tilla ligjore që mund të konsiderohen të nevojshme për të 
cilësuar si vepër penale rekrutimin për terrorizëm, siç përcaktohet në paragrafin 1, kur kruhet në 
mënyrë të paligjshme dhe me qëllim, në bazë të ligjit të saj të brendshëm.” 

  

Neni 7 - Stërvitja për terrorizëm: 
 
(1) “Për qëllimet e kësaj Konvente, ‘stërvitja për terrorizëm’ do të thotë ofrimi i udhëzimeve në 

prodhimin ose përdorimin e eksplozivëve, armëve të zjarrit ose armëve të tjera ose substancave të 
dëmshme ose të rrezikshme, ose në metoda ose teknika të tjera specifike, me qëllim kryerjen ose 
kontributin në kryerjen e një vepre terroriste, duke e ditur që aftësitë e dhëna kanë për synim të 
përdoren për këtë qëllim.” 
 

(2) “Secila Palë duhet të miratojë masa të tilla ligjore që mund të konsiderohen të nevojshme për të 
cilësuar si vepër penale trajnimin për terrorizëm, siç përcaktohet në paragrafin 1, kur kryhet në 
mënyrë të paligjshme dhe me qëllim, në bazë të ligjit të saj të brendshëm.” 

 

Neni 9 - Veprat penale ndihmëse: 
 
"Secila Palë duhet të miratojë masa të tilla ligjore që mund të konsiderohen të nevojshme për të 

cilësuar si vepër penale në bazë të ligjit të saj të brendshëm: 
 

a) Pjesëmarrjen si bashkëpunëtor në një vepër penale siç përcaktohet në nenet 5 deri 7 të kësaj 
Konvente; 

b) Organizimin ose drejtimin e të tjerëve për të kryer një vepër penale siç përcaktohet në nenet 5 
deri 7 të kësaj Konvente; 

c) Kontributin në kryerjen e një ose më shumë veprave penale të përcaktuara në nenet 5 deri 7 të 
kësaj Konvente nga një grup personash që veprojnë me një qëllim të përbashkët. Një kontributi 
i tillë do të jetë i qëllimshëm dhe do të: 

 

i. bëhet me qëllim avancimin e veprimtarisë kriminale ose qëllimit kriminal të grupit, kur 
një veprimtari apo qëllim i tillë përfshin kryerjen e një vepre penale siç përcaktohet në 
nenet 5 deri 7 të kësaj Konvente; ose 

ii. bëhet duke ditur qëllimin e grupit për të kryer një vepër penale siç përcaktohet në 
nenet 5 deri 7 të kësaj Konvente.” 

 
(1) “Secila Palë duhet të miratojë gjithashtu masa të tilla ligjore që mund të konsiderohen të 

nevojshme për të cilësuar si vepër penale në bazë të ligjit të saj të brendshëm përpjekjen për të 
kryer një vepër penale të përcaktuar në nenet 6 dhe 7 të kësaj Konvente.”  

 
2. Protokolli shtesë i Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit (2015) 

CETS Nr. 217 
 

Pas miratimit në mënyrë unanime nga Këshilli i Sigurimit të rezolutës 2178 (2014), në të cilën, Këshilli i 
Sigurimit u bëri thirrje Shteteve Anëtare të marrin një seri masash që synojnë parandalimin dhe frenimin e 
fluksit të LHT në zonat e konfliktit, CODEXTER vazhdoi më pas shqyrtimin e çështjes së radikalizimit 
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dhe LHT. Rezultati i këtyre diskutimeve çoi përfundimisht në hartimin e Protokollit Shtesë të Konventës 
së Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit (2015) CETS 196. 182  
 
Qëllimi kryesor i Protokollit Shtesë është trajtimi i aspekteve të së drejtës penale të fenomenit të LHT dhe 
të të kthyerve. Protokolli, i cili u hap për nënshkrim në 22 Tetor 2015 në Riga dhe hyri në fuqi më 1 
korrik 2017, u kërkon Palëve të cilësojnë si vepër penale marrjen pjesë në një shoqatë ose grup me qëllim 
terrorizmin, marrjen e trajnimeve terroriste, udhëtimet jashtë vendit me qëllim terrorizmin dhe financimin 
ose organizimin e udhëtimeve për qëllime terroriste. Duke ndjekur Protokollin Shtesë, CDCT gjithashtu 
mbikëqyr një rrjet për të lehtësuar shkëmbimin e shpejtë të informacionit përkatës policor në lidhje me 
luftëtarët terroristë që dyshohen se udhëtojnë drejt Shteteve Anëtare ose nga Shtetet Anëtare. 
Veprat penale të përcaktuara në Protokoll, si ato në Konventë, janë kryesisht të një natyre përgatitore. 
Këto vepra penale janë: Pjesëmarrja në një shoqatë ose grup për qëllime të terrorizmit  (neni 2); Marrja e 
trajnimeve për qëllime terroriste (neni 3); Udhëtim jashtë vendit për qëllime terroriste (neni 4); Financimi 
i udhëtimit jashtë vendit për qëllime terroriste (neni 5); dhe Organizimi ose lehtësimi i udhëtimeve jashtë 
vendit për qëllime terroriste (neni 6). 183 
 

Neni 2 - Pjesëmarrja në një shoqatë ose grup për qëllime të terrorizmit: 
 

(1) “Për qëllimin e këtij Protokolli, ‘marrja pjesë në një shoqatë ose grup për qëllime të 
terrorizmit’ nënkupton marrjen pjesë në aktivitetet e një shoqate ose të një grupi duke pasur si 
qëllim kryerjen ose kontributin në kryerjen e një ose më shumë veprave penale terroriste nga 
shoqata ose grupi.” 
 

(2) “Secila Palë duhet të miratojë masa të tilla ligjore që mund të konsiderohen të nevojshme për 
të cilësuar si vepër penale “pjesëmarrjen në një shoqatë ose grup për qëllime të terrorizmit’, 
siç përcaktohet në paragrafin 1, kur kryhet në mënyrë të paligjshme dhe me qëllim, në bazë të 
ligjit të saj të brendshëm.” 

 
Neni 3 - Marrja e trajnimeve për terrorizëm: 
 

(1) “Për qëllimin e këtij Protokolli, ‘marrja e trajnimit për terrorizëm’ nënkupton marrjen e 
udhëzimeve, përfshirë marrjen e njohurive ose aftësive praktike, nga një person tjetër në bërjen 
ose përdorimin e eksplozivëve, armëve të zjarrit ose armëve të tjera ose substancave të 
dëmshme ose të rrezikshme, ose në metoda ose teknika të tjera specifike, me qëllim kryerjen 
ose kontributin për kryerjen e një vepre terroriste.” 
 

(2) “Secila Palë duhet të miratojë masa të tilla ligjore që mund të konsiderohen të nevojshme për 
të cilësuar si vepër penale ‘marrjen e trajnimit për terrorizëm’, siç përcaktohet në paragrafin 
1, kur kryhet në mënyrë të paligjshme dhe me qëllim, në bazë të ligjit të saj të brendshëm.” 

 

                                                            
182 Këshilli i Evropës, Protokolli Shtesë i Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit, Seria e 
Traktatit të Këshillit të Evropës Nr. 217 (22 Tetor 2015). 
183 Për një përmbledhje më të detajuar të sfondit të Protokollit, shihni Këshillin e Evropës, Raportin Shpjegues të 
Protokollit Shtesë të Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit, Seria e Traktatit të Këshillit 
të Evropës Nr. 217 (22 Tetor 2015), paragrafët. 2-12. 
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Neni 4 - Udhëtimi jashtë vendit për qëllime të terrorizmit: 
 

(1) “Për qëllimin e këtij Protokolli, ‘udhëtimi jashtë vendit për qëllime të terrorizmit’  nënkupton 
udhëtimin drejt një shteti, i cili nuk është ai i kombësisë ose vendbanimit të udhëtarit, për 
qëllimin e kryerjes, kontributit ose pjesëmarrjes në një vepër terroriste, ose dhënies ose 
marrjes së trajnimit për terrorizmin.”  
 

(2) “Secila Palë duhet të miratojë masa të tilla ligjore që mund të konsiderohen të nevojshme për 
të cilësuar si vepër penale ‘udhëtimin jashtë vendit për qëllime të terrorizmit’, siç përcaktohet 
në paragrafin 1, nga territori i saj ose nga shtetasit e tij, kur është kryer në mënyrë të 
paligjshme dhe me qëllim, sipas ligjit të saj të brendshëm. Duke vepruar kështu, secila Palë 
mund të krijojë kushtet e kërkuara nga dhe në përputhje me parimet e saj kushtetuese.” 

 

(3) “Secila Palë duhet të miratojë masa të tilla ligjore që mund të konsiderohen të nevojshme për 
të cilësuar si vepër penale përpjekjen për të kryer një vepër penale të përcaktuar në këtë nen, 
në bazë të dhe në përputhje me ligjin e saj të brendshëm.” 

 
Neni 5 - Financimi i udhëtimit jashtë vendit për qëllime të terrorizmit: 
 
(1) “Për qëllimin e këtij Protokolli, ‘financimi i udhëtimit jashtë vendit për qëllime të terrorizmit’ 

nënkupton sigurimin ose mbledhjen e fondeve, në çfarëdo lloj mënyre, të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë, duke i mundësuar plotësisht ose pjesërisht çdo personi të udhëtojë jashtë vendit për 
qëllime të terrorizimit, siç përcaktohet në nenin 4, në paragrafin 1 të këtij Protokolli, duke pasur 
dijeni që fondet janë plotësisht ose pjesërisht të destinuara për t'u përdorur për këtë qëllim.” 
 

(2) Secila Palë duhet të miratojë masa të tilla ligjore që mund të konsiderohen të nevojshme për të 
cilësuar si vepër penale ‘financimin e udhëtimit jashtë vendit për qëllime të terrorizimit’, siç 
përcaktohet në paragrafin 1, kur kryhet në mënyrë të paligjshme dhe me qëllim, në bazë të ligjit të 
saj të brendshëm. 

 

Neni 6 - Organizimi ose lehtësimi i udhëtimeve jashtë vendit për qëllime të terrorizmit: 
 
(1) “Për qëllimin e këtij Protokolli, ‘organizimi ose lehtësimi i udhëtimit jashtë vendit për qëllime të 

terrorizmit” nënkupton çdo veprim të organizimit ose lehtësimit që ndihmon çdo person që udhëton 
jashtë vendit për qëllime të terrorizmit, siç përcaktohet në nenin 4, në paragrafin 1 të këtij 
Protokolli, duke pasur dijeni që ndihma e dhënë në këtë mënyrë është për qëllime të terrorizmit.” 
 

(2) “Secila Palë duhet të miratojë masa të tilla ligjore që mund të konsiderohen të nevojshme për të 
cilësuar si vepër penale ‘organizimin ose lehtësimin e udhëtimit jashtë vendit për qëllime të 
terrorizmit’, siç përcaktohet në paragrafin 1, kur kryhet në mënyrë të paligjshme dhe me qëllim, në 
bazë të ligjit të saj të brendshëm.” 

 
Përveç veprave penale, palët që janë pjesë e Konventës dhe Protokollit Shtesë të saj inkurajohen të marrin 
masa për të nxitur bashkëpunimin kombëtar dhe ndërkombëtar. Në lidhje me bashkëpunimin kombëtar, 
neni 3 (2) i Konventës nënvizon se “Secila Palë duhet të marrë masa të tilla që mund të konsiderohen të 
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nevojshme për të përmirësuar dhe zhvilluar bashkëpunimin midis autoriteteve kombëtare me qëllim 
parandalimin e veprave terroriste dhe efektet e tyre negative”, ndër të tjera, duke “shkëmbyer 
informacionin”; “duke përmirësuar mbrojtjen fizike të personave dhe të objekteve” dhe “duke zgjeruar 
planet e trajnimit dhe të koordinimit për emergjencat civile.” 

 
Për të forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar, palët që janë pjesë e Konventës inkurajohen të “ndihmojnë 
dhe mbështesin njëri-tjetrin me qëllim rritjen e aftësive të tyre për të parandaluar kryerjen e veprave 
terroriste, përmes shkëmbimit të informacionit dhe praktikave më të mira, si dhe përmes trajnimeve dhe 
përpjekjeve të tjera të përbashkëta me karakter parandalues” (neni 4),“t'i ofrojnë njëri-tjetrit ndihmesën 
më të madhe të mundshme për sa u përket hetimeve penale, procedurave penale ose ekstradimit” (neni 
17), dhe ta ekstradojnë ose ta dorëzojnë çështjen pa vonesa të panevojshme tek autoritetet e saj 
kompetente për procedim penal (neni 18). Rëndësi të veçantë për LHT zë neni 7 i Protokollit shtesë, i cili 
kërkon që secila Palë “të forcojë shkëmbimin në kohë ndërmjet Palëve të çdo informacioni të 
disponueshëm që ka të bëjë me personat që udhëtojnë jashtë vendit për qëllime të terrorizmit.” Për këtë 
qëllim, secila Palë do të “caktojë një pikë kontakti që do të jetë e  disponueshme përgjatë 24 orëve në 
shtatë ditët e javës ”. 
 

 
3. Strategjia e Këshillit të Evropës Kundër Terrorizmit për vitet 2018-2022 
 

Përveç zhvillimit të standardeve ligjore për të parandaluar dhe shtypur aktet e terrorizmit përmes ligjeve 
penale dhe masave të tjera, Këshilli i Evropës përmes CDCT, punon për të ndihmuar Shtetet Anëtare që ta 
luftojnë terrorizmin në mënyrë më efektive duke forcuar legjislacionin e tyre kombëtar dhe duke lehtësuar 
bashkëpunimin ndërkombëtar. 

 
Në përgjigje të kërcënimit terrorist gjithnjë e në rritje në Evropë, Komiteti i Ministrave të Këshillit të 
Evropës i ka caktuar si detyrë CDCT hartimin e Strategjisë të Këshillit të Evropës Kundër Terrorizmit për 
vitet 2018-2022.184 Strategjia bazohet në kornizën ligjore dhe standardet ligjore të Këshillit të Evropës. 
Ajo përcakton një seri veprimesh dhe mjetesh në ndihmë të shteteve anëtare të cilat mund të përmblidhen 
si “tre P” – “Parandalimi”, “Procedimi” dhe “Proteksioni” (Mbrojtja): 
 

 
 Parandalimi: parandalimi i terrorizmit si përmes ligjit penal po ashtu edhe përmes masave të 

zbatimit të ligjit që synojnë shkatërrimin e sulmeve terroriste ose përgatitjen e tyre dhe përmes 
masave gjithëpërfshirëse dhe afatgjata që synojnë parandalimin e radikalizmit që çon në 
terrorizëm, duke përfshirë luftën kundër rekrutimit, trajnimit, shpërndarjes së ideologjisë 
terroriste dhe financimit të terrorizmit. 
 

 Procedimi: duke siguruar që veprat terroriste të kryera në Evropë ose jashtë saj të hetohen në 
mënyrën më efikase dhe më të shpejtë të mundshme përmes bashkëpunimit efektiv gjyqësor 

                                                            
184 CDCT e Këshillit të Evropës, Strategjia e Këshillit të Evropës Kundër Terrorizmit (2018-2022), CM (2018) 86-
shtesë përfundimtare (4 korrik 2018).). 
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dhe ndërkombëtar, duke përfshirë parimin e autdedereautiudicare185 dhe të sigurohen që ata që 
janë përgjegjës të nxirren para drejtësisë dhe të përgjigjen për veprimet e tyre, në përputhje me 
të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit.  
 

 Proteksioni (Mbrojtja): mbrojtja e të gjithë personave të pranishëm në territoret e Shteteve 
anëtare kundër terrorizmit, sigurimi i njerëzve dhe mbrojtja e objektivave të mundshme të 
sulmeve terroriste, duke përfshirë infrastrukturat e rëndësishme dhe hapësirat publike; ofrimi i 
ndihmës dhe i mbështetjes për viktimat e terrorizmit. 

 
Për secilën nga këta tre elementë kryesorë, në kuadrin e Këshillit të Evropës,  janë identifikuar aktivitetet 
konkrete që duhet të ndërmerren nga Shtetet Anëtare gjatë periudhës 2018 - 2022 për të përmirësuar më 
tej aftësinë e Shteteve Anëtare për të parandaluar dhe luftuar terrorizmin duke respektuar të drejtat e 
njeriut, sundimi i ligjit dhe demokracinë.  

 
Për më tepër, Strategjia tregon metodat e punës, si dhe rezultatet dhe përfundimet e pritshme për çdo 
aktivitet të propozuar. Në mënyrë që Strategjia të mbetet një instrument afatgjatë, ajo do të rishikohet çdo 
18 muaj, ose sipas rastit, do shikohet mundësia e rregullimeve nën drejtimin e Shteteve Anëtare. 
 

B) Instrumente ligjore të Bashkimit Evropian kundër-terrorizmit  
 

Përveç Këshillit të Evropës, Shtetet që janë anëtare ose që kërkojnë anëtarësim në Bashkimin Evropian 
duhet t'i referohen gjithashtu instrumenteve të këtij të fundit. Pavarësisht nëse një shtet është Shtet Anëtar 
i Bashkimit Evropian apo jo, vlerësohet e rëndësishme marrja e udhëzimeve nga instrumentet e Bashkimit 
Evropian kundër terrorizmit. 

 
Bashkimi Evropian funksionon si institucion i veçantë nga Këshilli i Evropës, por është i lidhur ngushtë 
me të, pasi që të 28 Shtetet Anëtare të tij janë gjithashtu Shtete Anëtare të Këshillit të Evropës. Organizata 
ka një numër institucionesh. Ato që luajnë rolin më të rëndësishëm në lidhje me zhvillimin e ligjeve dhe 
politikave të lidhura me luftën kundër terrorizmit janë Parlamenti Evropian, Këshilli Evropian dhe 
Komisioni Evropian. Parlamenti Evropian është organi ligjbërës i Bashkimit Evropian. Parlamenti 
miraton ligje, së bashku me Këshillin Evropian, bazuar në propozimet e Komisionit Evropian. Roli 
parësor i Këshillit Evropian është përcaktimi i agjendës politike të organizatës. Në thelb, ka më tepër rolin 
e organit vendimmarrës të Bashkimit Evropian sesa rolin e organin ligjbërës. Nga ana tjetër, Komisioni 
Evropian ka rol ekzekutiv politikisht të pavarur në Bashkimin Evropian. Ai harton propozime për 
legjislacionin e ri evropian dhe zbaton vendimet e Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian. Për më 
tepër, së bashku me Gjykatën e Drejtësisë, Komisioni bën të mundur që ligji i Bashkimit Evropian të 
zbatohet siç duhet në të gjitha Shtetet Anëtare. 186 
 
Pas sulmit terrorist të Madridit në Mars të vitit 2004, udhëheqësit e Bashkimit Evropian miratuan 
gjithashtu një deklaratë187 në të cilën u përcaktua pozicioni i një Koordinatori të Bashkimit Evropian 
                                                            
185 Parimi ligjor që kërkon që Shtetet të ekstradojnë ose të ndjekin penalisht një person të kërkuar nga një Shtet tjetër 
për të shmangur pandëshkueshmërinë për krimet e rënda. 
186 UNODC, Edukimi për Drejtësi (E4J) Seria e Modulit të Universitetit: Kundër Terrorizmi, “Moduli 5: Qasjet 
Regjionale Kundër Terrorizmit, Rajoni Evropian”, korrik 2018. 
187 Këshilli i Bashkimit Evropian, Deklaratë për luftën kundër terrorizmit, 7906/04 (29 Mars 2004). 
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Kundër Terrorizmit. Rolet kryesore të Koordinatorit përfshijnë koordinimin e punës së Këshillit në luftën 
kundër terrorizmit; prezantimin e rekomandimeve për çështjet politike dhe propozimin e fushave 
prioritare që duhet të ndërmerren në Këshill; si dhe lehtësimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, duke 
përfshirë këtu edhe atë midis Bashkimit Evropian dhe vendeve të treta. 

