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Parathënie 
 

Çdo vit, aktet e terrorizmit vrasin, plagosin dhe dëmtojnë mijëra viktima të pafajshme 

të të gjitha racave, kulturave dhe besimeve fetare në të gjithë botën. 

 

Në të kaluarën, viktimat e krimit, përfshirë terrorizmin, kanë qenë shumë shpesh 

palët e harruara në sistemin e drejtësisë penale. Sidoqoftë, në vitet e fundit, ka pasur 

njohje më të madhe të të drejtave dhe rolet që këta akterë të rëndësishëm brenda 

kornizës ligjore së drejtësisë penale. 

 

Një pjesë integrale e përpjekjeve të bashkësisë ndërkombëtare për të luftuar 
terrorizmin është sjellja e kryesve të akteve terroriste para drejtësisë dhe mbajtja e tyre 
në llogari për veprimet e tyre, në përputhje me sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut. 
Ky parim themelor kërkon që Shtetet Anëtare të krijojnë dhe zbatojnë masa efektive 
kombëtare të bazuara në sundimin e ligjit për hetimin dhe ndjekjen penale të këtyre 
krimeve dhe për të mbrojtur dhe mbështetur viktimat e krimeve të tilla brenda sistemit 
të drejtësisë penale. 

 
Në këtë drejtim, Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNODC) është 

kërkuar nga Shtetet Anëtare në Rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme 68/187 të 

18 Dhjetorit 2013, ndër të tjera, "të vazhdojë të rrisë njohuritë e specializuara ligjore 

nëpërmjet përgatitjes dhe praktikave më të mira, në koordinim të ngushtë me Shtetet 

Anëtare, për ndihmën dhe mbështetjen e viktimave të terrorizmit, përfshirë rolin e 

viktimave brenda kornizës së drejtësisë penale ". 

 
Ky publikim përfaqëson rezultatin e një takimi të grupit të ekspertëve të organizuar 
nga UNODC i cili u mbajt më 24 dhe 25 nëntor 2014. Në këtë takim u takuan ekspertë 
nga Shtetet Anëtare, Kombet e Bashkuara, shoqëria civile dhe organet përkatëse për 
të shkëmbyer përvoja dhe për të diskutuar sfidat dhe qasjet për të siguruar mbështetje 
më të madhe për viktimat e terrorizmit brenda kuadrit të drejtësisë penale. Si rezultat 
i këtyre diskutimeve, duke përfshirë instrumentet ndërkombëtare dhe multilaterale, si 
dhe kornizat normative, ekspertët elaboruan një numër të praktikave më të mira të 
rekomanduara, të cilat janë paraqitur në këtë publikim. 

 
Këto rekomandime synojnë të ndihmojnë Shtetet Anëtare për të krijuar dhe përmirësuar 

politikat, ligjet dhe kapacitetet institucionale për të ofruar rezultate më të mira për 

viktimat, duke respektuar plotësisht sundimin e ligjit dhe të drejtat e personave të 

akuzuar. Shpresojmë që botimi do të kontribuojë në ngritjen e jurisprudencës në këtë 

fushë të rëndësishme lëndore. 

 

Yury Fedotov 

Drejtor Ekzekutiv  

Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin  
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Hyrje  

Misioni i Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNODC) është 

të kontribuojë në arritjen e sigurisë dhe drejtësisë për të gjithë duke e bërë botën 

më të sigurt nga krimi, droga dhe terrorizmi. Në kontekstin e terrorizmit global, 

UNODC është i mandatuar të ofrojë ndihmë për vendet që kërkojnë përpjekjet e 

tyre për të trajtuar aspektet e drejtësisë penale për luftimin e terrorizmit. 

Ka disa tendenca që mund të vërehen lidhur me terrorizmin në vitet e fundit1. Para 

së gjithash, sulmet terroriste kanë synuar gjithnjë e më shumë qytetarët privatë. 

Ndërsa numri i përgjithshëm i vdekjeve si rezultat i sulmeve terroriste u rrit me 80 

përqind midis 2013 dhe 2014, vdekjet e civilëve u rritën për 172 përqind gjatë të 

njëjtës periudhë. Më tutje, Boko Haram dhe Shteti Islamik i Irakut dhe Levant (ISIL 

/ Da'esh) ishin përgjegjës bashkërisht për 51 përqind të të gjitha viktimave globale 

të pretenduara në vitin 2014.2 

Fenomeni i luftëtarëve të huaj terroristë (LHT) është një kërcënim në rritje për shumë 

vende. Fluksi i LHT në Irak dhe Siri vazhdoi në 2014 dhe 2015 dhe vlerësohet se në 

Afganistan dhe Irak që nga viti 2011 kanë arritur nga 25,000 deri në 30,000 LHT.  3 

Raportet identifikojnë Evropën Juglindore (EJL) si një nga burimet kryesore të LHT, 

së bashku me Evropën Perëndimore dhe Lindjen e Mesme. Tiparet e zakonshme për 

njerëzit që largohen nga vendet e Ballkanit Perëndimor për Siri dhe Irak përfshijnë 

lidhje me diasporën në BE, veçanërisht në Austri dhe Gjermani; kriminaliteti i para-

nisjes; arsim i dobët; papunësia; familjet jofunksionale ose të thyera; dhe çështjet e 

shëndetit mendor. Në lidhje me motivet, individët shpesh përpiqen të arratisen nga 

martesa të pakëndshme, dhunë në familje, borxh, ndjekje penale, abuzim me 

alkoolin dhe drogën - ose të kërkojnë diçka, si bashkëshortësi, aventura ose 

përkatësi dhe qëllimi i jetës përmes fesë4. Mosha mesatare e LHT-së nga Ballkani 

Perëndimor në Siri dhe Irak është 31 për meshkuj dhe 30 për femra. Kur krahasohen 

me vendet e tjera evropiane, më shumë gra (36 përqind në mesin e boshnjakëve dhe 

27 përqind në mesin e kosovarëve, që është pothuajse dyfishi i mesatares evropiane), 

po bashkohen me njerëz që udhëtojnë në Siri dhe Irak. Krahasuar me mesataren 

evropiane, gratë dhe fëmijët (jo-luftëtarë) përbëjnë shumë më tepër (deri në 55 

përqind) të personave të Ballkanit Perëndimor që shkojnë në Siri dhe Irak.  5 

Duke pasur parasysh natyrën ndërkufitare të kërcënimit dhe ngjashmërinë e 

problemit në shtete të ndryshme, bashkëpunimi midis vendeve në EJL është vendimtar 

për të siguruar që kërcënimi është i përmbajtur. 
 

1 Ky doracak nuk synon të ofrojë një pasqyrë të organizatave dhe rrjeteve terroriste më të shquara. Një pasqyrë e tillë 

mund të gjendet tek informacioni bazë në Raportin e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara, Kapitulli 6. E 

disponueshme nga: http://www.state.gov/documents/organization/45323.pdf. Një tjetër pasqyrë e hollësishme për 

organizatat terroriste të ndaluara ofrohet nga Zyra Mbretërore e Britanisë së Madhe në 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data / file / 538297/20160715-Proscription-

website-update.pdf  
2I Instituti për Ekonominë dhe Paqen, Indeksi Global i Terrorizmit 2015: Matja dhe Kuptimi i Ndikimit të Terrorizmit 

(2015).  

3Për përpunimin e hollësishëm të trendeve shih Indeksin Global të Terrorizmit 2015, f. 33-61. 
4Për një vështrim më të detajuar shihni ibid. faqe 13. 

5Sajjan Gohel dhe Vlado Azinoviq, "Sfidat e luftëtarëve të huaj terroristë: një perspektivë rajonale", dokument i politikave 
i paraqitur në konferencën mbi "Luftëtarët e huaj terroristë dhe rrugët e migracionit të parregullt: parandalimi dhe 
elasticiteti", mbajtur në Durrës, Shqipëri, nga 13 në 15 Shtator 2016, f. 12 
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Për këtë qëllim, UNODC filloi një projekt në rajon, i cili mbulon Shqipërinë, Bosnjën dhe 

Hercegovinën, Kosovën (sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 

Bashkuara), ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Projekti trajton 

sfidat komplekse dhe të ndërlidhura që paraqesin kërcënimin e LHT-së ndaj sistemeve të 

drejtësisë penale të këtyre shteteve. Një nga rezultatet më të rëndësishme të projektit është 

moduli për trajnimin e LHT-së që do të përdoret nga gjyqtarët dhe / ose prokurorët i cili do 

të përfshihet në kurset ekzistuese të trajnimit të ofruara nga institutet kombëtare të trajnimit.  

 

Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, duke vepruar sipas Kapitullit VII të Kartës së 

Kombeve të Bashkuara, miratoi rezolutën 2178 më 24 shtator 2014. Kjo rezolutë kërkon nga 

shtetet që, ndër të tjera, të sigurojnë se kanë ligje që lejojnë ndjekjen e: a) :LHT, b) atyre që 

qëllimisht financojnë ose marrin fonde për të financuar udhëtimin e LHT dhe c) atyre që me 

dëshirë ndihmojnë udhëtimin e LHT-së. Për më tepër, i bën thirrje Shteteve për të 

përmirësuar bashkëpunimin ndërkombëtar, rajonal dhe nën-rajonal për të parandaluar dhe 

shtypur fenomenin e LHT, duke përfshirë parandalimin e udhëtimit të LHT-së nga ose përmes 

territoreve të tyre. Ky instrument ligjor, së bashku me instrumentet e tjera relevante 

ndërkombëtare dhe rajonale, siguron bazën për zhvillimin e këtij manuali. 

Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me bujari i dha UNODC-së fonde për projektin 

e sipërpërmendur, që çoi në botimin e këtij doracaku. Projekti është krijuar mbi 

bashkëpunimin e vazhdueshëm me Shtetet Anëtare nga rajoni lidhur me zhvillimin e një 

regjimi ligjor efektiv dhe të qëndrueshëm kundër LHT, bazuar në sundimin e ligjit, procesin 

e duhur dhe të drejtave të njeriut. Gjatë projektit, ekipi i UNODC-së bashkëpunoi ngushtë 

me institucionet e mëposhtme: Shkolla e Magjistratëve të Shqipërisë (Tiranë); Akademia 

Gjyqësore e Serbisë (Beograd); Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publik "Pavel Shatev" 

(Shkup); Qendra për Trajnim Gjyqësor dhe Prokurorial të Federatës së Bosnjë dhe 

Hercegovinës (Sarajevë); Qendra për Trajnimin Gjyqësor dhe Prokurorial të Republikës 

Srpska (Banja Luka, Bosnjë dhe Hercegovinë); Komisioni Gjyqësor i Qarkut të Bërçkos 

(Qarku Brčko, Bosnja dhe Hercegovina); Akademia e Drejtësisë (Prishtinë); dhe Qendra e 

Trajnimit Gjyqësor të Malit të Zi (Podgoricë). Ekipi vizitoi dhe intervistoi gjyqtarë, prokurorë 

dhe menaxherë në rajon dhe trajnerë të instituteve të lartpërmendura gjyqësore. Diskutimet 

u zhvilluan rreth çështjeve të tilla si lloji i terrorizmit dhe trajnimi aktuale të ofruara lidhur 

me LHT, shkalla dhe natyra e problemit me LHT në rajon, sfidat gjatë hetimeve, ndjekjet 

penale dhe gjykimi i rasteve të LHT-së. 

Gjatë këtyre diskutimeve u identifikuan katër fusha specifike për të cilat nevojitet ekspertizë 
shtesë, e të cilat janë:  

 

• Shkalla, struktura dhe dinamika e fenomenit LHT; 

• Elementet e shkeljeve të ndërlidhura me LHT; 

• Hetimi i veprave penale të LHT, me theks të veçantë në hetimet financiare dhe online; 

• Implikimet e të drejtave të njeriut për hetimin dhe gjykimin e rasteve të ndërlidhura 
me LHT. 

Ky doracak do të trajtojë tre çështjet e para. Aspekti i të drejtave të njeriut tashmë 

është përfshirë në Modulin 4 të Kurrikulës së Trajnimit Ligjor kundër Terrorizmit për 

të Drejtat e Njeriut dhe Drejtësinë Penale Përgjigjet ndaj Terrorizmit të UNODC. .6 
 

 
6See https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html. 

https://www/
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html


 

 

 

1. Fenomeni i luftëtarëve të huaj terrorist  
 

 

1.1. Fushëveprimi i termit “Luftëtarët e huaj terrorist” 
 
Përkundër faktit se përdorimi i termit "luftëtar i huaj terrorist" ka dalë kohët e fundit, 

luftëtarët e huaj nuk duhet të konsiderohen si një fenomen i ri. LHT mori pjesë në 

luftën civile spanjolle, në luftën në Afganistan pas pushtimit sovjetik të vitit 1989, luftës 

në Bosnje dhe Hercegovinë në vitet 1990, dhe konfliktit politik në Çeçeni dhe Dagestan 

në vitet 1990.7 Një "luftëtar i huaj" është shpjeguar si "Një individ që largohet nga vendi 

i origjinës ose vendbanimi i tij i zakonshëm për t'u bashkuar me një grup të armatosur 

jo shtetëror në një konflikt të armatosur jashtë shtetit dhe i cili kryesisht është i 

motivuar nga ideologjia, feja dhe / ose farefisnia”.8 

 
Termi "luftëtarë të huaj terroristë" gjendet në Rezolutën 2178 të Këshillit të Sigurimit 

të Kombeve të Bashkuara, i cili i definon ata si "individ 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 ose ofrimin ose ndjekjen e trajnimit 

terrorist, duke u përfshirë edhe në konfliktin e armatosur”. 9 

 
LHT mund të diferencohen nga mercenarët dhe punonjësit e kompanive private 

(ushtarake apo të sigurisë), meqë këta të fundit zakonisht rekrutohen nga shtetet / 

qeveritë dhe ata i bashkohen luftimit me motive fitimprurëse (edhe pse pagesa e 

rrogave nga ISIL (Da'esh) raportohet të jetë një nxitje financiare për disa LHT).10 

Përdorimi i mercenarëve mbulohet nga konventat ndërkombëtare dhe rajonale, si 

dhe ligjet vendore që nuk do të trajtohen në këtë dokument.  11 

 
 

 
 

7 Akademia e Gjenevës për të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare dhe të Drejtat e Njeriut, Raport Akademik 
Nr. 7-Luftëtarët e Huaj sipas Ligjit Ndërkombëtar (Gjenevë 2014),p.3  

8   Ibid., p. 6. 
9 Rezoluta e Këshillit të Sigurimit 2178 (2014), preambula para. 9. Termi "luftëtar i huaj terrorist" është 

përmendur për herë të parë në rezolutën e Këshillit të Sigurimit 2170 (2014). Me këtë rezolutë, Këshilli dënoi 
"abuzimin e rëndë, sistematik dhe të përhapur" të të drejtave të njeriut nga ISIL (Da'esh) dhe Al-Nusra Front. 
Në një shtojcë të tekstit të rezolutës, Këshilli gjithashtu etiketoi individët që i nënshtrohen kufizimeve të 
udhëtimit, ngrirjes së aseteve dhe masave të tjera që kanë në shënjestër bashkëpunëtorët e Al-Kaidës. 
Megjithatë, kjo rezolutë nuk definoi "luftëtar të huaj terrorist". 