 
Ndërkohë që Bashkimi Evropian pohon se përgjegjësia kryesore në luftën kundër terrorizmit qëndron te 
Shtetet Anëtare, ai luan rol të rëndësishëm e mbështetës duke ndihmuar në kundërpërgjigjen ndaj natyrës 
ndërkufitare të kërcënimit. Bashkimi Evropian siguron në mënyrë të veçantë një kornizë të rëndësishme 
për të lehtësuar koordinimin e politikave kombëtare, shkëmbimin e informacionit dhe përcaktimin e 
praktikave të mira. Çështjet e radikalizmit dhe të LHT kanë qenë tema të rregullta në agjendën e 
institucioneve të Bashkimit Evropian, të cilat kanë zhvilluar siç duhet një qasje gjithëpërfshirëse në 
trajtimin e çështjeve të LHT dhe terrorizmin në rritje brenda vendit.  

 
1. Strategjia e Bashkimit Evropian Kundër-Terrorizmit (2005) 
 

Përgjigjet kundër-terrorizmit të Bashkimit Evropian janë përshtatur rreth Strategjisë të BE-së Kundër-
Terrorizmit (EUCTS), e cila u miratuar nga Këshilli Evropian në Nëntor 2005.188 Kjo Strategji sjell 
angazhimin e Bashkimit Evropian në luftën kundër terrorizmit në mbarë globin, duke respektuar të drejtat 
e njeriut dhe duke i lejuar qytetarët e tij të jetojnë në një zonë ku ofrohet liria, siguria dhe drejtësia. Edhe 
pse me efekt ndikues,  EUCTS është teknikisht jo detyrues. Strategjia është ndërtuar rreth katër boshteve 
kryesore: 
 

 “Parandaloni” njerëzit që të mos përfshihen në terrorizëm duke trajtuar faktorët dhe shkaqet 
thelbësore që mund të çojnë në radikalizim dhe rekrutim, në Evropë dhe ndërkombëtarisht. 

 
Nën shtyllën e parë të lartpërmendur dhe si pjesë e EUCTS, Këshilli miratoi “strategjinë e BE-së për të 
luftuar radikalizmin dhe rekrutimin në terrorizëm” në vitin 2008. Teksti u rishikua në qershor të vitit 
2014 duke marrë parasysh faktin se si evoluoi terrorizmi në Evropë gjatë shekullit të 21-të, veçanërisht u 
rishikuan dukuritë e terrorizmit të aktorëve të vetmuar, kthimit të luftëtarëve të huaj dhe përdorimin e 
mediave sociale nga terroristët.189 Ndërkohë që pjesa më e madhe e masave në luftën kundër radikalizmin 
dhe rekrutimin ekziston në nivelin kombëtar, strategjia e rishikuar e Bashkimit Evropian përmban 
standarde dhe masa të përbashkëta të grupuara nën tre tituj kryesorë: të shkatërrohen aktivitetet e 
individëve dhe të rrjeteve që tërheqin njerëzit drejt terrorizmit; të bëhet e mundur që zërat e mendimit të 
përgjithshëm të mbizotërojnë mbi ato të ekstremizmit; dhe të promovohet me fuqimisht siguria, drejtësia, 
demokracia dhe mundësitë për të gjithë. Në Dhjetor të vitit 2014, Këshilli miratoi udhëzimet për zbatimin 
e strategjisë së rishikuar nga Shtetet Anëtare, të cilat janë rishikuar në vitin 2017.190  
 
Për të promovuar veprimet që fuqizojnë komunitetet dhe grupet kryesore që janë të angazhuar në 
parandalimin e radikalizmit dhe rekrutimit të terrorizmit, Komisioni Evropian themeloi një Rrjet për 
                                                            
188 Këshilli i Bashkimit Evropian, Strategjia e Bashkimit Evropian kundër terrorizmit, 14469/4/05 REV 4 (30 nëntor 
2005). 
189 Këshilli i Bashkimit Evropian, Strategjia e Rishikuar e BE-së për Luftimin e Radikalizmit dhe Rekrutimit në 
Terrorizëm, 9956/14 (19 maj 2014). 
190 Këshilli i Bashkimit Evropian, Udhëzimet e Rishikuara për Strategjinë e Rishikuar të BE-së, Strategjia e BE-së 
për Luftimin e Radikalizmit dhe Rekrutimit në Terrorizëm, 10855/17 (30 Qershor 2017).  
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Ndërgjegjësimin e Radikalizimit që shtrihej në të gjithë BE (EU-RAN). Ky rrjet lidh grupet kryesore 
(studiues, punonjës socialë, udhëheqës fetarë, drejtues të të rinjve, policë etj.) të përfshirë në luftën kundër 
radikalizmit të dhunshëm në të gjithë Bashkimin Evropian. 

 
 “Mbroni” qytetarët dhe infrastrukturën duke zvogëluar cenueshmërinë ndaj sulmeve. 

 
Shtylla e dytë përfshin në mënyrë të veçantë sigurimin e kufijve të jashtëm, përmirësimin e sigurisë së 
transportit, mbrojtjen e objektivave strategjikë dhe zvogëlimin e cenueshmërisë së infrastrukturës së 
rëndësishme.  
 
Për shembull, nën shtyllën e dytë, Këshilli Evropian miratoi në 27 Prill të vitit 2016 një Direktivë që 
rregullon përdorimin e të dhënave191 të Regjistrimit të Emrit të Pasagjerit (PNR) për parandalimin, 
zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale të veprave terroriste dhe krimeve të rënda. Sipas ligjit të Bashkimit 
Evropian, Shteteve Anëtare u kërkohej të vinin në fuqi ligjet, rregulloret dhe dispozitat administrative që 
konsideroheshin të nevojshme për të qenë në përputhje me Direktivën brenda dy viteve që nga data e 
miratimit të saj. Në përputhje me direktivën, transportuesit ajrorë janë të detyruar t'u japin autoriteteve të 
Shteteve Anëtare të dhënat e REP-ve për fluturimet që hyjnë ose që nisen nga Bashkimi Evropian. Ajo 
gjithashtu i lejon, por nuk i detyron, Shtetet Anëtare të mbledhin të dhënat e REP-ve që kanë të bëjnë me 
fluturimet që zgjidhen brenda Bashkimit Evropian. 

 
Një shembull tjetër konkret që përfshihet në shtyllën e mbrojtjes është miratimi i “Plan Veprimit për 
mbrojtjen e hapësirave publike” 192 nga Komisioni Evropian në vitin 2017. Ky Plan Veprimi synon të 
shtojë mbështetjen për vendet e Bashkimit Evropian në drejtim të zvogëlimit të cenueshmërisë së 
hapësirave publike. 
 
Masat mbrojtëse të Bashkimit Evropian shtrihen edhe në veprimet përgatitore të terrorizmit. Një tjetër 
fushë kryesore e veprimtarisë së Bashkimit Evropian në fushën e anti-terrorizmit ka qenë lufta kundër 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Në vitin 2015, Parlamenti Evropian dhe Këshilli 
Evropian miratuan Direktivën 2015/849, e cila vendosi rregulla të përbashkëta për parandalimin e 
pastrimit të parave ose financimin e terrorizmit përmes sistemit financiar të Bashkimit Evropian. 193 
 
Për më tepër, Bashkimi Evropian, si pjesë e përgjigjes së saj kundër terrorizmit pas sulmeve të 11 
shtatorit, hartoi në dhjetor të vitit 2011 një listë të personave, grupeve dhe subjekteve të përfshira në akte 

                                                            
191 Të dhënat e regjistrimit të emrave të pasagjerëve (PNR) janë informacione personale që sigurohen nga pasagjerët 
dhe që mblidhen dhe mbahen nga transportuesi ajror. Ato përfshijnë informacione të tilla si emri i pasagjerit, datat e 
udhëtimit, itineraret, sediljet, bagazhet, detajet e kontaktit dhe mënyrat e pagesës. Për më shumë informacion, shihni 
Direktivën (BE) 2016/681 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 27 Prill 2016 mbi përdorimin e të 
dhënave të regjistrimit të emrit të pasagjerëve (PNR) për parandalimin, zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale të 
veprave terroriste dhe krimeve të rënda, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian L119 / 123 (4 maj 2016). 
192 Komisioni Evropian, Plan Veprimi për të mbështetur mbrojtjen e hapësirave publike, COM (2017) 612 
përfundimtar (18 Tetor 2017). 
193 Direktiva (BE) 2015/849 e Parlamentit e Këshillit Evropian e datës 20 maj 2015 për parandalimin e përdorimit të 
sistemit financiar me qëllim pastrimin e parave ose financimin e terrorizmit, Rregullorja e ndryshuar (BE) Nr. 
648/2012 e Parlamenti dhe Këshilli Evropian dhe shfuqizimi i Direktivës 2005/60 / EC të Parlamentit dhe Këshillit 
Evropian dhe Direktivës së Komisionit 2006/70 / EC, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian L 141/73 (5 qershor 
2015). 
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terroriste. Lista përfshin persona dhe grupe aktive brenda dhe jashtë Bashkimit Evropian. Lista rishikohet 
rregullisht nga Këshilli, të paktën çdo gjashtë muaj. Pozicioni i Përbashkët i 2001/931 / CFSP përcakton 
kriteret për renditjen e personave, grupeve dhe subjekteve. Ai identifikon veprimet që cilësohen si akte 
terroriste për këto qëllime dhe përcakton masat kufizuese që duhet të zbatohen. Grupi i Punës për 
zbatimin e Pozicionit të Përbashkët 2001/931/CFSP për zbatimin e masave specifike në luftën kundër 
terrorizmit (“Grupi i Punës CP 931”) vlerëson informacionet që kanë të bëjnë me regjistrimin dhe 
çregjistrimin në listë të personave, grupeve dhe subjekteve të përfshira në terrorizëm, përpara se t'i bëjë 
rekomandime Këshillit. Personat e listuar i nënshtrohen masave kufizuese. Këto masa përfshijnë ngrirjen 
e fondeve dhe pasurive të tjera financiare, si dhe masa më favorizuese në drejtim të bashkëpunimit policor 
dhe gjyqësor në çështjet penale. 
 

 “Ndiqni” dhe hetoni terroristët përtej kufijve. 
 
Për të arritur këto qëllime, strategjia përqendrohet në mënyrë të veçantë në përmirësimin e bashkëpunimit 
dhe shkëmbimin e informacionit midis autoriteteve policore dhe gjyqësore; pengimin  e planifikimit, 
udhëtimit dhe komunikimit; ndërprerjen e aksesit drejt fondeve dhe materialeve; dhe vënien e terroristëve 
para drejtësisë, duke respektuar të drejtat e njeriut dhe të drejtën ndërkombëtare. 
 
Për shembull, si pjesë e shtyllës së tretë, është miratuar një plan veprimi për të forcuar luftën kundër 
financimit të terrorizmit në vitin 2016. 194 

 
 “Përgjigjuni” në mënyrë të koordinuar duke përgatitur menaxhimin dhe minimizimin e 

pasojave të një sulmi terrorist. 
 
Strategjia gjithashtu synon të përmirësojë aftësitë kombëtare për t'u përballur me pasojat e një sulmi 
terrorist; koordinimin e reagimit pas krizës dhe nevojat e viktimave. Prioritetet kryesore në këtë fushë 
përfshijnë zhvillimin e marrëveshjeve të Bashkimit Evropian mbi koordinimin e krizave, zhvillimin e 
mjeteve të vlerësimit të rrezikut dhe shkëmbimin e praktikave më të mira në ndihmë të viktimave të 
terrorizmit. Një shembull konkret i punës në vazhdim në këtë shtyllë është krijimi i një Qendre Ekspertize 
të BE për Viktimat e Terrorizmit. 195 
 
Në të katër shtyllat, tipar gërshetues është roli i Bashkimit Evropian në mbështetjen e bashkëpunimit 
ndërkombëtar dhe aftësive kombëtare, pasi Bashkimi Evropian pranon që Shtetet Anëtare kanë 
përgjegjësi kryesore në luftën kundër terrorizmit. Në veçanti, strategjia e Bashkimit Evropian kundër-
terrorizmit nënvizon rolin e Bashkimit Evropian në: 
 

 “Forcimin e kapaciteteve kombëtare”: duke përdorur praktikat më të mira; duke shkëmbyer 
njohuritë dhe përvojat për të përmirësuar kapacitete kombëtare për të parandaluar dhe për t’u 
mbrojtur nga terrorizmi, për të ndjekur dhe reaguar ndaj terrorizmit, përmes mbledhjes dhe 
analizës së përmirësuar së informacionit dhe inteligjencës. 

                                                            
194 Komisioni Evropian, Plan Veprimi për forcimin e luftës kundër financimit të terrorizmit, COM (2016) 50 
përfundimtar (2 shkurt 2016). 
195 Komisioni Evropian, vendimi i Komisionit i datës 31.1.2019 për financimin e projektit Pilot për “Themelimin e 
një Qendre Ekspertize të BE-së për Viktimat e Terrorizmit” dhe miratimin e programit të punës për vitin 2018, C 
(2019) 636 versioni përfundimtar (31 Janar 2019) . 
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 “Lehtësimin e bashkëpunimit evropian”: duke punuar së bashku për të shkëmbyer 

informacione ndërmjet Shteteve Anëtare dhe Institucioneve në mënyrë të sigurt; duke krijuar 
dhe duke vlerësuar mekanizmat për të lehtësuar bashkëpunimin, duke përfshirë autoritetet 
policore dhe gjyqësore, përmes legjislacionit kur është e nevojshme dhe e përshtatshme. 

 
 “Zhvillimin e kapaciteteve kolektive”: duke siguruar kapacitetet në nivelin e Bashkimit 

Evropian për të kuptuar dhe për bërë reagime të politikave kolektive ndaj kërcënimit terrorist; 
duke shfrytëzuar sa më mirë kapacitetet e organeve të Bashkimit Evropian duke përfshirë 
EUROPOL-in, Eurojust-in, FRONTEX-in, MIC-in dhe SITCEN-in.  
 

  “Promovimin e partneritetit ndërkombëtar”: duke punuar me të tjerë përtej nivelit të 
Bashkimit Evropian, veçanërisht me Kombet e Bashkuara, me organizatat e tjera 
ndërkombëtare dhe me vendet kryesore të treta, për të thelluar konsensusin ndërkombëtar, 
ndërtimin e kapaciteteve dhe forcimin e bashkëpunimit në luftën kundër terrorizmit. Më 9 
shkurt 2015, menjëherë pas sulmeve të gazetareve të Charlie Hebdo, krerët e Bashkimit 
Evropian theksuan nevojën që Bashkimi Evropian të angazhohet më shumë me vendet jo 
anëtare për sa i përket çështjeve të sigurisë dhe atyre kundra terrorizmit. Në këtë drejtim, 
agjenda e antiterrorizmit është e pranishme në shumë forma në marrëdhëniet e vendosura midis 
Bashkimit Evropian dhe vendeve jo anëtarë të BE, përmes dialogut politik të nivelit të lartë; 
miratimit të klauzolave dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit; ndihmës specifike dhe projekteve 
për krijimin e kapaciteteve me vendet strategjike. 

 
2. Direktiva (BE) 2017/541 për luftën kundër terrorizmit 

 
Përveç instrumenteve jo detyrues, siç është Strategjia e BE-së Kundër Terrorizmit, Shtetet Anëtare kanë 
disa detyrime detyruese sipas kornizës ligjore rajonale të Bashkimit Evropian. Deri në Mars të vitit 2017, 
detyrimet kryesore kundër terrorizmit ishin përcaktuar në Vendimin Kuadër të Këshillit të 13 qershorit 
2002 për luftën kundër terrorizmit (2002/475 / JHA) 196 dhe ndryshimin e vendimit 2008/919 / JHA. 197 
Këto vendime iu kërkuan Shteteve Anëtare të ndërmerrnin një seri veprimesh, të tilla si të bënin të 
mundur që përkufizimet e terrorizmit - kriteret e përfshirjes për të cilat është rënë dakord midis Shteteve 
Anëtare – të ekzistonin brenda ligjit të tyre të brendshëm dhe të cilësonin si vepra penale akte të caktuara 
të lidhura me terrorizmin. Këto vendime përcaktuan veprat e veçanta terroriste dhe përcaktuan rregullat e 
zhvendosjes në Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian. 
 
Në Mars 2017, Këshilli miratoi Direktivën (2017/541)198 për luftën kundër terrorizmit. Direktiva, e cila 
zëvendësoi Kuadrin e vitit 2002, forcon kuadrin ligjor të BE-së duke përforcuar dhe zgjeruar fushën e 
legjislacionit ekzistues. Për shembull, ajo kriminalizon udhëtimet brenda, jashtë ose në BE për qëllime 

                                                            
196 Këshilli i Bashkimit Evropian, Vendimi Kuadër i Këshillit i 13 Qershorit 2002 për luftën kundër terrorizmit 
(2002/475 / JHA), Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian L 164/3 (22 qershor 2002). 
197 Këshilli i Bashkimit Evropian, Vendimi Kuadër i Këshillit i 28 nëntorit 2008 për luftën kundër terrorizmit 
(2008/919 / JHA), Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian L 330/21 (9 dhjetor 2008). 
198 Direktiva (BE) 2017/541 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 15 Mars 2017 mbi luftën kundër terrorizmit dhe 
zëvendësimin e Vendimit Kuadër të Këshillit 2002/475 / JHA dhe ndryshimin e Vendimit të Këshillit 2005/671 / JHA, Gazeta 
Zyrtare e Bashkimit Evropian L 88 / 6 (31 Mars 2017). 
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terroriste. Me rëndësi janë Nenet 9 dhe 10, që kanë të bëjnë me udhëtimin ose lehtësimin e udhëtimit me 
qëllim terrorizmin. 

Direktiva ofron përkufizimin e vet për veprën terroriste’’ (e përcaktuar në nenin 3), e cila është e 
ndryshme nga ajo e propozuar në Konventën e Këshillit të Evropës. Edhe pse të dy instrumentet 
kriminalizojnë veprimtari të ngjashme, ekziston një mundësi e vogël që një veprim, i cili është penal sipas 
Direktivës 2017/541 të mos jetë i tillë nën Konventën e Këshillit të Evropës, dhe anasjelltas. Ashtu si në 
Konventën e Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit, këto vepra penale duhet të kryhen me 
qëllim, siç shprehet qartë në secilin nen: 

Neni 4 - Veprat penale që lidhen me një grup terrorist 

“Shtetet Anëtare do të marrin masat e nevojshme për t'u siguruar që veprimet e mëposhtme, kur janë 
kryer me dashje, janë të dënueshme si vepër penale: 

(a) drejtimi i një grupi terrorist; 
(b) pjesëmarrja në aktivitetet e një grupi terrorist, duke përfshirë dhënien e informacionit 

ose burimeve materiale, ose duke financuar aktivitetet e tij në çfarëdo mënyre, në dijeni 
të faktit që një pjesëmarrje e tillë do të kontribuojë në aktivitetet kriminale të grupit 
terrorist.” 

Neni 5 - Provokimi publik për të kryer një vepër terroriste 

“Shtetet Anëtare do të ndërmarrin masat e nevojshme për t'u siguruar që shpërndarja, ose vënia në 
dispozicion, me çfarëdo mënyre, qoftë në internet apo jashtë linje, e një mesazhi për publikun, me qëllim 
të nxitjes së kryerjes së një prej veprave penale të listuara në pikat (a) deri në (i) të Nenit 3(1), kur një 
sjellje e tillë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë siç është glorifikimi i akteve terroriste, mbron 
kryerjen e veprave terroriste, duke shkaktuar kështu rrezikun që një ose më shumë vepra të tilla mund të 
kryhen, dënohet si vepër penale kur kryhet me dashje.” 

Neni 6 - Rekrutimi për terrorizëm 

“Shtetet Anëtare marrin masat e nevojshme për t'u siguruar që shtyrja e një personi tjetër për të kryer ose 
kontribuar në kryerjen e një prej veprave penale të listuara në pikat (a) deri (i) të Nenit 3 (1), ose të Nenit 
4 është i dënueshëm si vepër penale kur është kryer me dashje.” 

Neni 7 - Sigurimi i trajnimit për terrorizëm 

“Shtetet Anëtare do të marrin masat e nevojshme për t'u siguruar që dhënia e udhëzimeve për bërjen ose 
përdorimin e eksplozivëve, armëve të zjarrit ose armëve të tjera ose substancave të dëmshme ose të 
rrezikshme, ose me metoda ose teknika të tjera specifike, me qëllim kryerjen, ose kontributin për kryerjen 
e një prej veprave penale të përmendura në pikat (a) deri (i) të Nenit 3(1), duke e ditur që aftësitë e 
ofruara synojnë të përdoren për këtë qëllim, është i dënueshëm si vepër penale kur kryhet me dashje.” 

Neni 8 - Marrja e trajnimeve për terrorizëm 

“Shtetet Anëtare marrin masat e nevojshme për t'u siguruar që marrja e udhëzimeve për bërjen ose 
përdorimin e eksplozivëve, armëve të zjarrit, ose armëve të tjera ose substancave të dëmshme ose të 
rrezikshme, ose me metoda ose teknika të tjera specifike, me qëllim kryerjen, ose kontributin për kryerjen 
e një nga veprave penale të përmendura në pikat (a) deri (i) të Nenit 3 (1) është i dënueshëm si vepër 
penale kur kryhet me dashje.” 

Neni 9 - Udhëtimi për qëllime terrorizmi 
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(1) “Secili Shtet Anëtar do të marrë masat e nevojshme për t'u siguruar që udhëtimi në një vend 
tjetër nga ai Shtet Anëtar me qëllim kryerjen, ose kontributin në kryerjen e një vepre terroriste, 
siç përmendet në nenin 3, me qëllim pjesëmarrjen në aktivitetet e një grupi terrorist në dijeni të 
faktit se një pjesëmarrje e tillë do të kontribuojë në aktivitetet kriminale të një grupi të tillë, siç 
përmendet në Nenin 4, ose me qëllim sigurimin ose marrjen e trajnimit për terrorizëm, siç 
referohet në nenet 7 dhe 8 është i dënueshëm si vepër penale kur kryhet me dashje.” 

(2) “Secili Shtet Anëtar do të marrë masat e nevojshme për t'u siguruar që njëra prej veprimeve të 
mëposhtme është e dënueshme si vepër penale kur kryhet me dashje: 

(a) udhëtimi në atë Shtet Anëtar me qëllim kryerjen, ose kontributin në kryerjen e një vepre 
terroriste të përmendur në nenin 3, me qëllim pjesëmarrjen në aktivitetet e një grupi 
terrorist në dijeni të faktit se një pjesëmarrje e tillë do të kontribuojë në aktivitetet 
kriminale të një grupi të tillë, siç përmendet në Nenin 4, ose me qëllim sigurimin ose 
marrjen e trajnimit për terrorizmin, siç përmendet në nenet 7 dhe 8; ose 

(b) aktet përgatitore të ndërmarra nga një person që hyn në atë Shtet Anëtar me qëllim 
kryerjen, ose kontributin në kryerjen e një vepre terroriste, siç përmendet në Nenin 3.” 

Neni 10 - Organizimi ose ndihmesa për udhëtime për qëllime terrorizmi 

“Shtetet Anëtare marrin masat e nevojshme për t'u siguruar që çdo veprim për organizimin ose 
ndihmesën për çdo person që udhëton për qëllime terrorizmi, siç përmendet në Nenin 9 (1) dhe pikën (a) 
të Nenit 9 (2), në dijeni të faktit që ndihma e dhënë është për këtë qëllim, është i dënueshëm si vepër 
penale kur kryhet me dashje.” 

Neni 11 - Financimi i terrorizmit 

(1) “Secili Shtet Anëtar do të marrë masat e nevojshme për t'u siguruar që ofrimi ose mbledhja e 
fondeve, me çfarëdo mënyre, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, me qëllim që ato të përdoren, ose 
në dijeni që ato do të përdoren, plotësisht ose pjesërisht, për të kryer, ose për të kontribuar në 
kryerjen e ndonjë prej veprave penale të përmendur në Nenet 3 deri 10 është e dënueshme si 
vepër penale kur kryhet me dashje.” 

(2) “Kur financimi i terrorizmit siç përmendet nga paragrafi 1 i këtij Neni ka të bëjë me ndonjë prej 
veprave penale të përcaktuara në Nenet 3, 4 dhe 9, nuk është e nevojshme që fondet të përdoren 
plotësisht ose pjesërisht, për të kryer, ose për të kontribuar në kryerjen e ndonjë prej atyre 
veprave penale, dhe as nuk kërkohet që kryerësi të ketë dijeni për cilën vepër ose vepra të 
veçanta penale do të përdoren fondet.” 

Neni 12 - Vepra të tjera që lidhen me veprimtaritë terroriste 

“Shtetet Anëtare do të marrin masat e nevojshme për t'u siguruar që veprat penale të lidhura me 
aktivitetet terroriste përfshijnë veprimet e qëllimshme si më poshtë: 

(a) vjedhje të rënduar me qëllim kryerjen e një prej veprave të listuara në Nenin 3; 
(b) zhvatje me synim kryerjen e një prej veprave penale të listuara në Nenin 3; 
(c) hartimin ose përdorimin e dokumenteve të rreme administrative me qëllim kryerjen e një prej 

veprave penale të listuara në pikat (a) deri (i) të Nenit 3(1), pikën (b) të Nenit 4 dhe Nenin 9.” 

Kapitulli 3 

Hetimi në internet i veprave penale të lidhura me luftëtarë të huaj terroristë 

Trajnimi mbi hetimet në internet dhe mbledhja e provave të bazuara në kompjuter është identifikuar si 
përparësi në hetimin dhe ndjekjen e misioneve të vlerësimit të LHT gjatë UNODC dhe aktiviteteve të 
trajnimit në EJL. Kompjuterët dhe Interneti po bëhen me shpejtësi një nga karakteristikat kryesore të 
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hetimeve bashkëkohore për terrorizëm. Secila mund të përdoret në kryerjen e krimit, mund të përmbajë 
prova të krimit, madje mund të jetë edhe objektiv i krimit. 

Ekzistojnë një sërë publikimesh zyrtare në dispozicion që diskutojnë hetimet në internet dhe provat 
elektronike, ku përfshihen: 

• Publikimi i UNODC / CTED / IAP: "Udhëzues Praktik për Kërkimin e Provave Elektronike Përtej 
Kufijve" (2018) 

• Publikimi i UNODC: "Përdorimi i Internetit për qëllime terroriste" (Shtator 2012); 

• Raporti i përgatitjes së Këshillit të Ministrave (Ministrat e Drejtësisë) të Bashkimit Evropian për 
mbledhjen e Këshillit: "Mbledhja e provave elektronike në epokën digjitale - rruga përpara" (4 nëntor 
2015); 

• Publikimi i Shoqatës së Shefave të Policisë të Mbretërisë së Bashkuar: "Udhëzues i praktikës së mirë 
për provat digjitale dhe elektronike" (Mars 2012); 

• Publikimi i Departamentit të Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara "Hetimi i skenës elektronike të krimit: 
Një udhëzues për përgjigjësit e parë, botimi i dytë" (2012). 

Të gjitha dokumentet e lartpërmendura janë në dispozicion në internet dhe referohen kur përmenden si 
tekst. 

Tendenca në rritje e varësisë nga rrjetet e komunikimit dhe të dhënave, ruajtjes së informacionit brenda 
domenit kibernetik, së bashku me mungesën e një miratimi të plotë reciprok midis vendeve për kontrollin 
efektiv të operacioneve në atë fushë, tani paraqet sfida të reja për autoritetet e zbatimit të ligjit dhe 
prokurorisë në luftimin e kërcënimit që paraqet terrorizmi. Terroristët, duke qenë të shkathët, krijues dhe 
fleksibël, kanë qenë ndër grupet e para që i kanë shfrytëzuar teknologjitë e reja për qëllime kriminale. 

Në vitin 2014, Charles Lister, një ekspert i terrorizmit në Institutin Brookings tha: 

“Në shumë mënyra, Siria ka revolucionarizuar përdorimin xhihadist të PR. Përdorimi xhihadist i 
informacionit - mbizotërimi i mediave sociale për të komunikuar, qëndruar në internet, për të dhënë 
deklarata - dhe që njerëzit të kenë llogaritë e tyre ka qenë thelbësor. Thelbësor. Unë nuk di të ketë ndonjë 
konflikt tjetër që i afrohet sasisë ose shkallës së përdorimit të mediave sociale që po shohim në Siri. Ky 
efekt do të vazhdojë për vite me radhë....ka rezultuar me shumë vlerë për rekrutimin.199 Në të vërtetë, 
revolucioni digjital po ripërcakton të gjitha aspektet e shoqërisë, dhe krimi nuk është përjashtim. 
Kriminelët, përfshirë terroristët, shfrytëzojnë gjithnjë e më shumë teknologjinë në planifikimin dhe 
kryerjen e veprave penale. Kjo do të thotë që autoritetet duhet të mbështeten gjithnjë e më shumë në 
provat elektronike për të dhënë dënime. Në Mbretërinë e Bashkuar, për shembull, provat e përdorura në 
gjykatë kanë përfshirë bisedat në Skype, fotografi të kampeve të trajnimit, si dhe fotografitë e marra në 
Republikën Arabe Siriane nga një telefon celular200. 

Në pikën kulmore të ISIL (Da'esh) në Irak dhe Republikën Arabe Siriane, përhapja e radikalizmit në 
mediat sociale ishte një shkak serioz për t'u shqetësuar. Raportet sugjerojnë që në vitin 2015, grupi 
kontrollonte rreth 90,000 llogari në Twitter duke synuar dhe rekrutuar të rinjtë në një luftë ku hashtags u 
bënë armët e reja201. Disa xhihadistë nga EJL ishin shumë me ndikim në mediat sociale. Një xhihadist i 
tillë është Lavdrim Muhaxheri, i njohur gjithashtu si "Abu Abdullah al Kosova", një udhëheqës i 
                                                            
199 Sam Jones, “Jihad në media sociale”, Financial Times, 28 Mars 2014 
200 EUROPOL, "Raporti i Bashkimit Evropian mbi Situatën dhe Trendin e terrorizmit 2015" (TE-SAT) (2015) 
201 J. M. Berger dhe Jonathon Morgan, "Regjistrimi i Twitter i ISIS: Përcaktimi dhe përshkrimi i popullatës së mbështetësve të 
ISIS në Twitter", Analiza Nr. 20 (Uashington, D.C., Instituti i Brookings, Mars 2015). 
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shqiptarëve të Kosovës në IS dhe rekrutues i LHT-ve që e shpalli veten si "komandant të shqiptarëve në 
Siri dhe Irak". Përveç natyrës pa kufi të Internetit, ekziston një dimension i rëndësishëm trans-nacional i 
përmbajtjes ekstremiste në internet, në veçanti në EJL, për shkak të faktorëve të tillë si gjuhët e 
përbashkëta, ndikuesit kryesorë dhe lidhjet e diasporës.202 

Krahas grupeve të tjera, anëtarët e ISIL (Da'esh) kanë qenë të vështirë për t'u ndjekur për shkak të 
përdorimit të mjeteve teknologjike, të tilla si aplikacionet e kodimit, platformat e mediave sociale dhe 
platformat e mesazheve të shpejta të koduara. Kohët e fundit u raportua nga një sërë lajmesh që ISIL 
(Da'esh) ka nxjerrë një manual, me titull "Si të shkruash i sigurt në Twitter, pa dërguar vendndodhjen në 
NSA", i cili synon të shpjegojë se si të shmanget survejimi203. Shembuj të tjerë se si janë bërë terroristët 
islamikë kompetentë teknologjikisht, përfshijnë një sërë aplikimesh të zhvilluara nga vetë terroristët, 
p.sh204.: 

• "Tashfeeral-Jawwal" - një platformë Kodimi për celularët, e zhvilluar nga Global Islamic Front Media 
(GIMF), nxjerrë në Shtator 2013. 

• "Asrar al-Ghurabaa" - një tjetër program alternativ i kodimit i zhvilluar nga ISIL (Da'esh), i cili u nxor 
në Nëntor 2013. Rreth të njëjtës kohë grupi braktisi Al-Kaida-n pas luftës për pushtet. 

• "Amn al-Mujahid" (Siguria nëse është Muxhahidi) - një program kodimi (nxjerrë në dhjetor 2013) i 
zhvilluar nga Komiteti Al-FajrTechnical, një organizatë e linjës kryesore të Al-Kaida-s. Ky program u 
shoqërua me një manual udhëzimi 28 faqesh për kodimin. 

• "Alemarah" - një aplikacion që rendit lajmet, burimet, faqet e internetit dhe kalendarët që përmbajnë 
informacione në lidhje me operacionet terroriste në vazhdim, nxjerrë në Prill 2016. 

• "Amaq v 1.1" - një aplikacion Android i përdorur zakonisht nga një sërë organizatash terroriste për të 
shpërndarë informacione. Ka versione të ndryshme dhe Amaq 2.1 përdor një skedar konfigurimi që lejon 
shpërndarësin e aplikacioneve të ndryshojë URL-në (Lokalizimin e Burimeve të Njëtrajtshme-Uniform 
Resource Locator) ku ndodhet aplikacioni, në rast se ndonjë nga faqet e internetit të tyre hiqet. Kjo 
teknikë është përdorur gjithashtu nga kriminelët në internet për menaxhimin e malware. 

Përveç përdorimeve propagandistike, këto aplikacione shërbejnë kryesisht për të lehtësuar komunikimet e 
sigurta, duke e bërë më të vështirë për autoritetet që të monitorojnë dhe shkatërrojnë aktivitetet e lidhura 
me terrorizmin. 

Krahas këtyre aplikacioneve të bëra enkas për ta, ekzistojnë gjithashtu shumë opsione programesh 
kompjuterike të regjistruara dhe teknikash online në dispozicion të terroristëve për të lehtësuar sigurinë në 
internet. Aplikime të tilla si Telegram dhe WhatsApp janë ndër ato që vijnë në mendje. Studimet kanë 
treguar komunikime përmes kanaleve "normale" (email etj.) Duke përdorur teknikat e kodimit sekret të 
tilla si steganografia dhe shkrimi i fshehur (watermark) janë gjithashtu të mundshme205. 

                                                            
202 Maura Conway, Sheelagh Brady, "Një fushë e re virtuale beteje - Si të parandaloni radikalizimin në fushën e sigurisë 
kibernetike të Ballkanit Perëndimor" (Sarajevë, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, Dhjetor 2018), f. 83. 
203 Pierluigi Paganini, "Teknikat e fshehta të komunikimit të përdorura nga terroristët e gjeneratës së ardhshme të teknologjisë së 
lartë", Çështjet e Sigurisë, 12 maj 2016. 
204 Po aty 
205 Steganografia fsheh të dhëna brenda të dhënave të tjera - fshehja e një skedari tekst brenda një imazhi, për shembull. 
Steganografia është një teknikë e kodimit që mund të përdoret së bashku me kriptografinë si një metodë tepër e sigurt me të cilën 
mbrohen të dhënat. “Watermarking” ose shkrimi i fshehur zakonisht përdoret për të identifikuar pronësinë e të drejtave të autorit 
të një sinjali të tillë. “Watermarking” është procesi i fshehjes së informacionit digjital në një sinjal bartës; informacioni i fshehur 
duhet, por nuk ka nevojë, të përmbajë lidhje me sinjalin bartës. Watermarks digjital mund të përdoren për të verifikuar vërtetësinë 
ose integritetin e sinjalit të transportuesit ose për të treguar identitetin e pronarëve të tij. Përdoret kryesisht për gjurmimin e 
shkeljeve të të drejtave të autorit dhe për vërtetimin e kartëmonedhave 
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Këto teknika, kur përdoren me kodim, përbëjnë sfida serioze për shërbimet e inteligjencës, zbatimit të 
ligjit dhe prokurorisë. Shembull ilustrues është rasti i vitit 2017 i një burri në Mbretërinë e Bashkuar i 
dënuar, ndër të tjera, si anëtar i ISIL (Da’esh) dhe për trajnim terrorist. I dënuari kishte krijuar një 
udhëzues online vetë-ndihmues për terroristët me teknika të kodimit dhe mënyra për të shmangur 
zbulimin nga policia dhe shërbimet e sigurisë. Ai kishte botuar gjithashtu video mësimore se si të 
sigurohen të dhëna të ndjeshme dhe si të mbetesh anonim në internet206. Disa nga programet përfshijnë: 

 Sistemi i Operimit Tails (Operating System OS) - një sistem operativ i sigurt që "futet"(boots) 
nga një USB dhe nuk lë gjurmë në kompjuter, përveçse nëse programuar në mënyrë specifike për 
ta bërë këtë. Të gjitha lidhjet dalëse me sistemin operativ (OS) kanalizohen përmes "Ruterit 
Qepë" (TOR - shiko më poshtë) dhe për këtë arsye janë anonime. Lidhjet hyrëse jo-anonime janë 
bllokuar. 