10 Kombet e Bashkuara, Këshilli i Sigurimit, Raporti i Ekipit Monitorues të Mbështetjes Analitike dhe 
Sanksioneve mbi luftëtarët e huaj terroristë (S / 2015/358), para. 29. 

11 Instrumentet ndërkombëtare përfshijnë Konventën Ndërkombëtare kundër Rekrutimit, Përdorimit, 
Financimit dhe Trajnimit të Mercenarëve (1989), Protokollit Shtesë I dhe II të Nenit 47 të Konventës së 
Gjenevës (1949) dhe Konventës për Organizimin e Bashkimit Afrikan (OAU) në rajon Eliminimi i mercenarëve 
në Afrikë (1972). Shembujt e ligjeve të brendshme që rregullojnë veprimtarinë e mercenarëve përfshijnë 
ndalimin e veprimtarive mercenare të Afrikës së Jugut dhe rregullimin e veprimtarive të caktuara në vendin e 
konfliktit të armatosur (2006), Aktin e Veprimtarive Mercenare të Zelandës së Re (ndalim) Akti (2004) dhe 
Ligjin e Francës Nr.2003-340 i 14 prillit 2003 lidhur me shtypjen e veprimtarisë mercenare (2003). 
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1.2. Evoluimi i këtij fenomeni  

 
Fenomeni i LHT-së u zhvillua në tri valë. Vala e parë e LHT u bashkua me Al Kaidën 

në Afganistan dhe përbëhej kryesisht nga arabët e Lindjes së Mesme që luftonin 

sovjetikët në vitet 1980. Ata vinin të arsimuar mirë dhe nga baza e qëndrueshme e 

klasës së mesme. Vala e dytë përbëhej kryesisht nga emigrantët e elitës nga Lindja 

e Mesme që shkuan në Perëndim për të ndjekur universitetet. Ndarja nga familja, 

miqtë dhe kultura bëri që shumë njerëz të ndiheshin të margjinalizuar dhe në disa 

raste t'i çonin në radikalizim. Shumë prej tyre pastaj udhëtuan në kampet e trajnimit 

të Al-Kaidës në Afganistan në vitet 1990. Fenomeni i terrorizmit nga vitet 1970 deri 

në vitet 1990 u karakterizua nga individë të cilët ishin trajnuar në kampe terroriste 

ose u janë përgjigjur udhëheqësve individualë. Gjenerata e re e terroristëve tenton 

të jetë e vetë rekrutuar, pa udhëheqje dhe globalisht të lidhur përmes internetit. Ata 

janë mesatarisht më të rinj dhe janë gjithashtu të nxitur nga trillimet dhe një ndjenjë 

e rëndësisë dhe përkatësisë në jetën e tyre. Kështu, vala e tretë e LHT-së përbëhej 

kryesisht nga individë të cilët formuan rrjete fluide, joformale që ishin vetëfinancuar 

dhe vetë-trajnuar. Ata nuk kishin selinë fizike apo shenjtëroren. Mjedisi virtual i 

internetit u ofroi atyre një pamje të unitetit dhe qëllimit. Ata ishin një strukturë 

sociale e shpërndarë dhe e decentralizuar, xhihad pa udhëheqësi. Është 

argumentuar se zhvillimet në Siri dhe ngritja e ISIL (Da'esh) kanë çuar në një valë 

të katërt, e cila i ngjan paraardhësit të saj të menjëhershëm nga dinamikat lokale të 

rrjeteve të tyre përkatëse.12 Edhe këto rrjete janë formuar midis miqve dhe familjes 

të cilët e kanë njohur njëri-tjetrin me vite. Megjithatë, ngritja e ISIL (Da'esh) ofron 

mundësi për t'u lidhur me njëri-tjetrin në fushën e betejës. Si rezultat, LHT mund 

të fitojë ekspertizë teknike dhe shkathtësi transferimi. 

 

Jo befasisht, LHT perceptohet të jetë një kërcënim i madh terrorist. Frika që ata 

krijojnë varion nga mundësia që ata të përfshihen në veprime terroriste jashtë vendit 

të tyre, me kërcënimin që, sapo të kthehen në vendet e tyre, do të shfrytëzojnë 

njohuritë dhe përvojën e tyre për trajtimin e armëve dhe eksplozivëve me qëllim që 

të planifikimit dhe të kryerjes së veprimeve terroriste, krijimit të qelizave të reja 

terroriste, rekrutimit të anëtarë të rinj, ose sigurimit të fondeve ose trajnimeve për 

aktet e ardhshme terroriste. 

 

1.3. Çka dimë ne për luftëtarët e huaj terrorist — tipologjia  

 
Faktorët motivues për individët që t'i bashkohen një grupi terrorist jashtë shtetit 

nuk janë unik. Disa LHT i përkasin bandave para-ekzistuese të familjes për të cilët 

bashkimi me një grup terrorist në Siri ose Irak është një zhvendosje në një formë 

tjetër të sjelljes devijante, duke i shndërruar ata nga kriminelët e zakonshëm në 

individë me atë që ata e shohin si një shkak politik. Të tjerët janë individë pa asnjë 

histori penale të cilët janë të panjohur për agjencitë e zbatimit të ligjit. Këta priren 

të jenë relativisht të rinj që mund të vuajnë nga ndjenjat e përjashtimit dhe mungesa 

e përkatësisë në bashkësitë e tyre lokale ose shoqëritë kombëtare në përgjithësi.  

 

Veçanërisht, “ndjeshmëria, frustrimi, perceptimet e pabarazisë, dhe  ndjenja që  
 

12Rik Coolsaet, “ballafaqimi me katër valët e Luftëtarëve të Huaj Terrorist—Çka i shtyn Evropianët drejt Sierisë, dhe  
Shteteve Islamike? 

Vështrime nga Shtetit Belg”, Edgmont Paper 81 (March 2016), pp. 18-27. 
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duke u bashkuar me luftën në Siri ata nuk kanë asgjë për të humbur dhe gjithçka 

për të fituar, janë tipare të përbashkëta mes të dy grupeve.13  

Duke iu referuar rekrutëve potencialë si kërkues, disa literatura i referohen katër 

llojeve primare të LHT: (1) Kërkuesi për Hakmarrje - Hakmarrësi (i zhgënjyer dhe i 

zemëruar, duke kërkuar një prizë për të shkarkuar këtë zhgënjim dhe zemërim ndaj 

një personi, grupi ose subjekti të cilin ai mund ta shohë si në faj); (2) kërkuesi i 

Statusit (duke kërkuar njohje dhe nderim nga të tjerët); (3) kërkuesi i identitetit (i 

drejtuar kryesisht nga nevoja për t'u takuar dhe për të qenë pjesë e diçkaje 

kuptimplote dhe duke kërkuar për të përcaktuar identitetin e tyre ose ndjenjën e 

vetes nëpërmjet përkatësive të grupit); dhe (4) Kërkuesi i kënaqësisë (i tërhequr nga 

grupi për shkak të shpresave për eksitim, aventurë dhe lavdi).  14 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
13Ibid., p 3. 
14 John M. Venhaus, "Pse të Rinjtë bashkohen me al-Kaidën", Instituti i Shteteve të Bashkuara për Paqe, 

Raporti Special 236 (Uashington, Maj 2010), f. 8-11 



 

 

2. Luftëtarët e huaj terrorist— Korniza ligjore 

ndërkombëtare  

 
 
2.1. Korniza ligjore ndërkombëtare  

 
Sulmet terroriste të kryera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 11 shtator 2001 

çuan në miratimin e një sërë instrumentesh ligjore ndërkombëtare dhe rajonale që 

kërkojnë nga shtetet anëtare të organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe 

rajonale që të ndërmarrin veprime të forta dhe të menjëhershme në lidhje me 

parandalimin e terrorizmit. Ndërsa lista e këtyre instrumenteve ligjore është mjaft e 

gjerë,15 më të rëndësishmet në lidhje me hetimin dhe gjykimin e veprave penale të 

lidhura me LHT-në, në kontekstin evropian janë si në vijim: 

 
• Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (UNSC) Rezoluta 2178 (2014);16

 

• Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalim të Terrorizmit (2005) CETS 196; 

• Protokolli Shtesë i Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalim të 

Terrorizmit (2015) CETS 217 (Protokolli Shtesë). 

 
2.1.1. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 2178 (2014) 

Rezoluta e Kombeve të Bashkuara 2178 e datës 24 shtator 2014, paragrafi 6 i veprimit, 

kujton vendimin e saj në rezolutën 1373 (2001), duke kërkuar që të gjitha Shtetet 

Anëtare të: 

Të sigurojë që çdo person që merr pjesë në financimin, planifikimin, përgatitjen ose 

kryerjen e akteve terroriste ose në mbështetjen e akteve terroriste të sillet para drejtësisë 

dhe vendos që të gjitha shtetet duhet të sigurojnë që ligjet dhe rregulloret e tyre të 

brendshme të vendosin vepra të rënda penale të mjaftueshme që sigurojnë mundësinë 

për të ndjekur penalisht dhe në atë mënyrë që reflekton seriozitetin e veprës penale: 

 
(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; 

 
 
 
 

15 Shih faqen e internetit të Kombeve të Bashkuara në vijim për një listë aktuale të instrumenteve ligjore 
ndërkombëtare për të parandaluar veprimet terroriste: www.un.org/en/counterterrorism/legal 
instruments.shtml. 

16 Rezoluta e Këshillit të Sigurimit 2178 (2014) është një instrument tjetër që adreson çështjen e LHT-së. 
Megjithatë, nuk do të trajtohet në këtë dokument pasi nuk ka të bëjë me hetimin dhe gjykimin e LHT.  

 

http://www.un.org/en/counterterrorism/legal%20instruments.shtml
http://www.un.org/en/counterterrorism/legal%20instruments.shtml
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(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 inancuar 

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; 

dhe, 

(c) Organizimin 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. 

 

2.1.2. Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit (2005) 

CETS 196 

Pas sulmeve të Shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara, Këshilli i Evropës formoi një 

grup punues për të rishikuar legjislacionin e saj kundër terrorizmit dhe filloi punën 

në Konventën për Parandalimin e Terrorizmit në vitin 2003. Pas një numri takimesh, 

Komiteti i Këshillit të Evropës i Ekspertëve për Terrorizëm, hartoi Konventën e 

Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit, e cila u u nënshkrua më 16 maj 

2005 në Varshavë. 17 Kjo Konventë nuk përcakton vepra të reja terroriste përveç 

atyre të përfshira në konventat ekzistuese kundër terrorizmit. Megjithatë, krijon tri 

vepra të reja që mund të çojnë në veprat terroriste siç përcaktohen në këto konventa. 

Këto vepra të reja janë: provokimi publik për kryerjen e aktit terrorist (neni 5), 

rekrutimi për terrorizëm (neni 6), dhe trajnimi për terrorizëm (neni 7). Ato 

shoqërohen me një dispozitë për veprat aksidentale (ndihmëse) (neni 9) që 

parashikon penalizimin e pjesëmarrjes (si ndihma dhe inkurajimi) në kryerjen e të 

gjitha këtyre veprave të përmendura më lart dhe, përveç kësaj, të përpjekjeve për të 

kryer një vepër penale sipas neneve 6 dhe 7 (rekrutimi dhe trajnimi). 18 

 

Një nga karakteristikat e krimeve të reja të paraqitura nga Konventa është se ato 

nuk kërkojnë që një vepër terroriste brenda kuptimit të nenit 1 (dmth., Ndonjë nga 

veprat penale brenda fushës së veprimit dhe siç përcaktohet në një nga traktatet 

ndërkombëtare kundër terrorizmit të listuara në shtojcën) është kryer në të vërtetë. 

Kjo është shprehur qartë në Konventë neni 8, bazuar në një dispozitë ekuivalente në 

Konventën Ndërkombëtare për Ndalimin e Financimit të Terrorizmit. Rrjedhimisht, 

vendi ku kryhet një vepër e tillë është gjithashtu i parëndësishëm për qëllimin e 

përcaktimit të kryerjes së ndonjë prej veprave penale të parashikuara në nenin 5 

deri 7 dhe 9. Përveç kësaj, këto vepra duhet të kryhen në mënyrë të paligjshme dhe 

me dashje, siç është shprehimisht e deklaruar në çdo nen, siç gjendet më poshtë.19 

 

 
 

 
17Shih http://www.coe.int/en/web/counter-terrorism. 
18 Këshilli i Evropës, Raporti shpjegues i Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit, 

Këshilli i Evropës, Seria e Traktateve, Nr. 196, para. 32 dhe 33. 
19Ibid., para. 34 dhe 35. 

http://www.coe.int/en/web/counter-terrorism
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Neni 5 — Provokimi Publik për kryerejen e aktit terrorist: 

Për qëllime të kësaj Konvente, "provokimi publik për kryerjen e aktit terrorist" nënkupton 

shpërndarjen, ose vënjen në dispozicion të një mesazhi për publikun, me synim për të 

nxitur kryerjen e një vepre terroriste, kur sjellja e tillë, avokon ose jo drejtpërsëdrejti  

veprimin terrorist, shkakton rrezik për kryerjen e një ose më shumë vepra të tilla terroriste. 

Secila Palë duhet të miratojë masa të tilla që mund të jenë të nevojshme për vendosjen e 

provokimit publik për kryerjen e aktit terrorist, siç përcaktohet në paragrafin 1, kur është 

kryer në mënyrë të paligjshme dhe me dashje, si vepër penale sipas ligjit të saj të 

brendshëm. 

 
Neni  6 — Rekrutimi për terrorizëm: 

Për qëllime të kësaj Konvente, "rekrutimi për terrorizëm" do të thotë të kërkojë një person 

tjetër për të kryer ose për të marrë pjesë në kryerjen e një vepre terroriste, ose për t'u 

bashkuar me një shoqatë ose grup, me qëllim të kontributit në komisionin e një ose më 

shumë vepra terroriste nga shoqata ose grupi. 

Secila Palë do të miratojë masa të tilla që mund të jenë të nevojshme për të themeluar 

rekrutimin për terrorizëm, siç përcaktohet në paragrafin 1, kur është kryer në mënyrë të 

paligjshme dhe me dashje, si vepër penale sipas ligjit të tij të brendshëm. 

Për qëllime të Konventës, "rekrutimi për terrorizëm" do të thotë ti kërkojë një personi tjetër 

të kryej ose marrë pjesë në kryerjen e një vepre terroriste, ose ti  bashkohet një shoqate 

ose grupi, me qëllim të kontribuimit në kryerjen një ose më shumë veprave terroriste nga 

shoqata ose grupi. 

Secila palë duhet të kriroj masa që mund të jenë të nevojshme për vendosjen e rekrutimit 

për terrorizëm, siq parashihet me paragrafin 1, kur vepra kryhet në mëanyrë të paligjshme 

dhe me dashje, si vepër penale sipas ligjit të saj të mbrenshëm.   

 
Neni 7—Trajnim për terrorizëm: 

Për qëllime të kësaj Konvente, "trajnimi për terrorizëm" nënkupton dhënien e udhëzimeve 

në bërjen ose përdorimin e eksplozivëve, armëve të zjarrit ose armëve të tjera ose 

substancave të dëmshme ose të rrezikshme, ose në metoda, teknika të tjera specifike, me 

qëllim të kryerjes ose dhënies së kontributit për kryerjen e një vepre terroriste, duke ditur 

se aftësitë e ofruara kanë për qëllim të përdoren për këtë qëllim. 

 

Secila Palë duhet të miratoj masa të tilla që mund të jenë të nevojshme për të vendosur 

trajnimin për terrorizmin, siç përcaktohet në paragrafin 1, kur është kryer në mënyrë të 

paligjshme dhe me dashje, si vepër penale sipas ligjit të saj të brendshëm. 
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2.1.3 Protokolil Shtesë i Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit 

(2015) CETS 217 

 

Pas miratimit unanim nga Këshilli i Sigurimit të Rezolutës 2178 (2014), në të cilin Këshilli i 

Sigurimit i bëri thirrje Shteteve Anëtare të ndërmarrin një sërë masash që synojnë parandalimin 

dhe frenimin e rrjedhës së LHT-së në zona konflikti, Komiteti i Ekspertëve të Këshillit të Evropës 

mbi terrorizmin shqyrtoi çështjen e radikalizimit dhe LHT-së. Si rezultat i këtyre diskutimeve 

ishte propozimi i Komitetiit të Ministrave për të hartuar termat e referencës për krijimin e një 

komiteti me qëllim të hartimit të Protokollit Shtesë të Konventës së Këshillit të Evropës për 

Parandalimin e Terrorizmit (2015) CETS 196. Objektivi kryesor i Protokollit Shtesë ishte 

plotësimi i Konventës së lartpërmendur me një sërë dispozitash që synonin zbatimin e 

aspekteve të së drejtës penale të rezolutës së Këshillit të Sigurimit 2178. Si rezultat, në janar 

2015, Komiteti i Ministrave miratoi termat e referencës për Komitetin për Luftëtarët e Huaj 

Terroristë dhe Çështje të ngjashme. Ky Komitet, nën autoritetin e Komitetit të Ekspertëve për 

Terrorizmin, ishte i ngarkuar me përgatitjen e një Protokolli Shtesë që plotëson Konventën e 

Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit, duke shtuar dispozita për penalizimin e 

akteve që lidhen me veprat terroriste dhe një dispozitë mbi shkëmbimin e informacionit. 

Shkeljet e përcaktuara në Protokoll, si ato të Konventës, janë kryesisht të një natyre përgatitore 

në lidhje me aktet terroriste. Këto vepra penale janë: Pjesëmarrja në një shoqatë ose grup për 

qëllime terrorizmi (neni 2); Pranimi i trajnimit për terrorizëm (neni 3); Udhëtimi jashtë shtetit 

për qëllime terrorizmi (neni 4); Financimi i udhëtimit jashtë shtetit për qëllime terrorizmi (neni 

5); dhe Organizimi ose lehtësimi i udhëtimit jashtë shtetit për qëllime terrorizmi (neni 6), siç 

gjendet më poshtë.20 

 
Neni 2 — Pjesëmarrja në një shoqatë ose grup për arsye të terrorizmit: 

1. Për qëllimet e këtij Protokolli, "pjesëmarrja në një shoqatë ose grup për qëllime 

terrorizmi" nënkupton pjesëmarrjen në veprimtaritë e një shoqate ose grupi me qëllim të 

kryerjes ose dhënies së kontributit për kryerjen e një ose më shumë veprave terroriste 

nga shoqata ose grupi. 

2.  

3. Secila Palë do të miratojë masa të tilla që mund të jenë të nevojshme për të vendosur 

"pjesëmarrje në një shoqatë ose grup për qëllime terrorizmi", siç përcaktohet në 

paragrafin 1, kur është kryer në mënyrë të paligjshme dhe me dashje, si vepër penale 

sipas ligjit të tij të brendshëm . 

 
Neni 3 — Ndjekja e trajnimeve për terrorizëm: 

4. Për qëllimet e këtij Protokolli, "ndjekja e trajnimeve për terrorizëm" nënkupton 

marrjen e instruksioneve, duke përfshirë përfitimi ne 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 metodave ose teknika të 

tjera specifike, me qëllim të kryerjes ose të kontribuimit në kryerjen e një vepre terroriste. 

 
5. Secila Palë duhet të miratoj masa të tilla që mund të jenë të nevojshme për të 

vendosur "marrjen e trajnimeve për terrorizëm", siç përcaktohet në paragrafin 1, kur 

është kryer në mënyrë të paligjshme dhe me dashje, si vepër penale sipas ligjit të saj të 

brendshëm. 
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Neni 4 — Udhëtimi jashtë shtetit për arsye terrorizmi: 

1. Për qëllimet e këtij protokolli, "udhëtimi jashtë shtetit për qëllime terrorizmi" do të 

thotë udhëtimi në një shtet, i cili nuk është ai i shtetësisë ose i vendbanimit të udhëtarit, 

me qëllim të kryerjes, kontributit ose pjesëmarrjes në një vepër terroriste, ose sigurimi 

ose ndjekja e trajnimit për terrorizëm. 

 

 
20 Për një pasqyrë më të detajuar të sfondit të Protokollit, shih Raportin shpjegues të Protokollit Shtesë të 

Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit, Këshilli i Evropës, Seria e Traktatit të Këshillit të 
Evropës, nr. 217, par. 2-12. 
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2. Secila Palë do të miratojë masa të tilla që mund të jenë të nevojshme për të 

krijuar "udhëtime jashtë vendit për qëllime terrorizmi", siç përcaktohet në paragrafin 

1, nga territori i tij ose nga shtetasit i tij, nëse është kryer në mënyrë të paligjshme 

dhe me dashje, si vepër penale sipas ligjit të saj të brendshëm. Duke vepruar kështu, 

secila Palë duhet të krijojë kushte të kërkuara dhe në përputhje me parimet e saj 

kushtetuese. 

 
3. Secila Palë gjithashtu duhet të miratojë masa të tilla që mund të jenë të 

nevojshme për të vendosur si vepër penale sipas ligjit të tij të brendshëm përpjekjen 

për të kryer një vepër penale siç përcaktohet në këtë nen. 

 

 
Neni 5 — Financimi për udhëtim jashtë vendit për qëllim terrorizmin: 

1. Për qëllimet e këtij Protokolli, "financimi i udhëtimit jashtë shtetit për qëllime 

terrorizmi" nënkupton sigurimin ose mbledhjen e mjeteve, në mënyrë të 

drejtpërdrejtë ose të tërthortë, me çdo mjet, në mënyrë të plotë ose të pjesshme, që 

mundëson çdo person të udhëtojë jashtë shtetit për qëllime terrorizmi, sipas nenit 

4, paragrafit 1, të këtij Protokolli, duke ditur se fondet janë plotësisht ose pjesërisht 

të destinuara për t'u përdorur për këtë qëllim. 

 
2. Secila Palë gjithashtu duhet të miratojë masa të tilla që mund të jenë të nevojshme 

për të vendosur “financimin jashtë shtetit për qëllim terrorizmin” siç parashihet me 

në paragrafin 1, kur kryhet me dashje dhe në mënyrë të paligjshme, si vepër penale 

e paraparë me ligjin të tij të brendshëm. 

 
Neni 6 — Organizimi ose ndihma apo udhëtimi për qëllime terrorizmi: 

1. Për qëllim të këtij protokolli, "organizimi ose lehtësimi i udhëtimit jashtë shtetit 

për qëllime terrorizmi" nënkupton çdo veprim i organizimit ose lehtësimit që 

ndihmon cilin do person të udhëtoj jashtë shtetit për qëllime terrorizmi, siç 

përcaktohet në nenin 4 paragrafi 1 , të këtij Protokolli, duke e ditur se ndihma e 

dhënë në këtë mënyrë është për qëllimin e terrorizmit. 

 
2. Secila Palë duhet të miratojë masa të tilla që mund të jenë të nevojshme për të 

vendosur "organizimin ose lehtësimin e udhëtimit jashtë shtetit për qëllime 

terrorizmi", siç përcaktohet në paragrafin 1, kur është kryer në mënyrë të paligjshme 

dhe me dashje, si vepër penale sipas ligjit të tij të brendshëm.



 

3. Veprat penale të ndërlidhura me 

luftëtarët e huaj terrorist  
 

 

Terrorizmi ka qenë në agjendën e bashkësisë ndërkombëtare që nga vitet 1930-ta. Duke 

filluar nga viti 1964, janë miratuar gjithsej 19 instrumente ligjore universale me qëllim 

trajtimin e terrorizmit dhe terroristëve. Këto konventa i adresohen çështjeve që lidhen me 

terrorizmin siç janë aviacioni civil, mbrojtja e personelit ndërkombëtar, marrja e 

pengjeve, materiali bërthamor, navigimi detar, materialet eksplozive, bombardimet 

terroriste, terrorizmi bërthamor dhe financimi i terrorizmit. Të gjitha këto instrumente u 

bëjnë thirrje Shteteve Palë të ndërmarrin hapa të fortë në luftën kundër terrorizmit dhe 

të ndërmarrin një sërë masash për të rritur përpjekjet kombëtare, rajonale dhe 

ndërkombëtare për të luftuar terrorizmin. 21 

 
Përpjekjet legjislative dhe ligjore të kërkuara nga shtetet palë në këto instrumente ligjore 

dhanë një strukturë gjithëpërfshirëse të politikave me miratimin e Strategjisë Globale 

kundër terrorizmit të Kombeve të Bashkuara më 8 shtator 2006. 22 Në shtyllën e katërt 

të strategjisë, Shtetet Palë kërkohen. 

 
Të bëjnë çdo përpjekje për të zhvilluar dhe mbajtur një sistem gjyqësor kombëtar 

penal efektiv dhe të sundimit të ligjit që mund të sigurojë, në përputhje me detyrimet 

e tyre sipas ligjit ndërkombëtar, që çdo person që merr pjesë në financimin, 

planifikimin, përgatitjen ose kryerjen e akteve terroriste ose në përkrahje të akteve 

terroriste të sillet para drejtësisë, në bazë të parimit të ekstradimit ose ndjekjes 

penale, me respektin e duhur të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore dhe që 

këto akte terroriste të jenë të themeluara si vepra të rënda penale në ligjet dhe 

rregulloret e tyre të brendshme. 23 
 

 

 

 
21 Lista e këtyre instrumenteve mundtë gjendet në fund të këtij dokumenti. 

22 Asambleja e Përgjithshme shqyrton Strategjinë çdo dy vjet. Shqyrtimi i pestë i Strategjisë Globale kundër 
Terrorizmit, të Kombeve të Bashkuara u zhvillua më 1 korrik 2016. Në rezolutën 70/291, Asambleja e Përgjithshme ndër 
të tjera "u kërkon Shteteve Anëtare të sigurojnë koordinim të plotë dhe t'i japin njëri-tjetrit masën më të madhe të 
asistencës, në përputhje me detyrimet e tyre sipas ligjit ndërkombëtar, në hetimet penale ose procedurat penale lidhur 
me financimin ose mbështetjen e akteve terroriste, veçanërisht me ato shtete ku ose kundër qytetarëve të të cilëve kryhen 
veprime terroriste, përfshirë marrjen e provave për procedurat që përfshijnë organizatat terroriste , subjekte terroriste ose  
luftëtarë të huaj terroristë dhe kujton që të gjitha shtetet duhet të bashkëpunojnë plotësisht në luftën kundër terrorizmit 
në bazë të ndihmës së ndërsjellë juridike dhe parimit të ekstradimit ose ndjekjes penale, duke mirëpritur përpjekjet e tyre 
për të elaboruar ekstradimin ekzistues dhe mekanizmat për ndihmë të ndërsjellë juridike "(paragrafi 32); dhe "i bën thirrje 
të gjitha shteteve anëtare, në përputhje me detyrimet e tyre sipas të drejtës ndërkombëtare, të bashkëpunojnë në përpjekjet 
për të adresuar kërcënimin e terroristëve të huaj, duke përfshirë parandalimin e radikalizmit të terrorizmit dhe rekrutimin 
e luftëtarëve të huaj terroristë, përfshirë fëmijët, parandalimin e luftëtarëve të huaj terroristë nga kalimi i kufijve të tyre,  
prishjen, parandalimin dhe mbështetjen financiare për luftëtarët e huaj terroristë dhe të zhvillojnë dhe zbatojnë strategji 
për ndjekje, rehabilitim dhe ri integrim të kthimit të luftëtarëve të huaj terroristë dhe në këtë drejtim të inkurajojnë të 
gjitha shtetet anëtare të zhvillojnë strategji efektive për t'u marrë me të kthyerit, duke përfshirë riatdhesimin, në përputhje 
me detyrimet ndërkombëtare dhe ligjin kombëtar "(paragrafi 44).  