 ZeroNet - një rrjet nga-përdoruesi-në-përdorues (peer-to-peer) që lejon krijimin e faqeve të 
internetit që janë praktikisht të pamundura për t'u censuruar ose hequr, pasi përmbajtjet ruhen në 
kompjuterët e shumtë të përdoruesve, dhe jo në server. 

 VeraCrypt - një program i cili krijon një vëllim të koduar në një hard disk, i fshehur brenda një 
vëllimi tjetër. Kështu, një i dyshuar me dëshirë mund të heqë dorë nga fjalëkalimi që i mundëson 
përdorimin e një pajisjeje, duke e ditur se vëllimi i fshehur nuk mund të shihet. 

Teknika dhe programe të tjera përfshijnë TOR, i cili është një shfletues në internet, i cili shpesh 
përmendet së bashku me uebin e thellë ose të errët, një pjesë të Internetit që nuk indeksohet nga motorët e 
kërkimit si Google, dhe që kodon lidhjet për të penguar mundësitë për të ndjekur aktivitetin e uebit207. 

Simpatizantët e ISIL (Da’esh) vazhdojnë të investojnë në burime që promovojnë mjete me burim të hapur 
të cilat sigurojnë anonimitetin e komunikimit në faqet (përfshirë disa në Darknet) në mënyrë që të 
mbrojnë ata që hyjnë në propagandën terroriste në internet.208 

3.1 Hetimet në internet 

Aftësia për të kryer në mënyrë efektive hetime në internet po bëhet gjithnjë e më shumë një element 
thelbësor në të gjitha ndjekjet penale. Sigurisht, këto lloje të hetimeve janë vetëm një aspekt i një 
ndjekjeje të suksesshme dhe plotësojnë metodat tradicionale të vendosura, si dhe teknika të tjera hetimore 
speciale. 

Interneti është një sistem i madh i rrjeteve kompjuterike të ndërlidhura. Ai përbëhet nga miliona rrjete 
private, publike, akademike, biznesi dhe qeverie, të lidhura nga një grup i gjerë i teknologjive të rrjeteve 
elektronike, optike dhe pa kabllo. Këto lidhje janë të mundshme për shkak të një sërë protokollesh 
globale, më e rëndësishmja prej të cilave për një hetues është "Protokolli i Internetit" (IP). "Web në mbarë 
botën" (worldwide web-www), është një hapësirë informacioni ku dokumentet dhe burimet e tjera mund 
të arrihen në internet. Në kohën e zhvillimit të "uebit", u përcaktuan tre specifikime për teknologjitë në 
internet: " Lokalizimi i burimeve të Njëtrajtshme-Uniform Resource Locator" (URL); “Protokolli i 
transferimit të hipertekstit- Hypertext Transfer Protocol” (HTTP); dhe "Gjuha e Shenjave Hipertekst - 
Hypertext Markup Language " (HTML).  

Baza e komunikimit në internet është një proces i caktimit të një adrese për secilën pajisje të 
bashkangjitur në Internet. Kjo adresë lejon një pajisje të lidhet dhe të komunikojë me çdo pajisje tjetër të 

                                                            
206 Bill Goodwin, "Mbështetësja e IS Samata Ullah, i vuri emrin një race‘ të re dhe të rrezikshme të terrorizmit ", Computer 
Weekly, 29 Prill 2017; shiko gjithashtu "Terroristen e cufflink" Samata Ullah u burgos për tetë vjet ", BBC News, 2 maj 2017. 
207Retirely, "Si komunikojnë terroristët - Dark Web", e disponueshme në: https://www.retire.ly/how-terrorists-communicate-dark-
web/.  
208 TE-SAT 2018, f.31 (shiko shënimin 120, Kapitulli 1); shiko gjithashtu EUROPOL, “Vlerësimi i kërcënimit të krimit të 
organizuar në internet (IOCTA) 2018” (2018), f.13. 
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lidhur. Kjo skemë zakonisht quhet adresa IP, e cila mund të krahasohet me një kod postar ose një numër 
telefoni. Ajo i lejon një personi të adresojë një paketë dhe ta hedhë atë në sistem. Dorëzimi i paketës 
garantohet nga pjesa tjetër e protokollit të komunikimit, i njohur si "Protokolli i Kontrollit të 
Transmisionit- Transmission Control Protocol " (TCP). TCP është një nga protokollet kryesore në 
rrjetet TCP / IP. Ndërsa IP merret me paketat e të dhënave, TCP mundëson dy marrës të vendosin lidhje 
dhe të shkëmbejnë rrjedhat e të dhënave. TCP jo vetëm që garanton shpërndarjen e të dhënave, por edhe 
që paketat e të dhënave do të merren në të njëjtin rend sipas të cilit janë dërguar.  

Një adresë IP identifikon një pajisje dhe vendndodhjen e saj kudo në botë. Ekzistojnë dy versione të një 
adrese IP: "IPv4" dhe "IPv6". 

"IPv4" u krijua në 1983 dhe përdor një skemë të adresave 32-bit, duke lejuar mundësinë e mbi 4 miliardë 
adresave. Por rritja masive e Internetit dhe numri i pajisjeve të lidhura do të thotë që numri i adresave të 
përdorura IPv4 përfundimisht do të mbarojë. Për shkak të faktit se çdo pajisje e lidhur kërkon një adresë 
unike, një sistem i ri i adresimit të Internetit, versioni 6 i Protokollit të Internetit ("IPv6"), po vendoset për 
të përmbushur nevojën për më shumë adresa të Internetit. Në kohën e këtij shkrimi, të dy IPv4 dhe IPv6 
funksionojnë njëkohësisht. Për të trajtuar problemin e ezaurimit të mundshëm të adresave, "Ofruesit e 
Shërbimit të Internetit- Internet Service Providers " (ISP) caktojnë adresat dinamike IPv4. Kjo do të thotë 
që një adresë IP me siguri ndryshon në mënyrë periodike - ka të ngjarë sa herë që të ketë një lidhje me një 
rrjet të ndryshëm. Pajisjet që dalin jashtë linje humbasin adresat e tyre IP, kështu që ato mund të përdoren 
nga të tjerët. Në thelb, ju merrni me qira por nuk zotëroni adresën tuaj IP. Kjo ngadalëson ndjeshëm 
varfërimin e adresave IPv4.209  

Si duken adresat IP (v4 dhe v6)? 

Një adresë numerike 32-bitësh (IPv4) është e shkruar në dhjetore si katër numra të ndarë me pika. Secili 
numër mund të jetë zero deri në 255. Për shembull, 1.160.10.240 mund të jetë një adresë IP (v4). 

Adresat IPv6 janë adresa IP 128-bit të shkruara në hekzadecimal210 dhe të ndara me dy pika. Një shembull 
i adresës IPv6 mund të jetë: 3ffe:1900:4545:3:200:f8ff:fe21:67cf. 

Të dy versionet IP do të funksionojnë njëkohësisht për disa kohë në të ardhmen, kështu që hetuesit mund 
të presin të shohin të dy versionet gjatë hulumtimit të tyre. 

Ekzistojnë dy mënyra me të cilat një pajisje mund të marrë një adresë IP kur lidhet me internetin - ose me 
alokim statik, ose dinamik: 

• Një adresë IP statike zakonisht shpërndahet, për shembull, në një server që ofron një shërbim siç është 
një faqe në internet. Caktimi i një adrese statike (ose të përhershme) i lejon pajisjes t'i kthehet të njëjtit 
vend në internet. 

• Adresat dinamike bëhen përmes një procesi të quajtur "Protokolli i Kontrollit të Konfigurimit të Ekipit 
Dinamik - Dynamic Host Configuration Protocol " (DHCP). Ky protokoll përbëhet nga softuerë që 
funksionojnë në një server ose ruter, për shembull, që vendos caktimin e adresave IP në pajisje të tjera në 
rrjet. Në mënyrë efektive, DHCP cakton adresën nga një grup adresash. Kjo bëhet pjesë e gjurmës së 
hetimit që duhet të ndiqet. 

Pasi të jetë identifikuar një adresë IP, një kërkim në Internet do të zbulojë "Ofruesin e Shërbimit Internet- 
Internet Service Provider " (ISP) përmes të cilit pajisja e lidhur me IP është e lidhur në Internet. Meqenëse 

                                                            
209 Paul Bischoff, "IPV6 vs IPV4: çfarë janë, cili është ndryshimi, cili është më i sigurti?", Comparitech, 11 janar 2019 
210 Hekzadecimal është një mënyrë më e lehtë për të përfaqësuar vlerat binare në sistemet kompjuterike, sepse ato shkurtojnë në 
mënyrë të konsiderueshme numrin e shifrave, pasi një shifër heksadecimal është ekuivalent me katër binarëzues. 
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të gjitha ISP-të bazohen në pajtime në kompani, këto kompani kanë regjistrime të aktivitetit të Internetit 
të secilit pajtimtar.  

Afati kohor që ISP-të ruajnë të dhënat nga pajtimtarët ndryshon; prandaj, hetimi duhet të lëvizë shpejt. 
Hetuesit mund t'i bëjnë një kërkesë zyrtare ISP-së duke kërkuar që ato të ruajnë të dhënat në fjalë ndërsa 
hartohet një thirrje, mandat arresti ose urdhër gjyqësor që kërkon nxjerrjen e regjistrimeve. 

Sidoqoftë, për shkak të numrit të kufizuar të adresave IPv4, siç u diskutua më lart, një teknologji tjetër 
e përdorur nga ISP-të për të zgjidhur këtë mungesë të adresave IPv4 mund të ketë implikime serioze për 
hetimet e zbatimit të ligjit deri në disponueshmërinë e plotë të IPv6. Teknologjitë "Përkthimi i Adresës së 
Rrjetit të Transportuesit - Carrier Grade Network Address Translation" (CGN) po përdoren nga IPS për të 
ndarë një adresë të vetme IP midis abonentëve të shumtë në të njëjtën kohë (disa mijëra). Prandaj, 
potencialisht, është bërë teknikisht e pamundur për ISP-në që të zbatojnë urdhrat ligjorë për të identifikuar 
pajtimtarët individualë. Në një hetim penal, një adresë IP shpesh është informacioni i vetëm që mund të 
lidhë një krim me një individ.211 
 

Meqenëse në Evropë nuk ekziston një politikë e përbashkët për ruajtjen e të dhënave, dhe ISP-të kanë 
lirinë të vendosin për kornizat kohore të ruajtjes së të dhënave, disa ISP ruajnë të dhënat për 6 muaj, disa 
për 2 muaj dhe disa për vetëm 14 ditë. Hetuesit mund t'i bëjnë një kërkesë zyrtare ISP-së duke kërkuar që 
ato të ruajnë të dhënat në fjalë ndërsa është duke u bërë një thirrje gjyqësore, mandat arresti ose urdhër 
gjyqësor që kërkon nxjerrjen e regjistrimeve. 

Sidoqoftë, e drejta e aksesit për të dhënat digjitale nuk është gjithmonë e drejtpërdrejtë pasi të dhënat 
shpesh ruhen në një vend tjetër. Brenda Bashkimit Evropian, rregullat e reja të propozuara nga Komisioni 
i BE-së janë krijuar për të përshpejtuar aksesin në provat elektronike të ruajtura në një shtet tjetër anëtar. 
Këto rregulla të reja do të lejojnë autoritetet gjyqësore nga një vend i Bashkimit Evropian që të kërkojnë 
drejtpërdrejt akses në provat elektronike nga një ofrues i shërbimit në një vend tjetër të Bashkimit 
Evropian. Kjo do të gjurmonte me shpejtësi kërkesën për akses pasi nuk do të kishte nevojë të kalonte 
përmes autoriteteve në shtetin tjetër anëtar.212 

Në të njëjtën kohë, policia dhe autoritetet gjyqësore mund të kenë akses më të lehtë në të dhënat e cloud 
në Shtetet e Bashkuara, pasi Komisioni i BE-së synon të negociojë me qeverinë e Shteteve të Bashkuara 
për pjesëmarrjen në Aktin e "Shqyrtimit të Ligjshëm të Përdorimit të Jashtëm të të Dhënave- Clarifying 
Lawful Overseas Use of Data " (CLOUD) 2018.213 

Çfarë është një hetim në internet? 

Është e rëndësishme të merret në konsideratë termi "hetim në internet", i cili mund të përfshijë një numër 
konceptesh, duke përfshirë: 

• Operacionet e fshehta të inteligjencës (monitorimi i simpatizantëve të njohur ose të dyshuar 
terroristë para procedurave gjyqësore) - normalisht, kjo lloj detyre bie në kompetencën e 
shërbimeve të sigurisë ose inteligjencës dhe si e tillë, nuk do të diskutohet në këtë dokument. 

                                                            
211 Për më shumë informacion, shihni: EUROPOL, "A po ndani të njëjtën adresë IP si një kriminel? Zbatimi i ligjit bën thirrje për 
rrjetin e transportuesit NAT (CGN) të rritë përgjegjshmërinë në internet ”, Njoftim për shtyp, 17 Tetor 2017 
212 Këshilli i Bashkimit Evropian, "Qasje më e mirë në provat elektronike për të luftuar krimin", në dispozicion në 
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/e-evidence/.  
213 Matthias Monroy, "Komisioni Evropian dëshiron të lehtësojë aksesin në serverët në shtetet e treta", 05 Shkurt 2019, në 
dispozicion në: https://digit.site36.net/2019/02/05/european-commission-wants-to-facilitate-access-to-servers-in-third-states/; 
Aravind Swaminathan et al. “Akti i CLOUD, I shpjeguar”, Orrick, 6 Prill 2018, në dispozicion në: 
https://www.orrick.com/Insights/2018/04/The-CLOUD-Act-Explained. 
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• Operacionet e fshehta të zbatimit të ligjit - këto janë veprimtari të fshehta plotësisht të 
autorizuara nga zyrtarë të zbatimit të ligjit të trajnuar posaçërisht. Ky lloj i hetimit të Internetit 
nuk do të përfshihet në këtë dokument pasi rregullohet nga legjislacioni i brendshëm dhe për këtë 
arsye ndryshon sipas juridiksioneve të ndryshme. 

• Mbledhja e inteligjencës me burim të hapur - Open source intelligence gathering  (OSINT) - 
kjo përfshin hulumtime të përgjithshme në internet. Një informacion i tillë është i disponueshëm 
për këdo, pa nevojën për një autoritet mbikëqyrjeje, një thirrje  apo mandat. 
 
 

Hetimet me burim të hapur 

Ekziston një pritshmëri nga publiku që Interneti do t'i nënshtrohet "patrullimit" rutinë nga agjencitë e 
zbatimit të ligjit, edhe pse kjo ka të bëjë vetëm me aksesin në informacionin me burim të hapur. Si 
rezultat, shumë organe përfshihen në përpjekje proaktive për të monitoruar Internetin dhe për të zbuluar 
aktivitete të paligjshme. Në disa raste, ky monitorim mund të evoluojë në "mbikëqyrje". Në këto rrethana, 
hetuesit duhet t'i referohen legjislacionit të tyre përkatës për autoritetin e duhur për të vazhduar. 

Hetuesi gjithmonë duhet të sigurohet që po përdor një kompjuter anonim, të pavarur kur shfleton 
Internetin për këtë qëllim. Ekzistojnë, me shumë gjasa, politika dhe procedura për të mbuluar aktivitetin e 
hetuesve mbi burimet e hapura, por disa teknika që duhen marrë në konsideratë janë: 

• Rrjetet Virtuale Private (VPN) - një VPN shtrin një rrjet privat në një rrjet publik, siç është Interneti. 
Ai u mundëson përdoruesve të dërgojnë dhe të marrin të dhëna nëpër rrjete të përbashkëta ose publike 
sikur pajisjet e tyre informatike të ishin të lidhura drejtpërdrejt me rrjetin privat. Kështu, një përdorues i 
VPN përfiton nga funksionaliteti, siguria dhe administrimi i politikave të rrjetit privat. 

• Serverët PROXY - në rrjetet kompjuterike, një server proxy është një server (një sistem kompjuterik 
ose një aplikacion) që vepron si ndërmjetës për kërkesat nga klientët (në këtë rast, kompjuteri i hetuesit) 
që kërkojnë burime nga serverat e tjerë.  

• Kartat e Modulit të Identitetit të Pajtimtarit (SIM) me parapagesë - përdorimi i rrjetit të një 
telefonie celulare nga një ofrues lokal për të hyrë në internet, duke përdorur një kartë SIM të ndryshme sa 
herë që hyn në Internet. 

• Ruteri "Qepë" (TOR) - TOR është një softuer falas që mundëson komunikim anonim, për të gjithë 
përdoruesit, përfshirë hetuesit. TOR drejton trafikun e Internetit përmes një rrjeti vullnetar falas, në të 
gjithë botën, i përbërë nga më shumë se shtatë mijë përforcues që fshehin përdorimin dhe vendndodhjen e 
një përdoruesi nga kushdo që kryen mbikëqyrje të rrjetit ose analizë të trafikut. Përdorimi i TOR e bën më 
të vështirë gjurmimin e veprimtarisë në internet të përdoruesit. Kjo përfshin "vizita në faqe uebi, postime 
në internet, mesazhe të çastit dhe forma të tjera të komunikimit."214 TOR ka për qëllim të mbrojë 
privatësinë personale të përdoruesve, si dhe lirinë dhe aftësinë e tyre për të kryer komunikime 
konfidenciale, duke parandaluar monitorimin e veprimtarive të tyre në internet.  

Gjatë kryerjes së hulumtimeve me burim të hapur, hetuesit duhet të sigurohen që adresat IP ndryshohen sa 
herë që futen në Internet. Në mënyrë ideale, ata duhet të zgjedhin se cila adresë IP lidhet me pajisjen që 
ata po përdorin për t'u lidhur me internet. 

Është shumë e dëshirueshme që hetuesit të ngarkuar me hetime me burim të hapur të trajnohen siç duhet 
për të siguruar integritetin e punës së tyre dhe sigurinë e rrjetit kompjuterik përmes të cilit kryhet ky 

                                                            
214 Johnathan D. Glater, "Privatësia për njerëzit që nuk tregojnë të fshehtat e tyre", New York Times, 25 janar 2006. 
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studim. Pa një mbulim të tillë, hetuesi mund të nxjerrë informacion në Internet se kush është ose për kë 
punon, duke penguar kështu çdo hetim të ardhshëm. 

Mediat sociale 

Aplikimet e mediave sociale mund të jenë mjete të fuqishme për monitorimin e ngjarjeve dhe/ose 
njerëzve për qëllime inteligjence. Duhet të theksohet se OSINT ka të bëjë me informacione të hapura, të 
postuara lirisht nga individë ose grupe në internet, dhe të disponueshme pa qenë nevoja për të hyrë në 
zona të kufizuara të rrjetit botëror (për shembull, të ashtuquajturat "forume të mbyllura", të cilat janë të 
mbrojtura me fjalëkalim dhe moderohen nga përdoruesit e nominuar dhe do të kërkonin, me shumë gjasa, 
një autoritet mbikëqyrjeje ose mandat para një hetimi). Vërtetësia e inteligjencës me burim të hapur duhet 
të trajtohet me kujdes. Në praktikë, vërtetimi i OSINT është gjithmonë i dëshirueshëm përpara se të 
merret parasysh veprimi ekzekutiv. 