23 Strategjia Globale kundër Terrorizmit, Shtylla IV, "Masat për të siguruar respektimin e të drejtave të njeriut për të 
gjithë dhe sundimin e ligjit si bazë themelore për luftën kundër terrorizmit", pika 5, në 
www.un.org/counterterrorism/ctitf/en / un-global-kundër-terrorizmit-strategji. 
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Instrumentet më të rëndësishme ligjore që kërkojnë nga Shtetet të penalizojnë veprimet 

e LHT-së janë rezolutat e Këshillit të Sigurimit 1373 (2001) dhe 2178 (2014). Në të parën, 

Shtetet Anëtare thirren të sigurojnë që çdo person që merr pjesë në financimin, 

planifikimin, përgatitjen ose kryerjen e akteve terroriste ose në mbështetjen e akteve 

terroriste të sillet para drejtësisë. Në të fundit, Kombet e Bashkuara pranuan zyrtarisht 

se kërcënimet e LHT-së kërkojnë një trajtim të plotë të faktorëve bazë, duke përfshirë 

parandalimin e radikalizimit në terrorizëm, nxitjen e rekrutimit, pengimin e udhëtimit të 

LHT-së, ndërprerjen e mbështetjes financiare të LHT-së, luftimin e ekstremizmit të 

dhunshëm që favorizon terrorizmin dhe të luftojnë kundër akteve terroriste të motivuara 

nga ekstremizmi apo jotoleranca.24 

 
Përveç këtyre instrumenteve të Kombeve të Bashkuara, ekzistojnë një numër i 

konventave dhe protokolleve të miratuara brenda kornizës së Këshillit të Evropës të cilat 

janë relevante për SEE dhe të cilat kanë qenë të dobishme në zhvillimin e veprave penale 

në lidhje me LHT. Më e rëndësishmja është Konventa e Këshillit të Evropës për 

Parandalimin e Terrorizmit (2005) CETS 196 dhe Protokolli i saj shtesë, siç është 

paraqitur në seksionin 2 më lart. Këto instrumente përmbajnë përkufizime specifike të 

veprave penale të lidhura me LHT-në, të kërkuara në rezolutat 1373 (2001) dhe 2178 

(2014) të Këshillit të Sigurimit, të cilat japin shënime interpretuese për elementet e 

përcaktuara të veprave penale. Analiza më poshtë, e cila synon të sigurojë një kuptim më 

të plotë të elementeve të veprave penale të lidhura me LHT-në, bazohet në dispozitat 

përkatëse të këtyre instrumenteve të Këshillit të Evropës. 

 

 

3.1. Provokimi publik për kryerjen e aktit terrorist — Neni 5 
(CeTS 196)25

 

 
Liria e shprehjes, e përcaktuar me nenin 19 të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat 

Civile dhe Politike (ICCPR), është një e drejtë themelore e njeriut, e cila është esenciale 

për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.26 Po kështu, në kontekstin 

evropian, liria e shprehjes siç është shprehur në nenin 10 të Konventës për Mbrojtjen e 

të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (KEDNJ), është gjetur të jetë një nga themelet 

thelbësore të një shoqërie demokratike.27 Ajo zbatohet jo vetëm për idetë dhe 

informacionet që pranohen në mënyrë të favorshme ose e konsideruar si jo-ofenduese, 

por edhe për ata që "ofendojnë, tronditin apo shqetësojnë".28 

 
Disa të drejta, të tilla si ndalimi i torturës dhe trajtimi çnjerëzor dhe poshtërues ose 

ndëshkimi siç parashihet me Nenin 2(2) të Konventës Kundër Torturës dhe Trajtimeve 

ose Dënimeve të tjera Mizore, Çnjerëzore ose Poshtëruese, janë absolute dhe nuk mund  
 
 
 

24 Shih preambulën e rezolutës së Këshillit të Sigurimit 2178. 
25 Për një pasqyrë të përgjithshme të së drejtës për lirinë e shprehjes dhe shkeljet e lidhura me terrorizmin, 
shih kapitullin 2 të Modulit 4 të Kurrikulës së Trajnimit Ligjor kundër Trafikimit të Terrorizmit të UNODC-së 
për të Drejtat e Njeriut dhe Drejtësinë Penale Përgjigjet ndaj Terrorizmit. 
26 Komiteti i të Drejtave të Njeriut, Komenti i Përgjithshëm Nr. 34 (CCPR / C / GC34), 12 shtator 2011, f. 1. 
27ECtHR, Lingens kundër Austrisë, Aplikimi nr. 9815/82, Aktgjykimi i 8 korrikut 1986. 
28 Këshilli i Evropës, Raporti Shpjegues 196, (shih shënimin 18), para. 89 
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të shmangen nga ndonjë rrethanë. Në të kundërtën, kufizimet dhe madje edhe heqja30 

e lirisë së shprehjes mund të lejohen në rrethana specifike.31 Ngjashëm, nxitja (si një 

deklaratë e shprehur publikisht) ndaj urrejtjes racore bie jashtë mbrojtjes së dhënë nga 

e drejta e lirisë së shprehjes.32 Ngjashëm, mesazhet që mund të përbëjnë një provokim 

publik për veprat e dhunshme terroriste mund të jenë jashtë fushëveprimit të mbrojtjes 

të ofruar nga liria e shprehjes. 33 

 
Ajo që duket të mbetet një çështje e vështirë është përcaktimi se ku qëndron kufiri midis 

provokimit publik për të kryer vepra terroriste dhe shprehjes së pikëpamjeve që 

"ofendojnë, shokojnë apo shqetësojnë", por nuk përbëjnë provokim publik. Hartuesit e 

kësaj vepre u përpoqën t'i përgjigjen kësaj pyetjeje duke dhënë përkufizim.34 Për këtë 

qëllim, provokimi publik për të kryer një vepër terroriste përcaktohet si "shpërndarja, ose 

vënija në dispozicion e një mesazhi për publikun, me synim për të nxitur kryerjen e një 

vepre terroriste, kur një sjellje e tillë, pavarësisht nëse përkrahet ose jo drejtpërdrejtë për 

vepra terroriste, shkakton një rrezik që një ose më shumë vepra të tilla mund të 

kryhen”.35 

 
Gjatë hartimit të kësaj dispozite, Komiteti i Ekspertëve të Këshillit të Evropës mbi 

Terrorizmin shqyrtoi mendimet e Asamblesë Parlamentare dhe të Komisionerit për të 

Drejtat e Njeriut të Këshillit të Evropës, ky i fundit ka sugjeruar që një dispozitë e tillë të 

mund të mbulojë "shpërndarjen e mesazheve që lavdërojnë kryerësin e një sulmi, shpifje 

ndaj viktimave, thirrjen për financimin e organizatave terroriste ose sjellje të tjera të 

ngjashme "që mund të përbëjnë provokim indirekt ndaj dhunës terroriste.36 Vendimi u 

mor për përdorimin e një formule gjenerike, më të rëndë në krahasim me tjetrin, i cili dhe 

kërkon nga shtetet palë të penalizojnë shpërndarjen ose të vënë në dispozicion një 

mesazh tek publiku që mbron shkeljet terroriste. Nëse kjo bëhet drejtpërdrejt (e drejtuar 

drejt një personi të caktuar ose një grupi të caktuar personash) ose tërthorazi (drejtuar 

publikut të gjerë) nuk është relevante për zbatimin e kësaj dispozite.37 

 
Provokimi i drejtpërdrejtë nuk shkakton ndonjë problem të veçantë përderisa tashmë 

është një vepër penale, në një formë apo në një tjetër (nxitja / shtytja si një formë e 

bashkëpunimit), në shumicën e sistemeve ligjore. Qëllimi i bërjes së një provokimi 

indirekt (ose provokimit publik) si vepër penale është që të zëvendësohen boshllëqet 

ekzistuese në të drejtën ndërkombëtare. Neni 5 
 

 
29 Këshilli i Evropës, Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, e 

ndryshuar me Protokollet Nr. 11 dhe 14, 4 Nëntor 1950, ETS 5, art. 10 (2). 
30 Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, neni 15. 

30Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, neni.15. 
31Kombet e Bashkuara, Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, 16 dhjetor 1966, Kombet e 

Bashkuara, Seria e Traktatit, vol. 999, f. 171. Shih gjithashtu Këshillin e Evropës, Raporti Shpjegues 196, (shih 
shënimin 18) para. 90. 

32Kombet e Bashkuara, Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Racor, 21 Dhjetor 
1965, Seria e Traktatit të Kombeve të Bashkuara, vol. 660, f. 195, art. 9. Shih gjithashtu Këshillin e Evropës, Raporti 
Shpjegues 196, (shih shënimin 18) para. 91. 

33KEDNJ, Hogefeld v Gjermania, Aplikacioni Nr. 35402/97, Aktgjykimi i 20 janarit 2000. 
34Ky përkufizim mbështetet fuqimisht në Protokollin Shtesë të Konventës së Krimit Kibernetik lidhur me 

penalizimin e akteve të një natyre raciste dhe ksenofobike të kryer përmes sistemeve kompjuterike. Këshilli i 
Evropës, Protokolli Shtesë i Konventës për Krimin Kibernetik, Seria e Traktatit Evropian nr. 189, neni. 3. 

35Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin e Terrorizmit (2005) CETS 196, neni. 5. 
36Këshilli i Evropës, Raporti Shpjegues 196, (shih shënimin 18) para. 95. Për informacione të mëtejshme mbi 

Komitetin e Ekspertëve të Këshillit të Evropës mbi Terrorizmin shih: www.coe.int/en/web/counter-terrorism dhe 
Alvaro Gil-Robles, Këshilli i Evropës, Opinioni i Komisionerit për të Drejtat e Njeriut, mbi Konventën për 
Parandalimin e Terrorizmit, 2 shkurt 2005. 

. 
37Këshilli Evropës, Raporti Shpejgues 196, (shih shënimin 18) par. 96. 
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Neni 5 u jep Shteteve Palë një masë të caktuar të diskrecionit në lidhje me përcaktimin 

e veprës dhe zbatimin e saj. Për shembull, paraqitja e një vepre terroriste si të 

domosdoshme dhe të justifikueshme mund të përbëjë veprën e provokimit publik. Një 

shembull i kësaj mund të jetë lëshimi i një videoje që tregon një person që flet për herezinë 

e botës perëndimore kur bëhet fjalë për festimin e Vitit të Ri dhe thirrjen e besimtarëve 

që, në emër të Zotit, të marrin pjesë aktive në xhihad dhe të bëjnë gjithçka ata mund të 

bëjnë për të ju "dhënë perëndimorëve një mësim". Në video, shfaqen shenja të shkurtra 

të shpërthimeve në kafene dhe sulme në sheshe. 

 
Ekzistojnë dy elemente për veprën penale të provokimit publik të parapara në nenin 5; 

Së pari, duhet të ketë një qëllim specifik për të nxitur kryerjen e një vepre terroriste, e 

cila plotësohet me kërkesat që provokimi të kryhet në mënyrë të paligjshme dhe me 

dashje (neni 5 (2)). Së dyti, rezultati i një akti të tillë duhet të paraqes rrezik se një vepër 

e tillë mund të kryhet. Kur konsiderohet se ekziston një rrezik i tillë, duhet të merret 

parasysh natyra e autorit dhe e marrësit të mesazhit, si dhe konteksti në të cilin është 

kryer vepra.38 Rëndësia dhe natyra e besueshme e rrezikut duhet të merret parasysh për  

zbatimin e dispozitës në përputhje me kërkesat e ligjit vendas.39 

 
Sa i përket provokimit dhe veprave penale të përcaktuara me Konventën Ndërkombëtare 

për Ndalimin e Financimit të Terrorizmit, ky i fundit mund të luajë një rol të rëndësishëm 

në zinxhirin e ngjarjeve që çojnë në kryerjen e veprave terroriste.40 Përderisa perspektiva 

e krimeve të dhunshme është mjaft e largët nga akti i provokimit, është kjo perspektivë 

që në fund të fundit justifikon penalizimin e provokimit publik për të kryer veprën penale 

të terrorizmit. Me fjalë të tjera, qëllimi i penalizimit të provokimit publik për të kryer një 

vepër terroriste është që provokimi të dënohet edhe nëse nuk veprohet nga askush, 

përderisa krijon një rrezik real që mund të kryhet vepra terroriste. 

 
Termi "shpërndarje" në nenin 5 i referohet shpërndarjes aktive të një mesazhi që mbron 

terrorizmin, ndërkohë që shprehja "vënien në dispozicion" i referohet dhënies së këtij 

mesazhi në një mënyrë që është lehtësisht e qasshme për publikun, për shembull, duke 

e vendosur atë në Internet ose duke krijuar ose përpiluar hyperlinks në mënyrë që të 

lehtësojë qasjen në të.41 

 
Termi "për publikun" në nenin 5 e bën të qartë se komunikimet private bien jashtë 

fushëveprimit të kësaj dispozite. Për të vënë një mesazh në dispozicion të publikut, mund 

të përdoret një shumëllojshmëri e mjeteve dhe teknikave. Për shembull, botimet e 

shtypura ose fjalimet e dërguara në vendet që janë të arritshme për të tjerët, përdorimi i 

mjeteve të komunikimit masiv ose pajisjeve elektronike, në veçanti në internet, që siguron 

shpërndarjen e mesazheve përmes postës elektronike ose mundësitë e tilla si shkëmbimi 

i materialeve në dritare të komunikimit, grupet e lajmeve ose forumet e diskutimit.42 

 
38Ibid., paras. 97-100. 

39Ibid. 

40Ibid., para. 101. 
41Ibid., para. 102. 
42Ibid., paras. 103-105. 
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Në fund, dhe për qëllim të kuptimit të veprës, duhet të kihet parasysh se nuk ka 

përkufizim universal gjithëpërfshirës ligjor të "terrorizmit" dhe "veprës terroriste". Në të 

kundërtën, Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit (CETS 196) 

përcakton "vepër terroriste" si çdo vepër penale brenda fushëveprimit dhe përcaktuar në 

traktatet e renditura në shtojcën e kësaj Konvente dhe prandaj mund të përdoret nga 

juridiksioni i EJL-së si udhëzim.43 Gjykimi i rasteve në juridiksionin e EJL-së, megjithatë, 

do të varet nga përkufizimi i "terrorizmit" dhe "veprës terroriste" në ato juridiksione. 

 

3.2. Rekrutimi për terrorizëm — Neni  6 (CeTS 96) 

 
Neni 6 synon të penalizojnë rekrutimin e terroristëve potencial të ardhshëm. Rekrutimi 

kuptohet si kërkesë e personave të tjerë për të kryer vepra terroriste qoftë individualisht 

ose kolektivisht, qoftë drejtpërdrejtë në kryerjen pjesëmarrjen apo në kontribimin e 

kryerjes së këtyre veprave.44 Konventa për Parandalimin e Terrorizmit nuk përcakton 

termet "organizata ose grupi", i cili u mundëson shteteve anëtare të vendosin ta 

interpretojnë këtë term për ti nënkuptuar si “organizata ose grupe" të ndaluara "në 

përputhje me ligjin e tyre kombëtar dhe / ose në përputhje me parimet e përgjithshme 

të së drejtës ndërkombëtare.45 

 
Akti i ftesës mund të bëhet me mjete të ndryshme, për shembull, nëpërmjet internetit 

ose drejtpërdrejtë personalisht. Për përmbushjen e aktit, nuk është e nevojshme që i 

adresuari në të vërtetë të marrë pjesë në kryerjen e një vepre terroriste ose që ai/ajo të 

bashkohet me një grup për këtë qëllim.46 Megjithatë, për të përfunduar krimin, është e 

nevojshme që rekrutuesit të jenë të suksesshëm në qasjen dhe bindjen e një personi për 

të kryer ose për të marrë pjesë në kryerjen e një vepre terroriste.47 Si shembull mund të 

jetë që një person ose një organizatë që lëshon një video të rekrutimit (si ai i lëshuar nga 

ISIL (Da'esh) Nderi është në xhihad ", i cili kishte për qëllim nxitjen e rekrutëve potencialë 

për të shkuar në Irak dhe Siri. Videoja paraqiste luftëtarë nga Bosnja, Shqipëria dhe 

Kosova). Si rezultat, një numër i individëve nga një vend i tretë u bashkuan me ISIL 

(Da'esh). Një shembull tjetër mund të jetë, një person ose një organizatë që rrit numrin e 

anëtarëve / filialeve të saj duke ofruar para për njerëzit nga vendet e varfra të Ballkanit. 

   
 
 

43 Traktatet e renditura në shtojcë janë: 1 Konventa për Ndalimin e Paligjshëm të Avionëve, nënshkruar në 
Hagë më 16 dhjetor 1970; 2 Konventa për Ndalimin e Veprave të Paligjshme kundër Sigurisë së Aviacionit Civil, i 
përfunduar në Montreal më 23 shtator 1971; 3 Konventa për Parandalimin dhe Dënimin e Krimeve kundër 
Personave të Mbrojtur Ndërkombëtar, duke përfshirë Agjentët Diplomat, të miratuar në Nju Jork më 14 dhjetor 
1973; 4 Konventa Ndërkombëtare Kundër Marrjes së Pengjeve, miratuar në Nju Jork më 17 dhjetor 1979; 5 
Konventa për Mbrojtjen Fizike të Materialeve Bërthamore, miratuar në Vjenë më 3 mars 1980; 6 Protokolli për 
Ndalimin e Veprave të Paligjshme të Dhunës në Aeroportet që i shërbejnë Aviacionit Civil Ndërkombëtar, bërë në 
Montreal më 24 shkurt 1988; 7 Konventa për Ndalimin e Veprave të Paligjshme kundër Sigurisë së Navigacionit 
Detar, bërë në Romë më 10 mars 1988; 8 Protokolli për Ndalimin e Veprave të Paligjshme kundër Sigurisë së 
Platformave Fikse të vendosura në shelfin kontinental, të kryer në Romë më 10 mars 1988; 9 Konventa 
Ndërkombëtare për Ndalimin e Bombardimeve Terroriste, miratuar në Nju Jork më 15 dhjetor 1997; 10 Konventa 
Ndërkombëtare për Ndalimin e Financimit të Terrorizmit, miratuar në Nju Jork më 9 dhjetor 1999; 11 Konventa 
Ndërkombëtare për Ndalimin e Veprave të Terrorizmit Bërthamor, miratuar në Nju Jork më 13 Prill 2005. 

 

 

44Këshilli i Evropës, Raporti Shpjegues 196, (shih shënimin 18) par. 106. 
45Ibid., para. 107. 
46Ibid., paras. 108-110. 

47Ibid. 
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Si rezultat, një numër i personave mund ti bashkëngjitet atij peroni ose asaj organizate 

për përgatitjen dhe kryerjen e veprës penale.    

  
Nëse ftesa fillon, por nuk përfundon (për shembull, personi nuk bindet për t'u rekrutuar 

ose rekrutuesi është kapur nga autoritetet e zbatimit të ligjit para se të rekrutojë me 

sukses personin), sjellja ende është e dënueshme si një përpjekje për të rekrutuar.48 

Vepra penale do të ishte kryer edhe nëse personi i kërkuar as nuk ka marrë pjesë në 

kryerjen e një vepre terroriste dhe as nuk është bashkuar në një organizatë apo grup për 

këtë qëllim.49 Ajo që është e rëndësishme është se rekrutuesi synon që personat që ata 

rekrutojnë kryejnë ose kontribuojnë për kryerjen e një vepre terroriste ose ti bashkohen 

një organizate ose grupi për këtë qëllim. 

 

 

3.3. Trajnimi për terrorizëm — Neni 7 (CeTS  196) 

 
Neni 7 penalizon ofrimin e trajnimit me qëllim të kryerjes ose dhënies së ndihmës 

për kryerjen e një vepre terroriste.50 Trajnimi për terrorizëm përshkruhet si ofrim i 

udhëzimeve për metoda ose teknika që janë të përshtatshme për përdorim për 

qëllime terroriste, përfshirë marrjen ose përdorimin e eksplozivëve, armëve të zjarrit 

dhe substancave të dëmshme ose të rrezikshme.51 Si shembuj për trajnime mund të 

përfshihen edhe lloje të ndryshme trajnimesh paraushtarake siç janë taktikat e 

njësive të vogla dhe teknikat e luftës guerile. Mund të përfshihen gjithashtu 

komunikimet e fshehta, falsifikimi i dokumenteve, metoda të mbikëqyrjes, artet 

marciale, punësimi i të maskuarve dhe procedurat për pengimin e komunikimit. Me 

raste, disa terroristë gjithashtu mund të trajnohen për vlerësimin e sistemeve të 

sigurisë, duke vlerësuar vulnerabilitetin e objektivave të ndryshme, mënyrën e 

mbrojtjes dhe metodat e evazionit për të zvogëluar gjasat e ikjes së viktimës së tyre. 

Ajo që është e rëndësishme të dihet është se pavarësisht nga lloji i trajnimit, për një 

sjellje të tillë, personi duhet të mbahet penalisht i përgjegjës, ndërsa është e 

nevojshme që personi që ofron trajnim të dijë se aftësitë e ofruara kanë për qëllim të 

përdoren për kryerjen ose kontributin për të kryer një vepër terroriste.52 

 
Vepra në vetvete nuk përmban përkufizim të armëve, armëve të zjarrit dhe 

eksplozivëve, ose substancave të dëmshme. Këshilli i Evropës, në Raportin 

shpjegues të Konventës për Parandalimin e Terrorizmit, sugjeron që termi 

"eksploziv" të përkufizohet në përputhje me Nenin 1 (3)(a) të Konventës 

Ndërkombëtare për Ndalimin e Bombardimeve Terroriste, si "armë shpërthyese ose 

armë zjarri ose pajisje që janë projektuar ose kanë aftësinë për të shkaktuar vdekje, 

lëndime të rënda trupore ose dëm material". 53 
 

 

 
48 Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit (2005) CETS 196, neni. 9 (2). 
49 Këshilli i Evropës, Raporti Shpjegues 196, (shih shënimin 18) par. 111-113. 
 

50Ibid., Par. 114 dhe 115. 
 

51Kjo vepër penale nuk e penalizon faktin e marrjes së një trajnimi të tillë. Për elementet e kësaj vepre, 
shih "Marrja e trajnimeve për qëllime terrorizmi", më poshtë në seksionin 3.5. 
52 Këshilli i Evropës, Raporti Shpjegues 196, (shih shënimin 18) par. 122. 
53 Këshilli i Evropës, Raporti Shpjegues 196, (shih shënimin 18) para. 118. 
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Po ashtu, raporti shpjegues sugjeron përcaktimin e "armës së zjarrit" në kuptim të 

shtojcës I të Konventës Evropiane mbi Kontrollin e Blerjes dhe Posedimit të Armëve 

të Zjarrit nga Individët (ETS 101) .54 Për më tepër, termi "armë të tjera" sipas kuptimit 

të "armës vdekjeprurëse" siç përcaktohet nga Konventa Ndërkombëtare për Ndalimin 

e Bombardimeve Terroriste, neni 1 (3)(b), karakterizohen si "armë ose pajisje që janë 

projektuar ose kanë aftësi , të shkaktojnë vdekje, lëndime të rënda trupore apo 

dëmtime të konsiderueshme materiale përmes lëshimit, shpërndarjes ose ndikimit 

të kimikateve toksike, agjentëve biologjikë ose toksinave, ose substancave të 

ngjashme ose rrezatimit ose materialit radioaktiv”.55 

 
Raporti shpjegues më tej sugjeron përcaktimin e "substancave të dëmshme ose të 

rrezikshme" në përputhje me kuptimin e saj në nenin 1(5) të Protokollit të 

Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO) mbi Përgatitjen, Reagimin dhe 

Bashkëpunimin ndaj Incidenteve të Ndotjes nga Substancat e Dëmshme ose të  

Rrezikshme (2000 ), i cili i definon ato duke iu referuar listave të substancave të 

përfshira në konventat dhe kodet e ndryshme të IMO-së. Këto përfshijnë “vajra; 

substanca të tjera të lëngëta të përcaktuara si të dëmshme ose të rrezikshme; gazrat 

e lëngëzuar; substanca të lëngshme me një pikë flakërimi jo më të madhe se 60 ° C; 

materialet e rrezikshme dhe të dëmshme, si dhe substancat e bartura në formë të 

paketuar; dhe materialet e ngurta pjesa më e madhe e përcaktuar si poseduese të 

rreziqeve kimike”. "56 

 

3.4. Pjesëmarrja në një organizatë ose grup me qëllim terrorizmin 
— Neni 2  (CeTS 217) 

 
Kur u hartua Protokolli Shtesë, Komiteti i Këshillit të Evropës për Luftëtarët e Huaj 

Terrorist dhe Çështje të ngjashme kishte për detyrë shqyrtimin e penalizimit të 

"rekrutimit ose përpjekjes për t’u rekrutuar për terrorizëm" .57 Kjo fjali parashihet 

me nenin 6 të Konventës, e cila penalizon "rekrutimin aktiv" (shih seksionin 3.2 më 

lart) të të tjerëve, dhe e cila synon shoqërimin e një dispozite mbi "rekrutimin pasiv" 

në Protokoll. Është bërë e dukshme në procesin e diskutimit se kërkimi i penalizimit 

të sjelljes "pasive" ("duke u rekrutuar për terrorizëm") do të krijonte sfida ligjore në 

një numër të juridiksioneve.58 Përveç kësaj, "gjetja e një përkufizimi të përshtatshëm 

ligjor të" rekrutimit për terrorizëm " që kap sjellje të mjaftueshme 'aktive' gjithashtu 

paraqet probleme të caktuara. Në fund të fundit, Protokolli Shtesë i Konventës 

penalizon "pjesëmarrjen në një organizatë apo grup për qëllime terrorizmi".59 

 
Pjesëmarrja në një organizatë ose grup për qëllime të terrorizmit përcaktohet në 
nenin 2 të Protokollit Shtesë si "pjesëmarrja në aktivitetet e një organizate ose grupi 
me qëllim të kryerjes ose dhënies së kontributit për kryerjen e një ose më shumë 

 
54Ibid., para. 119. 
55Ibid., para. 120. 
56Ibid., para. 121. 
57Këshilli i Evropës, Raporti Shpjegues 217, (shih shënimin 20) par. 31. 

58Ibid. 

59Ibid. 
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veprave terroriste nga organizata ose grupi". Pra, penalizimi i anëtarësisë pasive në 

një organizatë terroriste ose një grupi, apo anëtarësimi në një organizatë ose grup 

terrorist joaktiv, nuk parashihet sipas kësaj vepre.60 Në kontrast me anëtarësinë 

aktive, që do të thotë pjesëmarrje në një gamë të gjerë të një grup aktivitetesh. 

Anëtarësia pasive presupozon se është krijuar një organizatë (p.sh. një person është 

i regjistruar si anëtar i një grupi ose organizate të caktuar terroriste), por asnjë 

përfshirje në aktivitetet e grupit / organizatës nuk është gjetur për të. 