Ilustrimi më poshtë jep një ide për sfidat me të cilat përballen hetuesit në lidhje me vëllimin e 
informacionit të disponueshëm vetëm në mediat sociale. Shifrat tregojnë aktivitetin për një minutë në 
internet.215 

 

(Ja çfarë ndodh në një minutë në internet në 2018:  

                                                            
215 Jeff Desjardins, "Çfarë ndodh në një minutë në internet në 2018", Visual Capitalist, 14 maj 2018. 
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973000 hyrje në Facebook, 18milion mesazhe, 4.3 milion video që shihen në Youtube, 375000 
aplikacione të shkarkuara, 174000 hyrje në Instagram, 481 tweet-e të dërguara, 1.1 milion shikime në 
Tinder, 187 milion emaile të dërguara,936 073 shikime të Twitch, 67 pajisje Voice-First të dërguara nga 
Amazon, 38 Milion mesazhe në WhatsApp, 25000 Gif Në Messenger, 2,4 milion Snap, $862 823 të 
harxhuar për blerje online, 266000 orë në Netflix, 3,7 milion kërkime në Google.) 

 

Për të dhënë një ide mbi shkallën e sfidës, 481,000 tweet-e në një minutë është e barabartë me mbi 5 
milion tweet-e në ditë. Për të shkallëzuar disa nga numrat e mësipërm në baza mujore, do të kishte: 

42,033,600,000 hyrje në Facebook 

159,840,000,000 kërkime në Google 

1,641,600,000,000 mesazhe të dërguara në WhatsApp, dhe 

8,078,400,000,000 email-e të dërguara 

Mjetet Online 

Ka mjete të tjera të kërkimit në internet që janë në dispozicion të hetuesit. Këto mjete janë pa pagesë dhe 
janë të vlefshme për t'u konsideruar kur merreni me kërkimin në OSINT: 

• Teknikat Intel (Intel Techniques) - një portal komercial trajnimi OSINT që ofron (pa pagesë) një listë 
të mjeteve të kërkimit online në internet.216 

• NetBootCamp - një Website mësimi dhe burimesh e përqendruar në aftësitë dhe teknikat e hetimit në 
internet. Përmbajtja është për oficerët e zbatimit të ligjit, hetuesit e korporatave, hetuesit privatë, analistët, 
prokurorët dhe avokatët. NetBootCamp gjithashtu ofron një sërë të mjetesh të kërkimit në internet.217 

 Klinika Kërkimore - burim falas që përmban lidhje për kërkime në internet, trajnime dhe 
aplikacione në mbështetje të Informacionit me Burim të Hapur (OSINT).218 

 Kuadri OSINT - ofron një grafik rrjedhës për të ndihmuar me përqendrimin e mbledhjes së 
informacionit nga mjete ose burim falas.219 

 Manuali i Mjeteve dhe Burimeve të Informacionit me Burim të Hapur 2018 - ofron një 
listë gjithëpërfshirëse të mjeteve që ndihmojnë hetuesit të eksplorojnë informacionet nëpër 
media sociale.220 

 
Shumë përdorues të mediave sociale krijojnë një pseudonim si emër përdoruesi. Shpesh ky pseudonim 
përdoret në një sërë platformash. Në shumë raste, hetuesit mund t’i zbulojnë pseudonimet e një personi 
thjesht duke kërkuar me emrin e vërtetë të personit. Për shembull, Twitter tregon emrin e përdoruesit 

                                                            
216 Për më shumë informacion shihni faqen e internetit të Intel Techniques, që gjendet tek: https://inteltechniques.com/; N.B. 
Ekziston gjithashtu mundësia që të paguani një tarifë për të fituar akses më të plotë në mjetet dhe trajnimet e OSINT. 
217 Për më shumë informacion shihni faqen e internetit të NetBootCamp, që gjendet tek: https://netbootcamp.org/osinttools/.  
218 Për më shumë informacion shikoni faqen e internetit të Klinikës Kërkimore : http://researchclinic.net/.   
219 Për më shumë informacion shikoni faqen e internetit të Kuadrit OSINT, të disponueshme në: 
https://osintframework.com/.  
220 Aleksandra Bielska et al, “Doracaku i burimeve dhe mjeteve të Informacionit me burim të hapur”, I-intelligence 
(2018), i disponueshëm në: https://www.i-intelligence.eu/wp-content/uploads/2018/06/OSINT_Handbook_June-
2018_Final.pdf.  
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bashkë me emrin e vërtetë të personit.  “Përmendja Sociale” (Social Mention)221 dhe “Kontrollo Emrat e 
Përdoruesve” (Check User Names)222 janë gjithashtu mjete të dobishme për gjetjen e faqeve të tjera ku 
shfaqen emrat e përdoruesve. 
 
Telefonat inteligjentë shpesh etiketojnë fotografitë me koordinatat “Sistemi i Pozicionimit Global” (GPS) 
(të njohur si “GeoTag”), që mundëson identifikimin e vendit ku është bërë fotoja duke parë brenda të 
dhënave të saj “Formatit të Skedarit të Imazhit të Shkëmbyeshëm” (EXIF).223  (“Exchangeable Image File 
Format”). Një shembull se si shfaqen të dhënat EXIF duke përdorur programe falas që gjenden në 
internet, tregohet më poshtë: 

 

 
 

Shënim: Informacioni EXIF  tek fotografitë e ngarkuara në Facebook fshihet, por shpesh ruhet në Twitter 
dhe Photobucket. 
 
Gjetja e njerëzve që vizitojnë faqe të caktuara në internet mund të jetë e vështirë. Shumë faqe (veçanërisht 
bloget) nuk e kanë të integruar funksionin "kërko përdoruesin" që tregon të gjitha faqet ku subjekti ka 
lënë koment, për shembull, ose ka krijuar profil. Është e mundur sidoqoftë që të kryeni kërkimin e 
mëposhtëm në Google, ku shfaqen të gjitha komentet e lëna nga një individ në çfarëdo faqe interneti që 
kërkohet: 
 

faqja: [domain.com] ["John Doe"] thotë: (duke zëvendësuar domain.com dhe John Doe me emrin e 
faqes dhe emrin / pseudonimin e subjektit). 
Shembull - në qoftë se shkruani në google si më poshtë: 

                                                            
221 Për më shumë informacion shikoni faqen e internetit Social Mention, të disponueshme në:: 
http://www.socialmention.com/#.  
222 Për më shumë informacion, shihni faqen e internetit Check UserNames, të disponueshme në: 
https://checkusernames.com/.: https://checkusernames.com/.   
223 Standardi që specifikon formatet për imazhe, tinguj dhe etiketa ndihmëse të përdorura nga kamerat dixhitale 
(përfshirë telefonat inteligjentë), skanerët dhe sistemet e tjera që merren me skedarët e figurave dhe tingujve të 
regjistruara nga kamera dixhitale 
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faqja: twitter.com "Kombet e Bashkuara", thotë: "dita botërore e radios" 
Kjo do t’ju kthejë një listë të tweet-ve nga faqja zyrtare e Twitter-it të Kombeve të Bashkuara lidhur me 
Ditën Botërore të Radios 
 

Kjo është e dobishme kur ndërtohet profili i një të dyshuari. Njerëzit shpesh përmendin detaje personale 
nëpër komente, të tilla si qytetin që po vizitojnë, faqet  e internetit që frekuentojnë ose vendet ku kalojnë 
kohën. Ky është një burim i mirë në drejtime shtesë të hetimit dhe një shans për të përdorur teknika të 
tjera hetimore. Ekzistojnë edhe shumë platforma mediash sociale, përveç emrave të njohur si Facebook, 
Twitter ose Instagram, disa prej tyre ndoshta jo aq të qarta sa të tjerat, por gjithsesi të denja për tu marrë 
në konsideratë në mbledhjen e informacionit me burim të hapur. Faqja e internetit "Lista e Mediave 
Sociale" (Social media List) ofron 200 rrjetet më të përdorura, në mbarë botën dhe përditësohet 
rregullisht. 224 

 
Facebook 
 
Pas regjistrimit në Facebook, përdoruesit mund të krijojnë profilin e përdoruesit, shtojnë përdorues të tjerë 
si "miq", shkëmbejnë mesazhe, postojnë statuse dhe fotografi, ndajnë video, përdorin aplikacione të 
ndryshme dhe  marrin njoftime kur të tjerët përditësojnë profilet e tyre. 
Për më tepër, përdoruesit mund të bashkohen me grupe përdoruesish me interesa të përbashkëta që 
organizohen nga vendi i punës, shkolla, apo nga karakteristika të tjera, dhe i kategorizojnë miqtë e tyre në 
lista të tilla si "Njerëzit nga Puna" ose "Miqtë e ngushtë". Facebook është faqja më e popullarizuar e 
rrjeteve sociale në shumë vende anglisht folëse, përfshirë Kanadanë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e 
Bashkuara. Në tregjet rajonale të internetit, depërtimi i Facebook-ut është raportuar të jetë më i lartë në 
Amerikën e Veriut, i ndjekur nga Lindjes së Mesme Afrikane, Amerika Latine, Evropa dhe Paqësori 
Aziatik. Depërtimi i Facebook në juridiksionet përkatëse EJL (Evropa juglindore) në lidhje me 
përdorimin e internetit deri në dhjetor 2017 paraqitet në tabelën e mëposhtme225: 

 

Juridiksioni 
 

Përdorimi / depërtimi      i 
Internetit  
(% popullatës) 

 

Përdorimi/ depërtimi  i 
Facebook  
(% popullatës) 

 

Shqipëria 1,932,024 / 65.8% 1,400,000    / 47.7% 

Bosnja dhe Hercegovina 2,828,846/ 80.7% 1,500,000   / 42.8% 

Kosova (nën  rezolutën  
UNSC 1244) 1,523,373 /80.4% 910,000 /48.0% 

                                                            
224 Për më shumë informacion, shihni faqen e internetit Lista e mediave sociale, të disponueshme në: 
https://socialmedialist.org/social-media-apps.html 
225 Shihni "Statistikat e Botës në Internet - Statistikat e përdorimit dhe popullsisë", të disponueshme në: 
https://www.internetworldstats.com/europa2.htm; Statistikat e depërtimit në Facebook u azhurnuan për herë të 
fundit në Dhjetor 2017 (faqe e arritur në 6 Shkurt 2019). 
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Ish Republika Jugosllave e 
Maqedonisë  1,583,315 / 75.9% 1,000,000 /48.0% 

Mali i Zi 439,624 / 69.9 320,000 / 50.9 

Serbia 6,325,816 / 72.2% 3,400,000 / 38.8% 

Evropa 704,833,752 / 85.2 % 340,891,620 / 41.2% 

Bota 4,159,440,684 / 54.5 % 2,119,060,152/(jo e  
disponueshme) 

 
Privatësia 

 
Facebook i mundëson përdoruesve zgjedhjen e cilësimeve personale të privatësisë dhe se  kush mundet të 
shohë pjesë specifike të profilit të tyre. Faqa është falas për përdoruesit dhe gjeneron të ardhura nga 
reklamat e paguara (banner advertisements). Facebook kërkon një emër përdoruesi dhe fotografi profili 
(nëse aplikohet) për t’u bërë i arritshëm nga të gjithë. Përdoruesit mund të kontrollojnë se kush u sheh 
informacionet që ata postojnë, si dhe kush mund t'i gjejë nga kërkimet, nëpërmjet përzgjedhjes së 
privatësisë tek privacysettings. 

 
Kërkimi Grafik në Facebook 
 
Pas publikimit jo të favorshëm të kohëve të fundit dhe çështjeve për mbrojtjen e të dhënave, Facebook e 
ka çaktivizuar kërkimin Grafik (Graph search facility), duke e bërë më të vështirë kërkimin e përdoruesve 
të faqes kur u dihet vetëm e-maili ose numri i telefonit.  
 
Sidoqoftë, duke përdorur motorin e kërkimit të Facebook mund të gjenden pjesë të ndryshme 
informacioni. Për shembull, njerëzit mund të shohin një numër fotografish publike që njerëzit kanë 
“pëlqyer” dhe lexojnë komentet e postuara. Gjithashtu, duke përdorur kodin unik të identitetit që ka çdo 
faqe në Facebook, përtej kërkimeve me fjalë të thjeshta janë të mundshme edhe mjete shtesë kërkimi. Për 
shembull, nëse po kryhen kërkime për dikë me emrin "William" i cili jeton afër Edinburgut, mund të 
shkruani tek kutia e kërkimit në Facebook “Njerëz me emrin ‘William’ që jetojnë afër Edinburgut, 
Skoci”. Gjithashtu ka edhe një numër termash të tjera që mund të përdoren për të gjetur një person, ku 
përfshihen:  

 
  Gjej foto të njerëzve me emrin “emër. mbiemër”; 
  Gjej njerëz që kanë vizituar “emri i vendit”. 

 
Edhe nëse personi që po hulumtohet e ka bllokuar pamjen publike, ata ende mund të gjenden përmes 
serverave proxy si p.sh. me anë të anëtarëve të familjes. Çdo person dhe çdo faqe në Facebook ka një kod 
unik identiteti. Këto kode janë të dobishme pasi lejon studiuesit të specifikojnë personin, vendin ose 
sendin në kërkimet “e përparuara” në Facebook. Ky kod mund të gjendet duke kërkuar në kodin HTML 
për faqen e profilit. Për ta bërë këtë, klikoni me të djathtën në faqen e Facebook dhe kërkoni “shiko 
burimin” (viewsource) 
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Kjo shfaq një dritare që tregon kodin HTML për atë faqe. Kjo është gjuhë programi që i tregon shfletuesit 
(browser) në internet (për shembull Safari, Google Chrome të Firefox) si ta shfaqë një faqe interneti. Kodimi 
duket diçka e tillë si pamja  më poshtë. 
 

 
 

Ky skedar mund të kërkohet duke përdorur tastin “Control” dhe “f”. Kërko për "profile_id" dhe 
numri që shfaqet pranë tij është numri unik i identitetit në  Facebook. E njëjta teknikë funksionon 
edhe për faqet e subjekteve në Facebook. 

 
Facebook mund të kërkohet gjithashtu përmes Google, duke përdorur sintaksën “faqja: 
facebook.com”. Fjalë të cilat duhet të jenë në titullin e faqes në Facebook mund të specifikohen 
duke shtuar "intitle:"  pas fjalës. Për shembull, për të kërkuar faqe Facebook-u rreth 
INTERPOL, ku përmendet Suedia, termi për kërkim do të ishte: 

 
Swedenintitle: INTERPOL HQsite: facebook.com 
 

 
Imazhet 

 
Në internet ka një numër mjetesh që lejojnë kërkimet për imazhe në mënyrë që të përcaktohet se ku tjetër 
mund të shfaqen fotografitë. Kjo metodë njihet si kërkim imazhi në të kundërt dhe është e dobishme 
veçanërisht në rastet kur njerëzit përdorin të njëjtën foto profili në faqe të ndryshme interneti dhe rrjetesh 
sociale: 
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   “Tineye” - ngarkoni një imazh të ruajtur dhe ndiqni udhëzimet në ekran.226 
    “Google Images” - klikoni mbi ikonën e kamerës tek dritarja e kërkimit për të ngarkuar foton 

për kërkim. Google më pas do t'ju tregojë adresat e faqeve të tjera ku shfaqet fotoja që keni 
zgjedhur, p.sh. Llogaria në Twitter, blogjet dhe faqet personale në internet.227 

 
Vetë Facebook siguron udhëzime për zyrtarët e zbatimit të ligjit në faqen e internetit me titull 
"Informacion për autoritetet e zbatimit të ligjit". Këto udhëzime përshkruajnë procedurat për hetuesit që 
kërkojnë të dhëna nga faqe interneti.228 

 
Twitter 

 
Një hetim i vitit 2014 në MB (“Rruga e Operacionit”) çoi në dënimin e parë britanik lidhur me luftimet në 
Republikën Arabe të Sirisë. Subjekti i hetimit, Mashudur Choudhury, raportohet të ketë qenë shumë aktiv në 
Twitter, duke postuar në rajon 10,000 tweete (mesazhe) dhe kishte 3,000 llogari të listuara si “ndjekës”. 

 
Twitter është një shërbim i rrjeteve sociale në internet (mikro-blog) që u lejon përdoruesve të dërgojnë dhe të 
lexojnë mesazhe të shkurtra të quajtura "tweet-e". Përdoruesit e regjistruar mund të lexojnë dhe postojnë 
tweet-e, ndërsa ata që nuk janë të regjistruar vetëm mund t'i lexojnë ato. Përdoruesit i qasen Twitter-it 
nëpërmjet ndërfaqes së internetit, SMS ose aplikacionit në pajisjen celulare. Në vitin 2019 Twitter kishte më 
shumë se 261 milion përdorues ndërkombëtarë. Afërsisht 46% e përdoruesve të Twitter-it janë në platformë 
çdo ditë.229  

 
Përdoruesit mund t’i grupojnë postimet së bashku sipas temës ose llojit duke përdorur etiketimin “hashtag”: 
fjalë ose fraza me shenjën “#” përpara. Në mënyrë të ngjashme, shenja “@” e ndjekur nga emir i përdoruesit 
përdoret për të përmendur ose për t'iu përgjigjur përdoruesve të tjerë. Për të ripostuar një mesazh nga një 
përdorues tjetër i Twitter dhe për ta ndarë me ndjekësit, përdoruesi mund të klikojë butonin “retweet” brenda 
tweet-it. 
 
Media sociale përbën një instrument të fuqishëm në përpjekjet e propagandës terroriste, siç dëshmohet nga 
një raport i vitit 2015 në të cilin u vlerësua se kishte afërsisht 46,000 llogari në Twitter që vepronin në emër të 
ISIL (Da'esh). 230  
 

Privatësia dhe siguria 
 
Mesazhet në Twitter janë publike, por përdoruesit mund të dërgojnë mesazhe private gjithashtu. Informacioni 
se kush ka zgjedhur të ndjekë një llogari dhe se kë ka zgjedhur të ndjekë përdoruesi është gjithashtu publik, 
megjithëse llogaritë mund të ndryshohen në "të mbrojtura", gjë që e bën këtë informacion (dhe të gjitha 
tweet-et) të kufizuar vetëm për ndjekësit e aprovuar.  
                                                            
226 Shihni faqen e internetit Tineye, të disponueshme në: https://www.tineye.com/. 
227 Shikoni faqen e internetit Google images; të disponueshme në: https://images.google.com/. 
228Facebook, "Informacion për autoritetet e zbatimit të ligjit"; Udhëzime Operative. 
229Omnicore, “Twitter nga Numrat: Statistika, Demografike and Fakte Argëtuese”, 5 Shtator 2019, e disponueshme 
në: https://www.omnicoreagency.com/twitter-statistics/.  
230 Berger dhe Morgan, “Census i Twitter-it të ISIS: Përcaktimi dhe përshkrimi i popullatës së mbështetësve të ISIS 
në Twitter ”(shiko shënimin 201) 
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Twitteri mbledh informacione personalisht të identifikueshme në lidhje me përdoruesit e tij dhe i ndan me 
palët e treta siç përcaktohet në politikat e privatësisë. 
 