Për shembull, anëtarësimi aktiv do të ekzistonte nëse një person vepron si përkthyes 

në trajnim, duke ditur qëllimin e trajnimit dhe duke kontribuar qëllimisht në suksesin 

e trajnimit. Një shembull tjetër do të ishte ai i një gruaje përgjegjëse për gatimin dhe 

sigurimin e ushqimit për një grup personash të trajnuar për kryerjen e veprave 

terroriste duke e ditur qëllimin e trajnimit të tyre dhe duke kontribuar qëllimisht në 

suksesin e trajnimit. Një shembull i anëtarësimit pasiv do të jetë një grua që me dashje 

martohet me një ISIL (Da'esh) luftëtar, pa ndonjë qëllim që të kontribuojë drejtpërdrejt 

në aktivitetet e grupit terrorist. 

 
Pjesëmarrja në aktivitetet e një organizate apo grupi për qëllime terrorizmi "mund të 

jetë rezultat i kontakteve të krijuara nëpërmjet internetit, duke përfshirë mediat 

sociale ose përmes platformave të tjera të bazuara në TI" .61 për habi, hartuesit nuk 

e konsideronin këtë si të tillë, esenciale për të penalizuar përpjekjen ose ndihmën 

ose inkurajimin e kësaj vepre, megjithatë Shtetet Palë mund ta bëjnë këtë nëse është 

e përshtatshme në sistemet e tyre ligjore vendase.62 

 
Raporti Shpjegues i Protokollit Shtesë vënë në pah se Protokolli përcakton saktësisht 

natyrën e organizatës ose grupit, pasi penalizimi "varet nga kryerja e veprave 

terroriste nga grupi pavarësisht nga aktivitetet e tij të shpallura zyrtarisht".63 

Veçanërisht, nuk ekziston një përkufizim i detyrueshëm ndërkombëtarisht për një 

"organizatë ose grup terrorist". Për këtë qëllim, Shtetet Palë mund të japin një 

definicion të tyre për organizatën apo grupet e tilla, për të kuptuar më mirë ato që 

janë të ndaluara me ligjet e tyre të brendshme.64 

 

 

3.5. Ndjekja e trajnimeve për arsye terrorizmi — Neni 3 (CeTS 217) 

 
Penalizimi për ndjekje të trajnimit për terrorizëm u mundëson Shteteve Palë të 

hetojnë dhe ndjekin penalisht aktivitetet e trajnimit të cilat mund të çojnë në 

kryerjen e veprave terroriste. 

 

Neni 3 penalizon marrjen e trajnimeve që do t'i mundësonin marrësit të kryejë ose 

të kontribuojë në kryerjen e veprave terroriste. Formulimi dhe terminologjia e 

përdorur për përcaktimin e kësaj vepre reflekton afërsisht atë që përdoret si vepër 

penale të trajnimit për terrorizëm, siç u shpjegua më sipër (shih pjesën 2.1.3 më lart 

për këtë përkufizim) .65 

 
60Ibid., para. 33. 
61Ibid., para. 35. 
62Ibid., paras. 35 and 36. 
63Ibid., para. 37. 

64Ibid. 

65Ibid., para. 38. 
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Kjo vlen në veçanti për termet: "eksplozivë, armë zjarri ose armë të tjera ose 

substanca të dëmshme ose të rrezikshme”.  

 
Raporti Shpjegues i Protokollit Shtesë vë në pah se ndjekja e trajnimeve për 

terrorizëm mund të bëhet personalisht përmes, për shembull, pjesëmarrjes në një 

kamp trajnimi të drejtuar nga një grup terrorist ose nëpërmjet mediave elektronike, 

përfshirë edhe trajnimin përmes internetit.66 Vetëm duke vizituar faqet e internetit 

që përmbajnë informacion ose marrja e komunikimeve, e cila mund të përdoren për 

trajnime për qëllime terrorizmi, nuk përbën shkelje sipas këtij neni. Kryerësi duhet 

të marrë pjesë aktive në trajnim në mënyrë që të bie nën kompetencën e këtij neni, 

për shembull, duke marrë pjesë në trajnimin interaktiv nëpërmjet internetit. 

Përkufizimi i nenit 3 nuk përfshin "vetë-studimin", të cilin Shtetet Palë mund të 

penalizojnë brenda vendit.67 

 
Është e rëndësishme të theksohet se trajnimi për terrorizëm duhet të ndiqet me 

qëllim të kryerjes ose kontributit në kryerjen e një vepre terroriste. Individi duhet të 

veprojë si "në mënyrë të paligjshme" ashtu edhe "me dashje".68 Kështu që, 

pjesëmarrja në aktivitete që përndryshe do të ishin të ligjshme, si ndjekja e një kursi 

kimik në universitet, gjithashtu mund të përfshihet në nenin 3 si e një vepër penale 

e kryer në mënyrë të pa paligjshme për ndjekje të trajnimit - për terrorizëm nëse 

mund të vërtetohet se personi që ndjek trajnimin ka qëllim kriminal për ta përdorur 

atë për kryerjen e një vepre terroriste.69 

 
 

3.6. Udhëtimi jashtë vendit për qëllim terrorizmin — Neni 4 
(CeTS 217) 

 

 
Përcaktimi i veprës së udhëtimit jashtë vendit për qëllime terrorizmi në Protokollin 

Shtesë synon të sigurojë kuadrin ligjor për lehtësimin e zbatimit të detyrimeve të 

Shteteve Anëtare të përfshira në paragrafin 6 (a) të Rezolutës 2178 të Këshillit të 

Sigurisë në nivel Evropian.70 Neni pasqyron pikëpamjen e hartuesve se serioziteti i 

kërcënimit të LHT-së ka kërkuar një reagim të fortë që është plotësisht në përputhje 

me të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit.71 

 
Qëllimi i nenit 4 të Protokollit Shtesë është të kërkojë nga shtetet palë të penalizojnë 

veprimin e udhëtimit në një shtet tjetër nga ai i shtetësisë ose i vendbanimit të 

udhëtarit nga territori i Palës në fjalë ose nga shtetasit e tij, nëse qëllimi i atij 

udhëtimi është të kryejë, të kontribuojë ose të marrë pjesë në vepra terroriste, ose 

të ofrojë ose të marrë trajnim për terrorizëm siç përcaktohet në nenin 7 të Konventës 

dhe në nenin 3 të Protokollit. Udhëtimi në shtetin e destinacionit mund të jetë i 

drejtpërdrejtë ose duke kaluar nëpër shtete të tjera gjatë rrugës.72 

 
66Ibid., para. 40. 

67Ibid. 

68Ibid., para. 41. 

69Ibid. 

70Ibid., para. 43. 
71Ibid., para. 46. 
72Ibid., para. 44. 
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Hartuesit morën parasysh të drejtën e lirisë së lëvizjes, të përcaktuar në nenin 12 të 

KNDCP dhe në nenin 2 të Protokollit nr. 4 të KEDNJ-së, të cilat lejojnë kufizime të 

kësaj të drejte në rrethana të caktuara, të tilla si për mbrojtjen e sigurisë, dhe në 

rastin e Protokollit nr. 4, për parandalimin e krimit.73 

 
Raporti Shpjegues i Protokollit Shtesë vë në pah se Protokolli nuk u kërkon Shteteve 

Palë të penalizojnë të gjitha udhëtimet në destinacione të caktuara, ose të vendosin 

masa administrative, siç është tërheqja e pasaportave. Përkundrazi, kjo dispozitë 

kërkon penalizimin e veprimit të udhëtimit në kushte specifike, të cilat duhet të 

provohen në përputhje me ligjin vendas të një Shteti Palë. Provat e paraqitura duhet 

gjithashtu të "dorëzohen në një gjykatë të pavarur për shqyrtim në përputhje me 

procedurat e veçanta penale të zbatueshme të Palës dhe parimin e përgjithshëm të 

sundimit të ligjit" .74 

 
Ka dy elemente për veprën penale të udhëtimit jashtë vendit për qëllime terrorizmi 

që duhet të provohen në përputhje me ligjin vendas sipas këtij neni. Së pari, personi 

duhet të udhëtojë me qëllim të kryerjes ose pjesëmarrjes në vepra terroriste, ose për 

të ndjek ose për të ofruar trajnime për terrorizëm, në një shtet jashtë shtetit të tij të 

kombësisë ose të vendbanimit. Së dyti, personi duhet të kryejë veprimin qëllimisht 

dhe në mënyrë të paligjshme.75 Për shembull, autoritetet e Shtetit të një Shteti X 

informojnë autoritetet turke se shtetasi i shtetit me emrin "A" po fluturon në 

Stamboll dhe se ai ka ndërmend të kalojë në Siri. Ai është kapur në Stamboll, në të 

njëjtën ditë, dhe është intervistuar nga zyrtarët e kufirit. Gjatë intervistës "A" thotë  

se ai vjen në Turqi si një turist, por ai nuk ka një biletë kthimi dhe nuk ka të 

rezervuar ndonjë hotel. Bagazhi i tij përmban veshje me maskë dhe çizme ushtarake. 

Gjatë hetimeve, dhe duke u përballur me dëshmi kundër pretendimeve të tij 

fillestare, ai pranon se ai ishte në të vërtetë duke udhëtuar në Siri për të luftuar për 

ISIL (Da'esh). 

 
Është e rëndësishme të ceket se neni 4 zbatohet vetëm për udhëtimet e ndërmarra 

nga territori i shtetit palë, ose nga shtetasit e tij. Kështu që, ky nen zbatohet për të 

gjithë shtetasit e shtetit palë që udhëtojnë, pavarësisht nga vendi i tyre i banimit ose 

pikënisja e udhëtimit.76 Me fjalë të tjera, dispozita mund të vlejë për një shtetas të 

Bosnjës dhe Hercegovinës që banon në Gjermani dhe po udhëton në Turqi nga 

Austria. 

 
Ekzistojnë disa ndryshime midis formulimit të Protokollit dhe asaj që përfshihet në 

Rezolutën e Këshillit të Sigurimit 2178. Protokolli Shtesë përdor gjuhën që është në 

përputhje me formulimin e Konventës për Parandalimin e Terrorizmit dhe jo 

formulimin në paragrafin 6 (a) operativ të Këshillit të Sigurimit Rezoluta 2178, e cila 

përdor formulimin "kryerja, planifikimi, përgatitja ose pjesëmarrja në aktet 

terroriste, ose ofrimi ose ndjekja e trajnimit terrorist".77 In article 4(1), “Në nenin 4 

(1), "fjala “bërje" përdoret në vend të 'kryerjes' dhe 'kontributi' është përdorur 

 

 
73Ibid., paras. 44 and 45. 
74Ibid., para. 47. 
75Ibid., para. 48. 
76Ibid., para. 49. 
77Ibid., para. 52. 
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për të zëvendësuar 'planifikimin' dhe 'përgatitjen'. Fjala "vepër terroriste" përdoret 

në vend të "akteve terroriste". Së fundi, shprehja 'trajnimi terrorist' është 

zëvendësuar me 'trajnimin për terrorizëm"78 Këto ndryshime në formulim nuk 

synonin të shmangnin kuptimet përmbajtjesore të Rezolutën e Këshillit të Sigurimit 

2178. 

 
Është e rëndësishme  të ceke se, Protokolli Shtesë e penalizon përpjekjen për të 

udhëtuar (neni 4 (3)). Kjo vepër duhet të vendoset në përputhje me ligjin e brendshëm 

të një Shteti Palë, i cili "mund të zgjedhë të penalizoj tentativën për të udhëtuar sipas 

dispozitave ekzistuese si një akt përgatitor ose një përpjekje për veprën kryesore 

terroriste".79 Nëse një vepër do të klasifikohet si vepër penale, si një përpjekje për të 

udhëtuar, veprimtari përgatitore në lidhje me veprat terroriste ose udhëtimet jashtë 

vendit për qëllime terrorizmi, do të varet nga legjislacioni i brendshëm i atij shteti. 

 
 

3.7. Financimi i udhëtimit jashtë vendit me qëllim terrorizmin — Neni 5 
(CeTS 217) 

 
Neni 5 (1) i Protokollit Shtesë përcakton "financimin për udhëtim jashtë vendit për 

qëllime terrorizmi" në përputhje me përkufizimin e "udhëtimit jashtë shtetit për 

qëllime terrorizmi" të nenit 4(1) si "sigurimi ose mbledhja, me çdo mjet, në mënyrë 

të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, e fondeve për financimin e plotë ose të pjesshëm të 

çdo personi që të udhëtojë jashtë shtetit për qëllime terrorizmi ". Fondet mund të 

vijnë nga një burim i vetëm përmes, për shembull, një huaje ose dhurate të siguruar 

nga një person ose një person juridik, ose nga burime të ndryshme përmes një lloj 

grumbullimi.80 

 
Fondet mund të sigurohen ose të grumbullohen "me çfarëdo mjeti, drejtpërdrejt 

ose tërthorazi" .81 Përveç veprimit me dashje dhe në mënyrë të paligjshme, 

kryerësi duhet të dijë "se mjetet janë plotësisht ose pjesërisht të destinuara për 

të financuar udhëtimin jashtë shtetit për qëllime terrorizmi".82 Hartuesit i 

referohen përcaktimit të "fondeve" në nenin 1 (1) të Konventës Ndërkombëtare 

për Ndalimin e Financimit të Terrorizmit: 

 
"Pasuritë e çdo lloji, qoftë të prekshme ose të paprekshme, të luajtshme ose të 

paluajtshme, të fituara si dhe dokumentet ligjore ose instrumentet në çdo formë, 

duke përfshirë elektronike ose dixhitale, që evidentojnë titullin ose interesin në 

këto asete, përfshirë kreditë bankare, çeqet e udhëtarëve, çeqet bankare, 

urdhërpagesat, aksionet, letrat me vlerë, obligimet, skicat, letrat e kreditit".  

 

Zakonisht, personat që financojnë udhëtimin jashtë shtetit për qëllime terrorizmi, 
do të lidhen me ata që rekrutojnë terroristët e ardhshëm. Për shembull, një 
qytetar i Shqipërisë mund të rekrutojë njerëz në atë vend për t'u bashkuar me 
ISIL (Da'esh), si rezultat i të cilave një numër 

 
78Ibid. 
79Ibid., para. 53. 
80Ibid., para. 56. 
81Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (2015) CETS 217, 

art. 5(1). 
82Ibid., art. 5(1). 
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qytetarësh shqiptarë vendosin të shkojnë në Siri. Në të njëjtën kohë, një person 

tjetër mund të ofrojë fonde për bileta fluturimi nga Tirana në Stamboll dhe fonde 

shtesë për të udhëtuar nga Stambolli në Siri. 

 
Neni 5 (2) i kërkon Shteteve Palë të krijojnë: "fonde për udhëtim jashtë vendit për qëllime 

terrorizmi", si vepër penale në vend, kur kjo vepër kryhet në mënyrë të paligjshme dhe 

me dashje. Protokolli Shtesë nuk u kërkon Shteteve Palë të penalizojnë përpjekjen ose 

ndihmën ose inkurajimin e kësaj vepre, edhe pse Shtetet Palë janë të lira ta bëjnë këtë.83 

 

 

3.8. Organizimi apo ndihma për udhëtim jashtë vendit për  qëllim të 
terrorizmit — Neni (CeTS 217) 

 
Kjo vepër parasheh penalizimin e çdo akti "organizimi ose lehtësimi" i cili ndihmon 

një person që kryen veprën penale të udhëtimit jashtë vendit për qëllime terrorizmi.84 

"Organizata" përfshin sjelljen që lidhet me aranzhimet praktike të lidhura me 

udhëtimin, të tilla si planifikimi i itinerareve, ndërkohë që "lehtësimi" i referohet 

sjelljes që nuk përbën "organizim", por që ndihmon udhëtarin në arritjen e 

destinacionit të tij (për shembull, asistimi në kalimin në mënyrë të paligjshme të një 

kufiri) .85 Sipas nenit 6, duhet të veprojnë qëllimisht, në mënyrë të paligjshme dhe 

me dijeninë se asistenca ofrohet për qëllime terrorizmi. Kjo vepër penale mund të 

"penalizohet si një akt përgatitor ose si element i ndihmës ose inkurajimit të veprës 

kryesore".86 

 
Për shembull, një grup nga Bosnja dhe Hercegovina mund të ketë lidhje të ngushta me 

shtetasit e tjerë që nisen për në Siri dhe bashkohen me ISIL (Da'esh). Pajtimi i tyre 

reciprok është se ata që jetojnë në Bosnje dhe Hercegovinë do të organizojnë udhëtimin 

e një numri personash nga Bosnja dhe Hercegovina në Siri duke bërë plane dhe duke 

siguruar fonde për rrugën e tyre përmes Malit të Zi dhe Shqipërisë. Nga Shqipëria, 

rekrutët e rinj fluturojnë në Turqi, ku vendasit i ndihmojnë ata të kalojnë kufirin në 

Siri. Vendasit në Mal të Zi dhe në Shqipëri i ndihmojnë rekrutët të hyjnë në mënyrë të 

paligjshme në kufijtë e vendeve të tyre dhe t'i dërgojnë ata në kufirin tjetër ose në 

aeroport. Në këtë rast, grupi në Bosnjë dhe Hercegovinë i përfshirë në marrëveshjet 

logjistike / praktike lidhur me udhëtimin do të hetohej dhe do të kërkohej për 

"organizimin e udhëtimit jashtë vendit për qëllime terrorizmi", ndërsa vendasit e Malit 

të Zi dhe Shqipërisë do të hetohen dhe do të ngarkohen për "lehtësimin e udhëtimit 

jashtë vendit për qëllime terrorizmi". 
 

 
83Council of Europe, Explanatory Report 217, (see footnote 20) para. 59. 
84Ibid., para. 60. 
85Ibid., paras. 60-62. 
86Ibid., para. 61. 



 

 

 

Hetimi i veprave të ndërlidhura me Luftëtarët e 

Huaj Terrorist 
 
3.9. Hyrje  

 
Gjatë pjesës së hershme të vitit 2016, UNODC përfundoi një seri të misioneve të 

vlerësimit të nevojave në EJL, ku u identifikuan trajnimet për hetimet në internet dhe 

grumbullimin e provave kompjuterike si prioritet në hetimin dhe ndjekjen penale të 

LHT-së. Ky seksion kërkon adresimin e disa aspekteve të kësaj fushe. Kompjuterët dhe 

interneti me shpejtësi janë duke u bërë një nga tiparet kryesore të hetimeve moderne të 

terrorizmit, dhe secili mund të përdoret për kryerjen e krimeve, mund të përmbajnë 

prova të krimit dhe mund të jenë edhe objekt i krimit. 

 
Ekzistojnë një numër botimesh zyrtare të çastshme që diskutojnë hetimet online në 

internet dhe provat elektronike, duke përfshirë: 

 

 Publikimi i Kombeve të Bashkuara-UNODC "Përdorimi i internetit për qëllime 

terroriste" (2012); 

 Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian Përgatitja e mbledhjes së Këshillit 

(Ministrat e Drejtësisë) raporti :"Mbledhja e dëshmive elektronike në epokën 

digjitale-rruga përpara" (2014); 

 Botimi i Shoqatës së Kryetarëve të Policisë së Shtetit të Mbretërisë së Bashkuar 

"Udhëzuesi i praktikave të mira për prova elektronike të bazuara në kompjuter" 

(2012); 

 Publikimi i Departamentit të Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara "Hetimi 

elektronik i skenës së krimit: Një udhëzues për respondentët e parë, botimi i 

dytë" (2012). 

 

Të gjitha këto dokumente janë në dispozicion në internet dhe referohen kur përmenden 

në tekst. 

 
Rritja e varësisë në rrjetet e komunikimit dhe të dhënave, ruajtja e informatave brenda 

cyber-domenit, së bashku me mungesën e pëlqimit të përbashkët reciprok midis 

vendeve për kontrollin efektiv të operacioneve në atë fushë, paraqesin sfida të reja ndaj 

autoriteteve të zbatimit të ligjit dhe prokurorisë në luftën kundër kërcënimit të paraqitur 

nga terrorizmi dhe LHT në veçanti. Terroristët janë të shkathët, krijues dhe fleksibël 

dhe janë ndër grupet e para që kanë shfrytëzuar këto teknologji të reja për qëllime 

kriminale. 

 

Në vitin 2004, Charles Lister, një ekspert i terrorizmit në Institutin Brookings ka thënë: 

 

... Në shumë mënyra, Siria ka revolucionarizuar përdorimin xhihadist të PR dhe 
përdorimin e informacionit të xhihadistëve - dominimi i mediave sociale për të 
komunikuar, për të qëndruar të lidhur, për të dhënë deklarata - dhe për njerëzit që të 
kenë llogaritë e tyre ka qenë i thellë. 
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Unë nuk mendoj se ndonjë konflikt tjetër është ofruar afër sasisë apo shkallës 

së përdorimit të mediave sociale që po shohim në Siri. Ky efekt do të vazhdojë 

për vitet që vijnë ... ka qenë jashtëzakonisht e vlefshme për sa i përket 

rekrutimit.87 

 
Rëndësia e dëshmive dixhitale në hetimin dhe ndjekjen penale të LHT-ve është 

pranuar gjerësisht.88 

 
Për shembull, në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, 

provat e përdorura në gjykatë përfshijnë, ndër të tjera, biseda në Skype, fotografi të 

kampeve të trajnimit, si dhe fotografi të bëra në Siri.89 

 

 
Përhapja e radikalizimit në mediat sociale po shkakton shqetësim gjithnjë e më të madh, 

me një raportim prej 90,000 llogarive në Twitter që kontrollohen nga ISIL (Da'esh) për 

të synuar dhe rekrutuar të rinjtë në një luftë ku thurjet “hashtags #” po bëhen armë të 

reja. Megjithatë, krahas grupeve të tjera, anëtarët e ISIL (Da'esh) ka qenë e vështirë të 

ndiqen për shkak të përdorimit të mjeteve të teknologjisë, siç janë aplikacionet e 

enkriptimit, platformat e mediave sociale dhe platformat e koduara të mesazheve të 

menjëhershme. Është raportuar kohët e fundit nga një numër i lajmeve që ISIL (Da'esh) 

ka lëshuar një manual për luftëtarët e saj, të titulluar "Si të kontaktosh sigurte pa dhënë 

vendndodhjen tuaj në NSA", që synon të shpjegojë shmangjen e përgjimit.90 Shembuj të 

tjerë se si janë bërë terroristët islamikë teknologjikisht kompetentë përfshijnë një numër 

aplikimesh të zhvilluara nga vetë terroristët, siç janë: 

 

 Tashfeer al-Jawwal - platformë kodimi (encryption) për telefonat celularë, të 

zhvilluar nga Frontali Global i Medias Islamike (GIMF), i lëshuar në shtator 

2013; 

 Asrar al-Ghurabaa - program alternativ i kodimit (enkriptimit) i zhvilluar nga 

ISIL (Da'esh), i cili u lëshua në nëntor 2013, gjatë kohës së njejtë kur grupi  u 

nda nga Al-Kaida kryesore pas një lufte për pushtet; 

 Amn al-Mujahid - softuer kodimi (encryption) (lëshuar në dhjetor 2013), i 

përpiluar nga Komiteti Teknik Al-Fajr, një organizatë kryesore e Al-Kaidës; 

 Alemarah - aplikacion që rendit lajmet, njoftimet, faqet e internetit dhe 

kalendarët që përmbajnë informacion në lidhje me operacionet terroriste në 

vazhdim, i lëshuar në prill 2016; 

 Amaq v 1 .1 - aplikacion Android i përdorur zakonisht nga një numër 

organizatash terroriste për të shpërndarë informacion. Ai ka versione të 

ndryshme dhe Amaq 2.1 përdor një skedar konfigurimi që lejon shpërndarësin 

e aplikacioneve të ndryshojë URL-në (lokatori i burimeve të njëtrajtshme) ku 

aplikacioni përdoret në rast se ndonjë nga faqet e tyre të internetit hiqet. Kjo 

teknikë është përdorur edhe nga kriminelët kibernetikë për menaxhimin e 

malware (software që ka për qëllim të dëmtojë ose të çaktivizojë kompjuterët dhe 

sistemet kompjuterike.).91 

 

87Financial Times, 28 Mars 2014, në dispozicion në https://next.ft.com/content/907fd41c-b53c-11e3-af92-00144feabdc0. 
88 Europol, Raporti i Situatës dhe Tendencave të Terrorizmit, 2015. Të disponueshme në 

www.europol.europa.eu/content/european 

-union-terrorizmi-gjendja-e-trend-raport-2015. 
89Ibid. 
90Pierluigi Paganini, "Teknika e Komunikimit të fshehtë të përdorur nga terroristët e teknologjisë së lartë të gjeneralit të 

ardhshëm", 12 maj 2016. 

Në dispozicion nga: http://securityaffairs.co/wordpress/47243/terrorism/covert-communications-terrorists.html. 
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Përveç përdorimit për qëllime propaganduese, këto  aplikacione kryesisht shërbejnë për 

të lehtësuar komunikimin e sigurt, duke bërë kështu, gjithnjë e më të vështirë për 

autoritetet që të monitorojnë dhe të pengojnë aktivitetet që lidhen me terrorizmin. 

 
Krahas këtyre aplikacioneve të besueshme ekzistojnë gjithashtu shumë opsione 

softuerike dhe teknika online të disponueshme për terroristët për të lehtësuar sigurinë 

e të dhënave dhe aktiviteteve të tyre. Studimet gjithashtu kanë treguar komunikime 

nëpërmjet kanaleve "normale" (email etj.) Ndërsa, përdorimi i teknikave koduese sekrete 

si steganography (praktika e fshehjes së mesazheve ose informacionit brenda teksteve 

ose të dhënave të tjera jo-sekrete) dhe metoda të fshehta (watermarking) gjithnjë mbeten 

një opsion për ta.92 Këto teknika, kur përdoren me kodim (encryption) krijojnë sfida 

serioze për shërbimet e inteligjencës, zbatuesit e ligjit dhe prokurorinë. Një shembull i 

kësaj mund të gjendet në rastin 2017 të një burri në Mbretërinë e Bashkuar të dënuar 

si anëtar i ISIL (Da'esh), si dhe për trajnimin e terroristëve, përgatitjen e akteve terroriste 

dhe posedimin e artikujve për qëllime terroriste. Personi në fjalë kishte krijuar një 

udhëzues për vetë-ndihmë online për terroristët me teknika mbi kodimin (enkriptimin), 

mënyrat për të shmangur zbulimin nga policia dhe shërbime të sigurta dhe video 

mësimore se si të sigurojnë të dhëna të ndjeshme dhe të mbeten online anonim.93 Disa 

nga softuerët përfshinin: 

 

 Sistemi i Operimit të Tails (OS) - sistem operativ i sigurt që "sistem “boots" 

që startohet prej USB-së dhe nuk lë gjurmë në një kompjuter përveç nëse 

vendoset në mënyrë eksplicite për ta bërë këtë. Të gjitha lidhjet në dalje me 

OS janë të detyruara përmes Router-it (TOR-shih më poshtë) dhe prandaj 

mbesin anonim. Lidhjet hyrëse jo anonime janë të bllokuara. 

 ZeroNet – rrjet ballë-përballë që lejon krijimin e faqeve që janë pothuajse të 

pamundura për të censuruar ose hequr si përmbajtje, ruhen në kompjuterët 

e shumë përdoruesve, në vend të një serveri. 

 VeraCrypt- software i cili krijon një vektor të koduar në një hard disk, të 

fshehur brenda një vëllimi tjetër. Kështu, një i dyshuar mund të fshij 

fjalëkalime për të hyrë në një pajisje me dijeni se vëllimi i fshehur nuk mund 

të shihet. 