  
Hetimi në Twitter  

 
Gjëja e parë që duhet kuptuar gjatë kryerjes së hetimeve në Twitter është se rezultatet e kërkimit në 
Twitter janë të ndara në disa seksione. Mund të zhvendosesh midis kategorive të mëposhtme brenda vetë 
aplikacionit: Njerëz, Imazhe, Tweets dhe Video. 
 
Rezultatet përcaktohen nga algoritmet e kërkimit në Twitter, dhe një nga rezultatet e para që të kthehet 
pas kërkimit janë tweet-et “kryesore” (d.m.th. më të njohurat). Nëse duhet një kërkim më i saktë, 
sigurohuni që të klikoni “të gjitha”. 
 

 Kërkimi i bazuar në vendndodhje - kërkimet mund të bëhen për tweete që vijnë ose janë 
afër një vendndodhjeje të caktuar. p.sh. Shtypni “afër: Qytetit të Nju Jorkut brenda: 5ml” për 
t’ju ardhur tweet-et e dërguara brenda pesë miljeve nga Qyteti i Nju Jorkut. 
 

 Kërkimi i tweeteve me lidhje - nëse kërkohen vetëm tweetet që përmbajnë lidhje, shtoni 
“filtro: lidhjet” tek fraza e kërkimit. 

 
 Kërkimi i tweeteve nga një përdorues i caktuar - nëse kërkohet një fjalë kyç për të dhëna 

për një person të caktuar, shtypni “nga: [emrin e përdoruesit]” për të kërkuar brenda rrymës 
së tij ose të saj. 

 
 Kërkimi nga / deri në një datë - është e mundur të kërkohet në Twitter për përmbajtje deri 

në dhe pas datave të caktuara. Kur shtypet “që nga: 2012-09-20” shfaqen tweet-et e dërguara 
që nga 20 shtatori 2012, ndërsa "deri në: 2012-09-20" do të shfaqen ato që janë dërguar deri 
në datën e dhënë. 

 
 Kërkimi i tweet-eve nga burime të caktuara - nëse hetuesi po kërkon tweet-et e dërguara 

me SMS, ose nga një klient i caktuar në Twitter, duhet të përdoret operatori i kërkimit 
"burim". Për shembull, "burimi: txt" do të sjellë tweetet e dërguara me SMS. 

  
Të gjithë këta operatorë mund të gjenden në faqen "Kërkimi i Avancuar"231 në Twitter,   shumë prej të 
cilëve ofrohen në një shabllon për lehtësi përdorimit 
 
Në thelb, Twitter-i mund të shihet si version interneti i teksteve SMS të telefonit celular.  
Hulumtimi i një numri kaq të madh mesazhesh dhe lidhjesh mund të duket i frikshëm. Kompania 
(Twitter) ofron udhëzime për hetuesit në lidhje me procedurat e kërkimit të të dhënave.232 
                                                            
231 Shiko “Kërkim i përparuar në Twitter’s ”, i disponueshëm në: https://twitter.com/search-advanced?lang=en-
gb&lang=en-gb&lang=en-gb . 
232Twitter, “Udhëzime për zbatimin e Ligjit”.  

75



 

 
 

 
Ka një numër mjetesh interneti që mund të përdoren falas, të ofruara për të ndihmuar hetimet, ku 
përfshihen. për shembull: 

 
  Geosocial Footprint - Vendosni një emër përdoruesi në kutinë e kërkimit për të parë 

vendndodhjen (et) nga ku janë postuar 200 tweet-et e mëparshme.233 
 

  Tweet Beaver - siguron analiza të dobishme, falas në Twitter dhe lejon hetuesit të kërkojnë 
dhe shkarkojnë postimet në kohë (timelines) dhe identifikojnë miqtë, ndjekësit dhe 
identifikimet në Twitter. Lejon që rezultatet të shkarkohen në skedarë Exceli në ndihmë të 
analizave të mëtejshme. 234 

 
Një mjet i dobishëm për të shkarkuar dhe analizuar masën e të dhënave të disponueshme në Twitter është 
NodeXL, i cili është i thjeshtë, por shumë i plotë. Është një shabllon me burim të hapur për Microsoft 
Excel që punon duke integruar të dhënat e tërhequra nga një skedar CSV ("Vlerë e Ndarë me Presje") në 
një grafik informativ të rrjetit, në mënyrë që, për shembull, të krijohet paraqitja vizuale e tweet-eve tuaja 
për çdo periudhë të zgjedhur. 
Ekzistojnë shumë programe të ofruara (tregtare dhe falas) që mund të ndihmojnë me analizimin e të 
dhënave masive (për shembull, një numër llogarish në Twitter që janë të ndërlidhura dhe që shpërndajnë 
mesazhe në të gjithë globin). Shumë prej këtyre programeve ofrojnë "pamje" të një rrjeti lidhjesh dhe 
mund të ndihmojnë në identifikimin e individëve kryesorë në atë rrjet, d.m.th ata që janë të pozicionuar 
më mirë për të arritur rrjetin dhe ata që mund të jenë në shënjestër për të prishur efikasitetin e një rrjeti të 
dhënë. Një nga mjetet më të përdorura për hetime në rrjet interneti është programi i analizave tregtare i 
bërë nga Paterva i quajtur Maltego. 235 
 
Krahas mjeteve analitike, tashmë të trajtuara, ekziston gjithashtu mundësia që këto të dhëna masive të 
përdoren për të hartuar një rrjet social ("Analiza e Rrjetit Social" ose SNA). SNA siguron vizualizimin e 
një rrjeti dhe, përmes një serie algoritmesh, përpunon vendin e një personi të caktuar në rrjetin e tij / saj. 
Termi i përdorur në SNA është "masa e centralitetit", d.m.th sa "qendror" është një person për grupin në 
aspektin e ndikimit, qasjes, kontaktit të drejtpërdrejtë dhe si ndërmjetës. 

 
Masa e 
centralitetit 

 

Interpretimi në rrjetet 
sociale 

 
            Me  fjalë të tjera  

Shkalla 
Sa njerëz mund të arrijë 

drejtpërdrejt ky person? 
 

Në rrjetet e bashkëpunimeve  
muzikore: 

Me sa njerëz ka bashkëpunuar ky 
muzikant? 

Ndërmjetësia 
Sa ka mundësi që ky person të 

jetë rruga më e drejtpërdrejtë 
midis dy personave në rrjet? 

Në rrjetet e spiunëve: 
Kush është spiuni nëpërmjet të 

cilit ka gjasa të rrjedhë shumica e 
                                                            
233 Shiko faqen Geosocial Footprint, ofruar në: http://geosocialfootprint.com/.  
234Shiko faqen TweetBeaver, ofruar në: https://tweetbeaver.com/.  
235Shiko faqen Paterva, ofruar në: https://www.paterva.com/community/community.php.  
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 informacioneve konfidenciale? 

Afërsia  
Sa shpejt mundet ky person 

të arrijë këdo në rrjet  
 

Në rrjetet e marrëdhënieve seksuale: 
Sa shpejt përhapet një sëmundje 

seksualisht e transmetueshme (STD) 
nga ky person tek pjesa tjetër e rrjetit? 

 
 

Eigenvector 

 
Sa është i lidhur ky person 

me njerëz të tjerë të lidhur 
mirë? 

Në rrjetet e referencave: 
Kush është autori që citohet më 

shumë nga autorë të tjerë të cituar? 
 

 
 

Një shembull i shkëlqyer  i fuqisë që  ka SNA e gjejmë tek punimi i Dr.Valdis E. Krebs, i cili ka dhënë 
një analizë të ekipeve të rrëmbyesve të 11 shtatorit, thjesht nga informacioni me burim të hapur (kryesisht 
nga artikuj gazetash pasi artikulli është shkruar para-Twitter-it dhe Facebook-ut). 236 

 
Rezultatet e tij janë jashtëzakonisht afër pozicionit aktual brenda rrjeti për secilin nga rrëmbyesit. 

 

Fluturimi AA # 11 – U përplas në Qendrën Tregtare Botërore, Veri 

                                                            
236Valdis E. Krebs, “Demaskimi i rrjeteve terroriste”, E hëna e parë, vol. 7, Nr. 4 (1Prill 2002). 
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Fluturimi AA # 77 – U përplas në Pentagon 
Fluturimi UA # 93 – U përplas në Pensilvani 
Fluturimi UA # 175 – U përplas në Qendrën Tregtare Botërore, Jug 
Shoqërues të tjerë të rrëmbyesve 
Të gjitha nyjet janë brenda dy hapave / gradëve të të dyshuarve fillestarë 
 
1. Cilat fakte mblidhen? 
 

Duke reflektuar mbi metodat e përcaktuara të hetimit, mbledhja e provave të bazuara në kompjuter ose 
Internet duhet të bëhet në përputhje me legjislacionin vendas dhe procedurat. 
 
Përkufizimet e mëposhtme trajtojnë se çfarë kuptohet me "provë elektronike", dhe, kur diskutohen 
metodat e mbledhjes së provave të tilla, jepen si shembuj: 

 
  ESI ("Informacioni i Ruajtur Elektronikisht") përfshin çdo informacion të krijuar, ruajtur 

ose përdorur me teknologji digjitale. Shembujt përfshijnë, por nuk kufizohen, skedarët e 
përpunimit të fjalëve; email dhe mesazhet me tekst (përfshirë bashkëngjitjet); mesazhet 
zanore; informacione që arrihen përmes Internetit, përfshirë faqet e rrjeteve sociale; 
informacionet e ruajtura në telefonat celularë; dhe informacionet e ruajtura në kompjutera, 
sisteme kompjuterike, disqe të vogla (thumb drives), USB (flash drives), CD, kaseta dhe 
media të tjera digjitale. 237 

 
  Provat elektronike të bazuara në kompjuter janë informacione dhe të dhëna me vlerë 

hetimore që ruhen ose transmetohen nga një kompjuter. Si e tillë, kjo dëshmi është provë 
latent, shenjat e gjurmëve të gishtërinjve ose AND-ja (acidi deoxyribonucleic) janë latente. 
Në gjendjen natyrore, ne nuk mund të shohim se çfarë përmban objekti fizik që mbart provat 
tona. Për t'i bërë të disponueshme provat kërkohen pajisjet dhe programi.238 

 
 Provat digjitale mund të klasifikohen si informacione dhe të dhëna me vlerë për hetimin të 

cilat ruhen, merren ose transmetohen me anë të një pajisjeje elektronike. Këto prova përftohen 
kur të dhënat ose pajisjet elektronike sekuestrohen dhe sigurohen për ekzaminim. Provat 
digjitale janë latente (si gjurmët e gishtërinjve ose provat e ADN-së) dhe i kalojnë kufijtë 
juridiksionalë shpejt dhe me lehtësi. Mund të ndryshohen, dëmtohen ose shkatërrohen lehtë 
dhe mund të jenë të ndjeshme ndaj  kohës.239 
 

                                                            
237 Shtetet e Bashkuara, Departamenti i Drejtësisë (DOJ) dhe Zyra Administrative e Gjykatave të SHBA (AO) 
Grup Pune i Përbashkët për Teknologjinë Elektronike në Sistemin Drejtësisë Penale (JETWG), Rekomandime 
për informacionet e Ruajtura Elektronikisht (ESI) Prodhim Zbulimi në Çështjet Penale Federale (Uashington, 
D.C., Shkurt 2012), ofruar në: https://www.fd.org/sites/default/files/Litigation%20Support/final-esi-
protocol.pdf, fq. 12. 
238Shoqata e Shefave të Policisë (ACPO), "Udhëzues i Praktikës së Mirë për Prova Elektronike të bazuara në 
kompjuter" (2017), ofruar në :https://www.datlabsdatarecovery.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/ACPO-
Guidelines.pdf, fq.5.  
239Shtetet e Bashkuara, Departamenti i Drejtësisë (DOJ), Zyra e Programeve të Drejtësisë, Hetimi elektronik i skenës 
së krimit: Udhëzues për personat që përgjigjen të parët, Edicioni i Dytë (Washington, D.C., Prill 2008). 
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Në të gjitha rastet, hetimi dhe ndjekja penale e çështjeve që përfshijnë prova digjitale kërkon aftësi të 
specializuara të hetimit penal, si dhe ekspertizë, njohuri dhe përvojë për të zbatuar ato aftësi në një mjedis 
virtual. Kërkohet gjithashtu njohja e mirë e kërkesave ligjore dhe procedurale që lidhen me 
pranueshmërinë dhe rregullat e provave, brenda vendit dhe ndërkombëtarisht. 
 
Kur vendoset se çfarë ESI apo provash digjitale do të mblidhen, duhet t'i kushtohet vëmendje mjedisit në 
të cilin informacionet dhe provat e tilla mblidhen, nëpërmjet hetimit në internet, apo në skenën e krimit. 
Siç është diskutuar më parë, faza fillestare e një hetimi mund të përfshijë një sasi mbledhjeje informacioni 
OSINT. Gjatë gjithë kësaj faze, dhe ndërkohë që hetimi kalon në fazën tjetër (duke përqendruar 
hulumtimet drejt provimit të akteve kriminale specifike), duhet të regjistrohen të dhëna për procesin dhe 
përparimin e hulumtimit. Këto regjistrime përbëjnë themelin e zinxhirit të provave në internet. 
 
Një nga fazat e para të një hetimi për identifikimin e personit(ave) përgjegjës për veprimtarinë kriminale 
në internet është gjurmimi dhe ndjekja e adresave IP. Siç u tha më lart, adresat IP përbëjnë bazën për 
komunikim online. Gjurmimi i adresës IP dhe domenit është pjesë thelbësore e çdo hetimi në Internet dhe 
ka shumë burime të disponueshme në internet që e ndihmojnë këtë proces. Së pari, ekzistojnë subjektet 
përgjegjëse për vetë sistemin e adresimit, Autoriteti i Numrave të Caktuar në Internet (IANA), ku 
kërkimet mund të kryhen sipas rajonit përmes Regjistrimeve Rajonale të Internetit. 240 
 
Së dyti, secila faqe ka një funksion "WHOIS" që lejon hetuesit të identifikojnë informacionin e 
regjistrimit të IP241. Informacioni i regjistrimit i referohet regjistruesit, personit ose subjektit që paguan 
shërbimin. Për të hyrë, për shembull, në informacionet e pagesave ose në regjistrat e IP, hetuesit i duhet të 
kontaktojë regjistruesin, përsëri në përputhje me udhëzimet përkatëse vendore, procedurat dhe 
legjislacionin.  

 
Pasi të jetë gjurmuar adresa IP, hetuesi mundet të kërkojë të dhëna nga ISP për të përcaktuar se kush është 
në të vërtetë prapa pajisjes së cilës i referohet adresa IP. Kërkesa të tilla zakonisht janë në formën e 
fletëthirrje apo mandat paraqitjeje tek gjyqtari vendor, në varësi të legjislacionit dhe procedurave të 
brendshme. Mjete të tjera në internet për gjurmimin dhe hetimin e adresave IP përfshijnë Mjetet e Rrjetit 
242 dhe Robtex. 243  

 
Faqet e Internetit dhe  Cookies 

 
Tek e fundit, çdo informacion në Internet mbetet fizikisht në një ose më shumë sisteme kompjuterike dhe, për 
këtë arsye, mund të merret përmes një ekzaminimi shkencore-ligjore të këtyre pajisjeve fizike. Sidoqoftë, disa 
nga këto informacione mund të jenë të paqëndrueshme (p.sh. përmbajtja e mesazheve të çastit).  Ose mund të 
ndryshohen apo fshihen përpara gjetjes dhe ekzaminimit të këtyre pajisjeve (p.sh. përmbajtja e faqes së 
internetit). Në raste të tilla, mund të jetë e nevojshme të sekuestrohet prova direkt nga Interneti, mundësisht 

                                                            
240Shiko faqen Autoriteti i Numrave të Caktuar në Internet (IANA), ofruar në: http://www.iana.org/.  
241WHOIS është program Interneti që jep informacion për një emër domeni ose adresë IP. Për shembull, nëse 
vendosni një emër domeni siç është microsoft.com, WHOIS do të japë emrin dhe adresën e pronarit të domen 
(në këtë rast, Korporata Microsoft)  
242 Shiko faqen e internetit Mjetet e rrjetit (Network Tools), ofruar në: https://network-tools.com/. 
243 Shiko faqen e internetit Robtex, ofruar në:https://www.robtex.com/.  
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gjatë bashkëveprimit “drejtpërdrejt” me një të dyshuar ose duke kapur drejtpërdrejtë përmbajtjen e faqes së 
internetit.244 Ofrohen shumë mjete që na  ndihmojnë, përfshirë: 

 
i. HT Tracks;245 
ii. Wget;246 
iii. WaybackMachine – arkivë në internet;247 
iv. Scrapbook -  “Komponent shtesë” për shfletuesit Google Chrome dhe Firefox. 

 
 
Sapo të zihet apo kapet një faqe interneti, hetuesi ka qasje për informacione hetimore potencialisht të 
dobishme. Vetë faqet mund të rishikohen, sikurse edhe mënyra me të cilën shfletuesi (browser) prodhon 
faqen. Hetuesi mund të shohë se kush e ka shkruar faqen. Hetuesi mund të kontrollojë gjithashtu emrat e 
njerëzve, organizatave ose grupeve që pretendojnë të kenë përgjegjësinë e faqes. Mund të jetë adresë e-
maili e një personi apo grupi, dhe hetuesi mund të hulumtojë adresën e postës elektronike përmes një 
motori kërkimi për të përcaktuar nëse ajo përdoret diku tjetër në Internet. Nëse faqja nuk është 
gramatikisht e saktë dhe përmban gabime shtypi, ky mund të jetë tregues i nivelit të të kuptuarit të gjuhës 
së përdorur dhe një tregues i mundshëm i origjinës së autorit. Nëse hasni një faqe interneti në gjuhë të 
huaj, ka shumë burime që ofrojnë ndihmë për përkthim, por ndoshta jo në nivel prove, gjë e cila kërkon 
përkthim zyrtar sipas  standardeve juridike lokale. 
 
Hetuesi gjithashtu duhet të marrë në konsideratë përdorimin e “cookies”. Cookies janë skedarë të vegjël 
që ruhen në kompjuterin e përdoruesit. Ato janë krijuar për të mbajtur një sasi modeste të të dhënave 
specifike për një klient të caktuar248 dhe një faqe interneti mund të arrihet ose nga serveri në internet ose 
nga kompjuteri i klientit. Kjo lejon serverin të ofrojë një faqe të përshtatur për një përdorues të veçantë 
(për shembull një fjalëkalim), ose vetë faqja mund të përmbajë skript (skripti është një listë komandash që 
mund të ekzekutohen automatikisht) që është në dijeni për të dhënat në cookie dhe kështu mund të mbartë 
informacione nga njëra vizitë në faqen e internetit (ose faqet e lidhura me të) tek tjetra. 249 
 
Për shembull, imagjinoni një person që dihet se ka qenë në Republikën Arabe të Sirisë arrestohet pas 
kthimit nga ai rajon dhe gjatë arrestimit i është gjetur një telefon celular. Bëhet ekzaminimi i telefonit, ku 
zbulohet se i dyshuarit ka hyrë në llogarinë e tij në Facebook ndërkohë që ishte në Republikën Arabe të 
Sirisë. Faqja e Facebook duhet të ketë lënë një cookie në celularin e të dyshuarit (përveç rastit kur 
përdoruesi i ka refuzuar ose fshirë cookies). Pas hetimit, zbulohet se e njëjta cookie në Facebook është e 
lidhur me një numër përdoruesish të tjerë të Facebook. Kjo ndoshta mund të tregojë se telefoni i të 
dyshuarit është përdorur nga luftëtarë të tjerë të huaj ndërkohë që ai ishte në Republikën Arabe të Sirisë, 
ndoshta duke na  siguruar drejtime informative të dobishme që na çojnë në zhvillime të mëtejshme. 

 
Regjistrimet në Internet (logs) 
                                                            
244ACPO, "Udhëzues për praktikën e mirë për provat elektronike të bazuara në kompjuter" (shiko shënimin 238). 
245 Shiko faqen e internetit Gjurmimi HT (HTTracks), ofruar në: http://www.httrack.com/.  
246GNU, “Manuali GNU Wget 1.20”, 30 Nëntor 2018.  
247 Shiko faqen e internetit të arkivës digjitale “Wayback Machine” , ofruar në: https://archive.org/web/.  
248Klienti është një pjesë e pajisjeve kompjuterike ose programeve kompjuterike që i qasen një shërbimi të ofruar 
nga një server. 
249 Shikoni “çfarë janë cookies, të ofruar në: http://www.whatarecookies.com/.  
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Dokumentet kompjuterike, postat elektronike, SMS dhe mesazhet e çastit, transaksionet, imazhet dhe 
historiku në Internet janë shembuj informacioni që mund të mblidhet nga pajisjet elektronike dhe mund të 
përdoret si provë në mënyrë shumë efikase. Vetë faqet e internetit ruajnë regjistrimet e IP. Për shembull, 
faqja e e-mailit në Google, Gmail ruan regjistrimet IP të mbajtësve të llogarive dhe të IP origjinale nga ku 
është regjistruar llogaria. Gjithashtu, pajisjet celulare, laptopët dhe kompjuterët përdorin sisteme 
mbrojtëse rezervë të bazuara në internet, të njohura si “cloud”. 

 
Në lidhje me pajisjet e celulare, sistemet me bazë cloud u ofron hetuesve shkencoro-ligjorë qasje ndaj 
mesazheve me tekst dhe fotografi, të marra nga një telefon i caktuar dhe ruan mesatare prej 1.000-1,500 
(ose edhe më shumë) mesazhesh të fundit të teksteve të dërguara dhe të marra nga ai telefon. Për më 
tepër, shumë pajisje celulare ruajnë informacione të vendeve ku ka qenë pajisja dhe japin ide të sakta për 
kohën kur ka qenë atje. Për të marrë këtë informacion, hetuesit mund të përftojnë një mesatare të 200 
vendeve të fundit të aksesuara nga pajisja celulare. Sistemet e navigimit satelitor dhe radiot satelitore në 
makina mund të japin informacion të ngjashme. Fotografitë e marra nga pajisja me GPS përmbajnë të 
dhëna skedarësh që tregojnë se kur dhe ku saktësisht është bërë një fotografi. Një faqe e dobishme për 
konvertimin e informacionit të bazuar në vendndodhje (koordinatat GPS ose referencat e gjatësisë / 
gjerësisë) është Hamstermap, e cila ofron strukturë për hyrje të dhënash masive (për shembull nga 
skedare CSV Exceli).250 
 
Teknikat e kodimit dhe anonimatit që përdoren në lidhje me format e tjera të komunikimit në 
Internet janë njëlloj të zbatueshme si për skedarët e ndarë nga përdorues-në-përdorues (P2P) dhe për 
teknologjinë "Protokolli i Transferimit të Dosjes" (FTP). Faqe interneti  me skedarë të përbashkët që 
u ofrojnë palëve mundësinë për të ngarkuar, shpërndarë, lokalizuar dhe hyrë lehtë në multimedia 
përmes Internetit janë: "Rapidshare", "Dropbox" dhe "Fileshare". Disa rrjete me skedarë të 
përbashkët mund të mbajnë regjistrime transferimi ose informacionin për pagesat, të cilat mund të 
jenë të rëndësishme në kontekstin e hetimit.  
 
Serverat e të dhënave të cilët përdoren për të ofruar këto shërbime mund të jenë të vendosur fizikisht 
në një juridiksion të ndryshëm nga ai i përdoruesit të regjistruar, me nivele të ndryshme rregulloresh 
dhe aftësish zbatuese. Prandaj, mund të kërkohet një koordinim i ngushtë me zbatuesit e ligjit vendor 
për të marrë prova kryesore për procedurat ligjore251. Në raste të tilla, autoritetet kompetente 
kombëtare duhet të përdorin mjetet e disponueshme për bashkëpunim ndërkombëtar, p.sh. duke 
kërkuar Ndihmë Juridike të Ndërsjellë (NJN).252 
 
Hetuesit gjithashtu duhet të marrin në konsideratë referimin tek dokumenti i UNODC "Këshilla 
themelore për hetuesit dhe prokurorët për kërkimin e të dhënave / provave elektronike / digjitale nga 
juridiksionet e huaja"253  i cili përshkruan një numër praktikash të mira. Këto praktika përfshijnë, për 
                                                            
250 Shiko faqen e internetit Hamstermap, të ofruar në: http://www.hamstermap.com./.  
251 UNODC, “Përdorimi i internetit për qëllime terroriste” (Shtator 2012).  
252 UNODC, “Manual për Ndihmën Ligjore të Ndërsjellë dhe Ekstradimin ”(Shtator 2012) 
253 UNODC, Këshilla themelore për hetuesit dhe prokurorët për kërkimin e të dhënave / provave elektronike / 
digjitale nga juridiksionet e huaja, të ofruara gjatë Takimit të Dytë Ndër-Rajonal mbi Ndarjen e Praktikave për 
Kërkimin dhe Sigurimin e Provave Digjitale për Hetimet dhe Ndjekjet Penale të Krimit të Organizuar, të 
mbajtur në Tbilisi në 9-11 Dhjetor 2014 në kuadër të nismës “CASC” të UNODC.  
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shembull, domosdoshmërinë për të ezauruar burimet e brendshme / kombëtare për marrjen e të 
dhënave / provave elektronike përpara se të dërgohen kërkesat një vendi të huaj dhe, kur merret në 
konsideratë një strategji hetimore, të verifikohet me autoritetin që i është kërkuar nëse mbajtësi i 
llogarisë informohet mbi kërkesën për ruajtjen e të dhënave të llogarisë (për shembull nëse është në 
politikat e një ISP-je që të njoftojë klientët e saj).   
 
Mund të eksplorohet gjithashtu nëse kërkesat zyrtare në procedurat e NJN mund të diferencohen më 
tej në varësi se çfarë të dhënash kërkohen (për shembull, nëse është pajtimtar, trafik apo të dhëna 
mbi përmbajtjen).254 Në shumë juridiksione, kërkesat për qasje ndaj të dhënave të pajtimtarëve priren 
të jenë më të ulëta sesa për të dhënat e trafikut, ndërsa regjimi më i rreptë zbatohet tek të dhënat e 
përmbajtjes.255 

 
Bashkëpunimi me sektorin privat është gjithashtu një element thelbësor për sigurimin e provave 
digjitale dhe në disa raste, autoritetet kompetente mund të konsiderojnë adresimin e një kërkese 
direkt tek ofruesit e huaj të shërbimeve, të cilët mund të lejohen me legjislacion të brendshëm të 
zbulojnë, në bazë vullnetare, për autoritetet e zbatimit të ligjit të dhëna jo mbi përmbajtjen. Shumë 
kompani interneti dhe që bazohen në komunikim kanë krijuar udhëzues për të ndihmuar zyrtarët e 
zbatimit të ligjit për të kuptuar se çfarë informacioni është i disponueshëm dhe mënyrën si mund të 
merret ai informacion. Lidhjet me udhëzuesit e disponueshëm publikisht për disa nga këto faqe, 
përfshirë Facebook-un dhe Twitter-in, mund të gjenden në faqen e internetit të Shoqatës 
Ndërkombëtare të Shefave të Policisë. 256 Sidoqoftë, çdo provë e marrë në mënyrë të tillë mund të 
mos jetë e pranueshme përpara gjykatës pa u "zyrtarizuar" përmes kuadrit të NJN.  
 
 
 
3.2 Si të mbledhim provat elektronike? 
  

Sfidat me të cilat përballen agjensitë e zbatimit të ligjit dhe prokurorët që kryejnë hetime “digjitale” 
online janë theksuar në raportin e Bashkimit Evropian “Mbledhja e provave elektronike në epokën 
digjitale - rruga që na pret përpara”, ku cilësohet se: 

 “Mbledhja efektive, shkëmbimi dhe pranueshmëria e provave elektronike në procedurat penale 
paraqesin një nga sfidat kryesore nga perspektiva e drejtësisë penale”. 257 

                                                                                                                                                                                                
Krijimi / Përforcimi i Rrjetit të Prokurorëve dhe Autoritetit Qendror nga vendet e Burimit, Tranzite dhe të 
destinacionit si përgjigje ndaj Krimit të Organizuar Ndërkombëtar të Azisë Qendrore dhe Kaukazit Jugor. 
254 Të dhënat e pajtimtarëve kanë të bëjnë me një individ që paguan ose pajtohet për një shërbim; të dhëna trafiku do 
të thotë informacion që ka të bëjë me lidhjet e bëra midis telefonave ose kompjuterëve; të dhënat mbi përmbajtjen 
lidhen me përmbajtjen aktuale të një mesazhi ose bashkëbisedimi. 
255 Këshilli i Bashkimit Evropian, "Mbledhja e provave elektronike në epokën digjitale - rruga përpara", 13689/15 (4 
nëntor 2015). 
256Shihni Shoqatën Ndërkombëtare të Shefave të Policisë (IACP), “Qendra për Mediat Sociale - Mjetet dhe 
Tutorialët”. 
257 Këshilli i Bashkimit Evropian, “Mbledhja e provave elektronike në epokën digjitale - rruga që na pret përpara” 
(shiko shënimin 255). 
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 Edhe pse ekzistojnë një sërë sfidash në mbledhjen e provave elektronike, ka shumë shembuj të 
praktikave të mira, disa prej të cilave do të diskutohen në pjesën në vijim. 

Siç u shprehëm edhe më parë, mund të ketë dy lloje skenash krimi në një hetim digjital: skena online, ku 
hetuesi nuk zotëron fizikisht provat dhe skenën klasike, ku provat fizike mund të rikuperohen dhe të 
ekzaminohen në mënyrë shkencore-ligjore. Një skenë e krimit fizik në sensin e një hetimi digjital do të 
përfshijë gjithashtu edhe një element të provave jo fizike, siç janë informacionet e marra në cloud nga 
pajisja e një të dyshuari. 

 
Menaxhimi i provave digjitale në një skenë krimi 

Duhet të merren gjithmonë masa paraprake në mbledhjen, ruajtjen dhe transportimin e provave digjitale 
në mënyrë që të ruhet integriteti i tij. Udhëzimet e Shoqatës së Shefave të Policisë në Mbretërinë e 
Bashkuar për provat kompjuterike diskutojnë praktika të mira në kapjen e ESI ose Provave Digjitale. Disa 
nga këto praktika të mira janë renditur më poshtë: 

 Pajisjet digjitale, pajisjet periferike  dhe materialet e tjera mund të mblidhen sapo të sigurohet 
skena e krimit dhe të ketë mbërritur një autoritet ligjor në vend për mbledhjen e provave. 
 

 Para se të rikuperoni ndonjë gjë, së pari fotografoni ose filmoni skenën e krimit dhe të gjithë 
komponentët duke përfshirë këtu edhe drejtuesit në vendndodhje. Nëse nuk keni aparat fotografik 
në dispozicion, vizatoni një plan skicë të sistemit dhe etiketoni portet hyrëse dhe kabllot në 
mënyrë që sistemi (et) të rikonstruktohen në një datë të mëvonshme. 
 

 Dokumentoni çdo aktivitet në kompjuter, në element, ose në pajisje, duke bërë përsëri fotografi 
dhe regjistroni çdo informacion që mund të shihet në ekran. 
 

 Kërkimet fizike të të dyshuarve dhe vendndodhja e kompjuterave mund të zbulojnë Numrat e 
Identifikimit Personal (PINs) dhe fjalëkalimet. 
  

 Rikuperoni karikuesit, kabllot, pajisjet periferike kompjuterike dhe manualet që lidhen me të, së 
bashku me disqet thumb (thumb drives), telefonat celularë, hard disqet e jashtme dhe kornizat 
fotografike elektronike, etj. 
 

 Shumë prej këtyre pajisjeve ekzaminohen duke përdorur mjete dhe teknika të ndryshme dhe kjo 
më së shumti kryhet në laboratorë të specializuar. 

 Për të parandaluar ndryshimin e provave digjitale gjatë mbledhjes, dokumentoni çdo aktivitet në 
kompjuter, elementët e tjerë ose pajisjet duke bërë fotografi dhe duke regjistruar çdo informacion 
në ekran. 

 Mausi mund të zhvendoset (pa shtypur butonat ose pa lëvizur mekanizmin rrotullues) për të 
përcaktuar nëse ka diçka në ekran. 258 
 
 

                                                            
258ACPO, “Udhëzimi për Praktikat e Mira mbi Provat elektronike të Bazuara në kompjuter” (shihni shënimin 
238), fq.8. 
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Është e rëndësishme të kini parasysh që sistemet operative të pajisjes dhe programet e tjera shpesh 
ndryshojnë dhe shtojnë material në përmbajtjen e ruajtjes elektronike. Kjo mund të ndodhë 
automatikisht pa qenë nevoja që përdoruesi të ketë dijeni që të dhënat janë ndryshuar. Katër parimet e 
mëposhtme vlejnë të merren parasysh gjatë kësaj faze të hetimit:  
 

1) Asnjë veprim i ndërmarrë nga agjencitë e zbatimit të ligjit ose agjentët e tyre nuk duhet të 
ndryshojë të dhënat e ndodhura në kompjuter ose në mjete të tjera ruajtëse, të cilat mund të 
përdoren më pas në gjykatë. 

2) Në rrethanat kur një person e sheh të nevojshme të hyjë në të dhënat origjinale që gjenden 
në kompjuter ose në mjetet e tjera ruajtëse, ai person duhet të jetë kompetent për ta bërë 
këtë gjë dhe të jetë në gjendje të japë prova që shpjegojnë rëndësinë dhe implikimet e 
veprimeve të tij. 

3) Duhet të krijohet dhe ruhet një sistem gjurmimi (audit trail) ose një regjistrim tjetër i të 
gjitha proceseve të zbatuara në provat elektronike të bazuara në kompjuter. Një palë e tretë 
e pavarur duhet të jetë në gjendje t’i ekzaminojë ato procese dhe të arrijë të njëjtin rezultat. 

4) Personi që është në krye të hetimit (agjenti i çështjes) ka përgjegjësi të plotë për të siguruar 
respektimin e ligjit dhe të këtyre parimeve. 

 
Në shqyrtimin e çështjes së informacionit të paqëndrueshëm, parimi i dytë është thelbësor për çdo vendim 
që merret kur shikohet mundësia e humbjes së informacionit të paqëndrueshëm përkundrejt nevojës për të 
ruajtur, sa më shumë të jetë e mundur, gjendjen origjinale të pajisjeve në kohën e rikuperipimit të 
provave.   
 

Forensika e të dhënave të drejtpërdrejta 
 

Menaxhimi i provave është një nga aspektet më të rëndësishme në fushën gjithnjë e në rritje  të forensikës 
kompjuterike. Inovacioni  i pafund në teknologji ka tendencë të mbajë praktikat më të mira që u 
nënshtrohen ndryshimeve të vazhdueshme duke u përpjekur të përmbushin nevojat e industrisë. Një prej 
ndryshimeve të fundit në menaxhimin e provave ka qenë heqja dorë nga koncepti i “heqjes së prizës” si 
hapi i parë në mbledhjen e provave duke kaluar në miratimin e metodologjive për të marrë prova “të 
drejtpërdrejta (live)” nga kompjuteri i një të dyshuari. 

 
Në mënyrë efektive, “forensika e drejtpërdrejtë” siguron mbledhjen e provave digjitale në një rend të 
caktuar që bazohet në jetëgjatësinë e provave në fjalë. Ndoshta prova më e rëndësishme që duhet 
mbledhur në grumbullimin e provave digjitale sot dhe në të ardhmen e parashikueshme ekziston vetëm në 
formën e të dhënave të paqëndrueshme të përfshira në RAM-in e kompjuterit (“Kujtesa e Gjallë”) 259. 
Sidoqoftë, kjo pjesë e rëndësishme e provave kapet lehtësisht duke përdorur mjete të drejtpërdrejta 
shkencore dhe hetuese, duke bërë të mundur që gjithë përmbajtja e RAM-it të kapet në nivel lokal dhe 
madje dhe në largësi.   
 

                                                            
259Shihni James Steele, Kevin O'Shea, Richard Brittson, Anthony Reyes, “Hetimet e Krimit Kibernetik në Internet” 
Kapitulli 5: “Përgjigja ndaj incidentit: E drejtpërdrejtë, Shkencore-ligjore dhe Hetimet” (2011), e disponueshme 
në:http://scitechconnect.elsevier.com/ëp-content/uploads/2013/09/Incident-Response-Live-Forensics-and-
Investigations.pdf.  
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Qasja tradicionale “e heqjes së prizës” mbikëqyr sasitë e mëdha të të dhënave të paqëndrueshme (program 
që ngelet gjithë kohës në memorie- memory-resident ) që mund të humbasin. Në ditët e sotme, hetuesit 
përballen shpesh me realitetin e kodimit të sofistikuar të të dhënave, si dhe me mjete hakerimi dhe 
softuerë të dëmshëm që mund të ekzistojnë vetëm brenda memories.260 Nëse një kompjuter është i ndezur, 
është shumë e rekomandueshme marrja e një eksperti kompjuterik shkencor-ligjor, pasi fikja e 
kompjuterit mund të sjellë humbjen e provave që kanë të bëjnë me veprimtarinë kriminale. Megjithatë, 
nëse një kompjuter është i ndezur, por po përdor softuer të dëmshëm (formatimin, fshirjen, heqjen ose 
zhdukjen e informacionit), duhet të shkëputet menjëherë rryma elektrike nga kompjuteri për të ruajtur të 
gjitha ato që kanë mbetur në pajisje. 
 
Nevoja për ndryshime në mbledhjen e provave digjitale nxitet nga ndryshimi i mjedisit të informatikës i 
cili ndryshon me shpejtësi: 
 

 Aplikacionet instalohen nga mjete të lëvizshme siç janë pajisjet USB (Universal Serial Bus) 
dhe më pas virtualizohen në RAM pa lënë gjurmë në hard disk. 

 Malware mbetet plotësisht në memorie të RAM-it, pa lënë asnjë gjurmë ekzistence në hard 
disk. 

 Përdoruesit përdorin rregullisht skedarë ose ndarje (zona të një hard disku) të maskuara / të 
fshehura dhe të koduara  për të fshehur provat. 

 Shfletuesit (browsers) e njohur të rrjetit i ofrojnë përdoruesit mundësinë që të mbulojë  gjurmët 
e tij  - skedarët që regjistrojnë veprimtarinë e përdoruesit  krijohen , por fshihen kur mbyllet 
shfletuesi.  
 

Kapja dhe puna me të dhënat e paqëndrueshme mund të sigurojë rrugën e vetme drejt gjetjes së provave të 
rëndësishme që normalisht nuk do të ishin të pranishme nëse pajisja do të fikej sipas procedurës standarde 
për një hetim pas prishjes së një sistemi. Ky informacion mund të përmbajë, ndër të tjera, llogaritë e 
përdoruesve, fjalëkalime, përmbajtje të dokumentave të pa ruajtura, softuerë të dëmshëm, procese të 
funksionimit, regjistrat e ngjarjeve, informacionin e rrjetit, programet e regjistruar dhe shërbimet e 
regjistruara. 

 
Shpesh, përdoruesit e kompjuterave nuk kanë dijeni për ekzistencën e shërbimeve që funksionojnë në 
kompjuter, pasi shërbimi funksionon në sfond dhe mund të mos i përkasë një përdoruesi. Kjo do të thotë 
që gjatë një skene krimi ku kryen ekzaminime të drejtpërdrejta shkencore-ligjore një agjent mund të jetë 
në gjendje, për shembull, të shohë një program që funksionon si aparat fotografik digjital.261 Një zbulim i 
tillë mund të tregojë që një aparat fotografik digjital është përdorur së fundmi në kompjuter dhe më pas 
mund të bëhet një kërkim për të gjetur kamerën digjitale përpara se agjenti të largohet nga vendi i 
ngjarjes, duke siguruar kështu prova të vlefshme. Në këtë mënyrë, zbulimi i programeve të regjistruara 
mund t'u japë hetuesve informacion në lidhje me pajisjet periferike që lidhen me pajisjen e një të 
dyshuari. 

 
Sekuestrimi i pajisjeve celulare 
                                                            
260 ACPO, “Udhëzues mbi praktikat e mira të provave elektronike të bazuara në kompjuter” (shikoni shënimin 238). 
261 Driver-i është program që kontrollon një pajisje. Çdo pajisje, qoftë ky një printer, disk driver, apo tastierë, duhet 
të ketë një program driver-i. Një pjesë e mirë e driver-ave, si driver-i tastierës, vijnë së bashku me sistemin operativ. 
Për pajisjet e tjera, mund t'ju duhet të ngarkoni një driver të ri kur lidhni pajisjen me kompjuterin tuaj; për më shumë 
informacione, shihni https://www.webopedia.com/TERM/D/driver.html. 
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Nëse një pajisje celulare është fikur, hetuesi nuk duhet të përpiqet ta ndezi atë dhe nëse shihet e 
arsyeshme të heqë bateritë, nëse kjo gjë është e mundur. Një telefon i fikur ruan informacionin e 
vendndodhjes së antenës së telefonisë celulare dhe regjistrimin e thirrjeve telefonike, si dhe parandalon 
përdorimin e telefonit, çka mund të ndryshojë potencialisht të dhënat në telefon. Për më tepër, nëse pajisja 
mbetet e ndezur ose është e ndezur, ekziston gjithmonë mundësia që të përdoren komanda të bëra në 
distancë për të shkatërruar çdo provë pa dijeninë e hetuesit. Disa telefona kanë përditësime operative të 
sistemit të vendosura në mënyrë automatike dhe përditësimet mund të komprometojnë të dhënat në 
pajisje, kështu që heqja e baterisë është veprimi i duhur. 
 
Nëse një pajisje celulare është ndezur, duhet të bëni çdo përpjekje për ta mbajtur atë ndezur sa më gjatë të 
jetë e mundur. Hetuesi duhet të ketë parasysh, që të ketë gjendje në çantën e tij të punës, karikues të 
pajisjeve të ndryshme për të lehtësuar këtë proces. Gjithashtu, nëse është e mundur, hetuesi duhet të 
përpiqet ta mbajë ekranin të zhbllokuar, nëse pajisja është gjetur me ekran të zhbllokuar (prekni ekranin 
në intervale të rregullta) .Kjo do të shmangë nevojën e një kod kalimi për të zhbllokuar pajisjen. 

 
Pajisja duhet të vendoset në një modalitet “aeroplan” (airplane mode) për të çaktivizuar Bluetooth-in Wi-
Fi-it, ose sisteme të tjera të komunikimit. Nëse pajisja celulare është e ndezur por e kyçur, vendoseni atë 
në prizë dhe kjo (në shumicën e rasteve) do ta detyrojë pajisjen të sinkronizohet me çdo shërbim cloud që 
është në funksionim. Kjo duhet të maksimizojë sasinë e provave që mund të gjenden në cloud. 
Megjithatë, kapja e kësaj prove mund të sjellë disa probleme të rëndësishme, pasi pajisja (et) që është 
objekt hetimi mund të çohet para gjykatës jashtë juridiksionit262 të shtetit përkatës, ose vetë prova mund të 
ndryshohet ose të fshihet lehtësisht.  
 
Në raste të tilla, marrja e provave në dispozicion ka një element kritik kohor dhe hetuesit mund të 
përdorin imazhet në ekran, me kohën dhe datën, të materialit përkatës ose të marrin një ekstrakt digjital të 
gjithë përmbajtjes së faqeve të veçanta të Internetit (zakonisht të quajtur “ripping”). 
 
Kur aksesojnë materiale në internet duke synuar ruajtjen e provave, hetuesit duhet të tregojnë kujdes e të 
përdorin sisteme anonime. Mosfunksionimi i përdorimit të sistemeve të përshtatshme mund të rrezikojë 
operacionet aktuale ose ato të të ardhmes. Hetuesit duhet të konsultohen me Njësinë e tyre të Krimit 
Kompjuterik nëse dëshirojnë të marrin dhe të ruajnë përmbajtjen e faqes në internet. 263 
 

3.3 Teknika speciale hetimore dhe luftëtarët e huaj terroristë 
 
Operacionet e fshehta online 
 

Hetimet e suksesshme kundër LHT gjejnë mbështetje gjithnjë e më shumë në përdorimin e burimeve të 
inteligjencës njerëzore dhe përdorimin e agjentëve të fshehtë të zbatimit të ligjit.  Për sa i përket 
përdorimit të agjentëve të fshehtë, vlejnë të merren parasysh përkufizimet e mëposhtme: 

 
Aktiviteti i fshehtë nënkupton: 

                                                            
262 Aravind Swaminathan et al. “Akti CLOUD, i Shpjeguar” (shikoni shënimin 213). 
263ACPO,“Udhëzues mbi praktikën e mirë për prova elektronike të bazuara në kompjuter” (shikoni shënimin 238), 
fq.13. 
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 Çdo  aktivitet hetimor që përfshin përdorimin e një emri të supozuar ose identiteti të fshehtë. 

 
Operacioni i fshehtë nënkupton: 

 
 Një hetim që përfshin një seri aktivitetesh të fshehta të lidhura njëra me tjetrën për një periudhë 

kohe nga një punonjës i fshehtë. 264 
 

Burimet e fshehtë të inteligjencës njerëzore (CHIS) - Një person mund të konsiderohet si CHIS nëse: 
a) Ata krijojnë ose mbajnë një marrëdhënie personale ose marrëdhënie tjetër me një person me 

qëllim të fshehtë për të lehtësuar çdo gjë që përfshihet në paragrafin b) ose c); 
b) Ata përdorin fshehurazi një marrëdhënie të tillë për të marrë informacion ose për të siguruar 

akses në çdo informacion për një person tjetër; ose 
c) Ata e zbulojnë në mënyrë të fshehtë informacionin e marrë nga përdorimi i një marrëdhënieje 

të tillë ose si pasojë e ekzistencës së një marrëdhënie 265 të tillë. 
 

Në rrethanat kur hetuesit dëshirojnë të komunikojnë fshehurazi me një të dyshuar online, aftësitë e një 
Hetuesi të Fshehtë të Internetit i cili është i trajnuar dhe i autorizuar (CII) janë thelbësore. Hetuesit e 
Fshehtë të Internetit marrin trajnime të specializuara ku trajtohen çështje teknike dhe ligjore që lidhen me 
operacionet e fshehta në internet. Ndërveprime të tilla me të dyshuarin (it) mund të jenë në formën e 
mesazheve me e-mail, mesazheve të menjëhershme, ose përmes një mediumi ku bisedohet në internet 
(online chat medium). 266 
 
Politikat, procedurat dhe madje edhe legjislacioni për përdorimin e teknikave speciale hetimore 
ndryshojnë nga juridiksioni në juridiksion, por ekzistojnë një sërë rekomandimesh që duhet të merren në 
konsideratë kur agjentët ndërmarrin këtë kurs veprimi: 

 
 Kërkojuni hetuesve të paraqesin një kërkesë me shkrim te Shefi i Policisë ose te zëvendësi i 

emëruar, ku të detajohen fushëveprimi dhe qëllimi i çdo hetimi që kërkon zhvillimin e një 
profili fiktiv online. 

 Kërkesat duhet të përfshijnë emrin e përdoruesve të propozuar, adresën e postës elektronike, 
datën e lindjes dhe informacione të tjera që do të bëhen pjesë e profilit fiktiv. 

 Kërkesat duhet të përfshijnë çdo fotografi, video ose mjete të tjera që do të shoqërohen me 
profilin fiktiv. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet qëllimit dhe burimit të mjeteve të tilla, si 
dhe të sigurohet çdo dokument i nevojshëm për heqjen dorë nga të drejtat ose privilegjet dhe 
lirimi i një pale nga detyrimet ose të drejtat e tyre.  

 Krijoni një proces vlerësues për këto kërkesa në nivel komande. Çdo kërkesë duhet të 
analizohet për të përcaktuar qëllimin e hetimit dhe nevojën për një hetim të fshehtë. 

                                                            
264 Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm, Udhëzime për Byronë Federale të Hetimeve 
e Fshehta Operacionet (Uashington, D.C., 13 Nëntor 1992).  
265 Mbretëria e Bashkuar, Zyra e Brendshme, Burimet e Fshehta të Inteligjencës Njerëzore - Kodi i Rishikuar i 
Praktikave, (Londër, Gusht 2018). 
266ACPO, “Udhëzues mbi praktikën e mirë për prova elektronike të bazuara në kompjuter” (shiko shënimin 238), 
f.13. 
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 Mbani një regjistër për të gjitha kërkesat e paraqitura, si për ato që janë miratuar edhe për ato 
që s’janë miratuar, në sistemin e agjencisë për administrimin e regjistrave. 

 Krijoni protokolle ku të përcaktohet se cili nga sistemet kompjuterike mund të përdoret për 
zhvillimin dhe menaxhimin e profileve fiktive. Duhet të përdoren vetëm sistemet që 
përmbushin karakteristikat e nevojshme të sigurisë në mënyrë që të ruhet profili fiktiv nga  
rigjurmimi në agjencinë e origjinës. 

 Ndaloni përdorimin e llogarive personale në Internet që nuk janë krijuar nga agjencia ose 
hyrjen në ISP kur përdorni profile fiktive. 

 Sigurohuni që hetuesit të jenë të trajnuar mbi mënyrën se si duhet të hyjnë në mënyrë të 
ligjshme në llogaritë e përdoruesve të rrjetit social me anë të një urdhri me shkrim, mandati ose 
ndonjë urdhri tjetër gjyqësor. Këtu përfshihen udhëzime për pjesët përkatëse të politikave 
individuale të rrjeteve sociale. 

 Sigurohuni që hetuesit të kuptojnë se kur dhe si të mbyllet një llogari në rrjetet sociale dhe se si 
të ruhet në funksion të provave. Trajnimi gjithashtu duhet të përfshijë detaje mbi mënyrën e 
kapjes së informacionin, duke përfshirë metadata dhe mënyrën se si të ruani siç duhet 
dokumentacionin kronologjik të regjistrimit të ngjarjes. 267  

 Shefi i policisë ose zëvendësi i tij duhet të krijojnë protokolle për dokumentimin dhe 
regjistrimin e veprimtarisë dhe komunikimeve hetimore. 

 Sigurohuni që hetuesit të jenë të trajnuar mbi mënyrën se si përdorin tonin e zërit, ritmin dhe 
temat e bisedave në internet, përveç elementëve të tjerë që duhen për zënë një të dyshuar.  

Pavarësisht se cilët elementë të politikave janë zbatuar, politika e hetimeve të rrjeteve sociale dhe 
përdorimi i profileve fiktive duhet të pasqyrojë në përgjithësi ato kanë të bëjnë me hetimet e zakonshme 
të fshehta. 268 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
267 Metadata përshkruan mënyrën se si dhe kur dhe nga kush janë grumbulluar një grup i caktuar të dhënash dhe se si 
janë formatuar të dhënat. 
268 Michael D. Silva, “I fshehtë Online: Pse Agjensia juaj ka nevojë për një politikë të hetimeve në rrjetet sociale”, 
Revista Kryesore e Policisë. 
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Shtojcat 

Lista e instrumenteve ndërkombëtare ligjore që lidhen me terrorizmin dhe 
LHT-të 

 

1. Instrumente që lidhen me aviacionin civil 
Konventa e vitit 1963 për veprat penale dhe disa akte të tjera të kryera në bordin e aeroplanit  

Konventa e vitit 1970 për shtypjen e marrjes së paligjshme të aeroplanëve 

Konventa e vitit 1971 për shtypjen e akteve të paligjshme kundër sigurisë së Aviacionit Civil 

Protokolli i vitit 1988 për ndalimin e akteve të paligjshme të dhunës në aeroportet që i shërbejnë 

Aviacionit Civil ndërkombëtar, plotësues i Konventës për shtypjen e akteve të paligjshme kundër 

sigurisë së Aviacionit Civil 

Konventa e vitit 2010 për shtypjen e akteve të paligjshme që lidhen me Aviacionin Civil 

ndërkombëtar 

Protokolli shtesë i vitit 2010 i Konventës për shtypjen e marrjes të paligjshëm të aeroplanëve 

 Protokolli i vitit 2014 për të ndryshuar Konventën për veprat penale dhe disa akte të kryera në 

bordin e një aeroplani 

2. Instrumente që lidhen me mbrojtjen e personelit ndërkombëtar 
 
 Konventa e vitit 1973 mbi Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimeve kundër Personave të Mbrojtur 
Ndërkombëtarisht 
Konventa Ndërkombëtare e vitit 1979 kundër marrjes së pengjeve 

 
 

3.  Instrumente që lidhen me materialin bërthamor 
Konventa e vitit 1980 për mbrojtjen fizike të materialit bërthamor 

Ndryshimet e vitit 2005 të Konventës për mbrojtjen fizike të materialit bërthamor  

 

4. Instrumente që lidhen me lundrimin detar  
 
Konventa e vitit 1988 për shtypjen e akteve të paligjshme kundër sigurisë së lundrimit detar 

Protokolli i vitit 2005 i Konventës për shtypjen e akteve të paligjshme kundër sigurisë së lundrimit 
detar 
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Rezoluta 1373 e Këshillit të Sigurimit e datës 28 Shtator 2001 

Rezoluta 2170 e Këshillit të Sigurimit e datës 15 gusht 2014 

Rezoluta 2178 e Këshillit të Sigurimit e datës 24 shtator 2014 

Rezoluta 2396 e Këshillit të Sigurimit e datës 21 dhjetor 2017 

Parimet Ndërkombëtare Udhëzuese  

Memorandumi  Hagë-Marakesh mbi praktikat e mira për një përgjigje më efektive ndaj fenomeneve të 
LHT (2014) dhe Shtojca e tij (2015) 

Parimet e Maltës për riintegrimin e luftëtarëve të kthyer të huaj terroristë (2016) 

Parimet Udhëzuese të Madridit të vitit 2015 dhe Shtesa e tij (2018) 

 
Lista e instrumenteve ligjore rajonalë që lidhen me terrorizmin dhe LHT 

Këshilli i Evropës  

Konventa Evropiane për Shtypjen e Terrorizmit, ETS Nr 090, 1977 

Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit, CETS Nr. 196, 2005 

Protokoll i vitit 1988 për shtypjen e akteve të paligjshme kundër sigurisë së platformave fikse të 
vendosura në shelfin kontinental 
Protokolli i vitit 2005 i Protokollit për shtypjen e akteve të paligjshme kundër sigurisë së 
platformave fikse të vendosura në shelfin kontinental  

 

 
5. Instrumentet që lidhen me materialet eksplozive  

 

Konventa	e	vitit	1991	për	markimin	e	eksplozivëve	plastikë	për	qëllimin	e	zbulimit	

Konventa	ndërkombëtare	e	vitit	1997	për	shtypjen	e	bombave	terroriste	

Konventa	ndërkombëtare	e	vitit	1999	për	shtypjen	e	financimit	të	terrorizmit 

 
 
 

6. Instrumentet që lidhen me terrorizmin bërthamor  

Konventa	Ndërkombëtare	e	vitit	2005	për	shtypjen	e	akteve	të	terrorizmit	bërthamor 

 
7. Rezolutat Përkatëse të Këshillit të Sigurisë 
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Konventa e Këshillit të Evropës për Pastrimin e Parave, Kërkimin, Kapjen dhe Konfiskimin e të 

Ardhurave nga Krimi dhe Financimin e Terrorizmit, CETS Nr. 198, 2005 

Protokolli shtesë për Konventën e Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit, CETS Nr. 217 

(2015) 

 

Bashkimi Evropian 

Direktiva (BE) 2017/541 e Parlamentit dhe e Këshillit Evropian e datës 15 Mars 2017  për luftën kundër 

terrorizmit dhe zëvendësimin e Vendimit Kuadër të Këshillit 2002/475 / JHA dhe ndryshimin e Vendimit 

të Këshillit 2005/671 / JHA (2017) 

Vendimi Kuadër i Këshillit i datës 28 Nëntor 2008 për luftën kundër terrorizmit (2002/475 / JHA) 
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