 
Teknika të tjera dhe softueri përfshijnë Tor (një akronim për The Onion Router), i cili 

është një shfletues web i quajtur shpesh si rrjeti i thellë ose i errët, një pjesë e internetit 

që nuk indeksohet nga motorët e kërkimit si Google dhe që kodon (enkripton) lidhjet 

për të prishur mundësitë e ndjekjes së aktivitetit në internet.94 

 
Në situata ku kodimi (encryption) mund të mos jetë i mundur, për shembull në një kanal 

të pa sigurt, terroristët kanë përdorur teknika të tilla si "gërshetim dhe lakim".  
 

 

 
92Steganografia është e dhënë e fshehur brenda të dhënave, për shembull fshehja e një skedari teksti brenda 

një imazhi. Steganografia është një teknikë kodimi (encryption) që mund të përdoret së bashku me kriptografi si një 
metodë ekstra-e sigurt me të cilën mbrohen të dhënat. “Watermarkin” zakonisht përdoret për të identifikuar 
pronësinë e të drejtës së autorit për një sinjal të tillë. "Watermarking" është procesi i fshehjes së informacionit 
digjital në një sinjal zgarë; informacioni i fshehur duhet, por nuk ka nevojë të përmbajë një lidhje me sinjalin e 
transportuesit. Shifrat digjitale mund të përdoren për të verifikuar autenticitetin ose integritetin e sinjalit të 
transportuesit ose për të treguar identitetin e pronarëve të tij. Përdoret në mënyrë të dukshme për gjurmimin e 
shkeljeve të autorit dhe për vërtetimin e kartëmonedhave. 

Autorizimi. 

93 Shih: “IS supporter Samata Ullah branded a ‘new and dangerous breed of terrorist’”, 
http://www.computerweekly. com/news/450417940/ISSamata-Ullah-was-a-new-and-dangerous-breed-of-terrorist; 
‘Cufflink terrorist’ Samata Ullah jailed  for  eight  years, http://www.bbc.com/news/uk-wales-south-east-wales-39736792. 

94Retirely,  “How  terrorists  communicate—Dark  Web”.  Available  from: www.retire.ly/how-terrorists-communicate 
-dark-web/. 

http://www.bbc.com/news/uk-wales-south-east-wales-39736792
http://www.retire.ly/how-terrorists-communicate
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Në komunikimet digjitale, kjo teknikë i lejon dërguesit të dërgojnë një mesazh pa kodim 

(encryption), si tekst i lexueshëm për marrësin dhe dërguesin që ndajnë një çelës sekret 

të përbashkët që përdorin për verifikim. Me këtë metodë, konfidencialiteti i mesazhit 

sigurohet nga një person i tretë i cili njëkohësisht dërgon një mesazh të prodhuar 

shprehimisht përmes të njëjtit kanal si dërguesi.95 

 

3.10. Hetimet online  

 
Aftësia për të kryer në mënyrë efektive hetimet online është gjithnjë e më shumë duke u 

bërë një element thelbësor në të gjitha procedimet. Natyrisht, këto lloje hetimesh janë 

vetëm një aspekt i një ndjekjeje të suksesshme dhe plotësojnë metodat tradicionale të 

përcaktuara, si dhe teknika të tjera hetuese të veçanta. 

 
Interneti është një sistem i madh i rrjeteve kompjuterike të ndërlidhura dhe përbëhet nga 

miliona rrjete private, publike, akademike, biznesi dhe qeveritare, të lidhura nga një rrjet 

i gjerë i teknologjisë elektronike, pa tela (wireless) dhe të rrjeteve optike. Këto lidhje janë 

të mundshme për shkak të një numri të protokolleve globale, ndërsa më e rëndësishmja 

për një hetues është Protokolli i Internetit (IP). Rrjeti në mbarë botën (www) është një 

hapësirë informacioni ku mund të arrihen dokumente dhe burime të tjera në internet. 

Në kohën e zhvillimit të "web", u përcaktuan tri specifikime për teknologjitë e uebit: URL; 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP); dhe Hypertext Markup Language (HTML). 

 
Baza për komunikim në internet është një proces i caktimit të një adrese për çdo pajisje 

të bashkangjitur në internet. Kjo adresë lejon një pajisje të lidhë dhe komunikojë me çdo 

pajisje tjetër të lidhur me internetin duke përdorur këtë skemë. Kjo skemë zakonisht 

quhet adresa IP dhe mund të krahasohet me diçka si sistemi postar. Kjo lejon një person 

të adresojë diçka dhe ta heqë atë nga sistemi. Pjesa tjetër e protokollit të komunikimit 

njihet si Protokolli i Kontrollit të Transmisionit (TCP). TCP është një nga protokollet 

kryesore në rrjetet TCP / IP. Ndërsa IP merret vetëm me pakot e të dhënave, TCP 

mundëson dy hosts të krijojnë një lidhje dhe të shkëmbejnë rrjedha të të dhënave. TCP 

garanton dorëzimin e të dhënave dhe gjithashtu garanton që pakot të dorëzohen në të 

njëjtin mënyrë në të cilën janë dërguar. 

 
Ekzistojnë dy versione të IP: IPv4 dhe IPv6. IPv4 përdor skemën 32-bit të adresave duke 

lejuar mundësinë e mbi 4 miliardë adresave. Me rritjen masive të internetit pritet që 

numri i IPv4 adresave të papërdorura përfundimisht të mbarojë. Për shkak të faktit se 

çdo pajisje e lidhur kërkon një adresë unike, një sistem i ri i adresimit të internetit, 

Internet Protocol version 6 (IPv6), është duke u shpërndarë për të plotësuar nevojën për 

më shumë adresa në internet. 
 

 

 

 

 
95Ibid. 
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Si duken IP (v4 dhe v6) adresat? 

Adresa numerike 32-bit (IPv4) është e shkruar në decimal, ndërsa katër numra janë të 

ndarë nga ndalesat e plota. 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 e shkruar në heksadecimal 96 dhe të ndara me dy 

pika. Për shembull adresa IPv6 mund të jetë: 3fe: 1900: 4545: 3: 200: f8ff: fe21: 67cf. 

 
Dy versionet e IP-së do të konkurrojnë për një farë kohe në të ardhmen, kështu që 

hetuesit mund të presin të shohin të dyja versionet gjatë hulumtimit të tyre. 

 
Ka dy mënyra në të cilat një pajisje mund të ndahet në  IP adresë kur lidhet me internetin; 

ose me një ndarje dinamike ose statike. Adresat e dhëna në mënyrë dinamike bëhen 

përmes një procesi të quajtur Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Ky protokoll 

është softueri që ekzekutohet në një server ose router, për shembull, përcakton caktimin 

e IP adresave 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 ndjekur. Një IP adresë 

statike shpërndahet normalisht, për shembull, në një server që ofron një shërbim të tillë 

në faqe të internetit. Caktimi i një adrese statike (ose të përhershme) lejon që pajisjet të 

kthehen në të njëjtin vend në internet. 

 
Pasi të identifikohet një IP adresë, kërkimi në Internet do të zbulojë ofruesin e shërbimit 

të Internetit (ISP) përmes të cilit është lidhur pajisja me IP-në në Internet. Ndërsa të gjithë 

ISP-të bazohen në abonimet për kompaninë, këto kompani kanë shënime mbi aktivitetet 

e internetit të çdo parapaguesi. 

 
Afati kohor që ISP-të ruajnë të dhënat nga abonentët ndryshon; prandaj hetimi duhet të 

lëvizë shpejt. Hetuesit mund të bëjnë një kërkesë zyrtare për ISP-në duke kërkuar që ata 

të mbajnë të dhënat në fjalë, derisa lëshohet një urdhër gjykate për të përdorur të dhënat. 

Pasi që nuk ekziston një politikë e përbashkët e mbajtjes së të dhënave në Evropë dhe 

ISP-të kanë liri veprimi për të vendosur mbi afatet kohore të mbajtjes së të dhënave, disa 

ISP mbajnë të dhëna për 6 muaj, disa për 2 muaj, dhe disa për pak 14 ditë. 

 
Çka është hetimi online? 

Është e rëndësishme të merret parasysh termi "hetim online", i cili mund të mbulojë një 

numër konceptesh, duke përfshirë: 

• Operacionet sekrete të inteligjencës (monitorimi i njohur apo i dyshuar për 

simulatorë terroristë para procedurave gjyqësore) - normalisht kjo lloj detyre bie 

nën kompetencën e shërbimeve të fshehta të sigurisë ose të shërbimeve të 

inteligjencës dhe si i tillë nuk do të diskutohet në këtë dokument. 

 
 

 
 

96 Hexadecimal është një mënyrë më e lehtë për të përfaqësuar vlerat binare në sistemet kompjuterike, sepse 
ato në mënyrë të konsiderueshme shkurtojnë numrin e shifrave, pasi një shifër hexadecimal është e barabartë me 
katër shifra binare. 



30 4.  InveSTIgATIon oF oFFenCeS relATed To ForeIgn TerrorIST FIghTerS 
 

 

 

• Grumbullimi i hapur i informatave të inteligjencës (OSINT) - përfshin 

hulumtime të përgjithshme në internet, qasje në informacione që janë në 

dispozicion për këdo pa pasur nevojë për një autoritet vëzhgimi, apo një urdhër 

gjykate. 

• Operacionet e fshehta të policisë - këto janë aktivitete të fshehta plotësisht të 

autorizuara nga oficerë të zbatimit të ligjit të trajnuar posaçërisht. Ky lloj i hetimit 

në Internet nuk do të mbulohet në këtë dokument pasi që qeveriset nga 

legjislacioni i brendshëm dhe prandaj ndryshon në mesin e juridiksioneve. 

 
Burimet e hapura të hetimit  

Ekziston një pritshmëri publike që interneti duhet të jetë subjekt i "kontrollimit" rutinë 

nga agjencitë e zbatimit të ligjit, edhe pse ka të bëjë vetëm me qasjen në burime të hapura 

të informacionit. Si rezultat, shumë organe angazhohen dhe bëjnë përpjekje proaktive 

për të monitoruar internetin dhe për të zbuluar aktivitete të paligjshme. Në disa raste, 

ky monitorim mund të evoluojë në "vëzhgim" dhe në këto rrethana hetuesit duhet t'i 

referohen legjislacionit të tyre përkatës dhe autoritetin e duhur për të vazhduar 

vëzhgimin.97 

 
Hetuesit duhet gjithmonë të sigurojë që janë duke përdorur një kompjuter anonim, të 

pavarur, kur shfletojnë  internetin për këtë qëllim. Ka shumë gjasa që të ketë politika 

dhe procedura të cilat mbulojnë aktivitetet e fshehta hetimore gjatë hetimit të burimeve 

të hapura, megjithatë ekzistojnë disa teknika të cilat duhet të merren parasysh e që 

përfshijnë: 

 

• Rrjetet private virtuale (VPN) - VPN shtrihet si një rrjet privat në një rrjet publik, 

siç është interneti. Ai u mundëson përdoruesve të dërgojnë dhe të marrin të 

dhëna nëpër rrjetet e përbashkëta ose publike sikur pajisjet e tyre informatike të 

jenë të lidhura drejtpërdrejt me rrjetin privat dhe kështu të përfitojnë nga 

funksionaliteti, siguria dhe politikat e menaxhimit të rrjetit privat. 

• Serverat PROXY - në rrjetet kompjuterike, një server proxy është server (një sistem 

kompjuterik ose një aplikacion) që vepron si ndërmjetës për kërkesat e klientëve 

(në këtë rast, kompjuterin e hetuesit) që kërkojnë burime nga serverat e tjerë. 

• Paguaj-gjatë-rrugës (Pay-as-you-go) marrëveshja për identifikimin e modulit 

(SIM) karta - përdorimi i një rrjeti të telefonisë celulare nga një ofrues lokal për 

të hyrë në internet, duke përdorur një SIM kartë të ndryshme sa herë që lidhet 

me Interneti. 

• Router anonim (onion) (Tor) -Tor është softuer i lirë që mundëson komunikimin 

anonim, për të gjithë përdoruesit, përfshirë hetuesit. Tor drejton trafikun e 

internetit përmes një rrjeti falas, vullnetar në mbarë botën, i përbërë nga më 

shumë se shtatë mijë releta që fshehin vendndodhjen dhe përdorimin e një 

përdoruesi nga dikush që bën mbikëqyrjen e rrjetit ose analizën e trafikut. 

Përdorimi i Tor-it e bën më të vështirë ndjekjen e aktiviteteve në Internet nga 

përdoruesi. Kjo përfshin "vizita në faqet e internetit, postimet në internet, 

mesazhet e menjëhershme dhe forma të tjera të komunikimit" .98 
 
 

97Shih Shoqatën e Shefave të Policisë së Mbretërisë së Bashkuar, "Udhëzues i praktikave të mira për dëshmi elektronike 
kompjuterike". Në dispozicion nga: https://www.7safe.com/docs/default-source/default-document-
library/acpo_guidelines_com- puter_evidence_v4_web.pdf. 

98Shiko www.nytimes.com/2006/01/25/technology/techspecial2/privacy-for-people-who-dont-show-their-navels.html. 
 

 

http://www.nytimes.com/2006/01/25/technology/techspecial2/privacy-for-people-who-dont-show-their-navels.html
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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 aktiviteteve të tyre në internet. 

Kur kryhen hulumtime me burim të hapur, hetuesit duhet të sigurojnë që IP adresat 

ndryshohen çdo herë që hyjnë në internet. Në mënyrë ideale ata duhet të zgjedhin se 

cila IP adresë është e lidhur me pajisjen që po përdorin për t'u lidhur. 

 
Është e përshtatshme që hetuesit e ngarkuar me hulumtimet e OSINT-it të trajnohen në 

mënyrë të përshtatshme për të siguruar integritetin e punës së tyre dhe sigurinë e rrjetit 

kompjuterik përmes të cilit kryhet ky hulumtim. Pa mbulim të tillë, hetuesi mund të 

zbulohet në Internet se kush është, ose për kë punojnë, dhe kështu vështirësohen 

hetimet e ardhshme. 

 
Mediat Sociale  

Aplikacionet e mediave sociale mund të jenë mjete të fuqishme për monitorimin e 

ngjarjeve dhe / ose njerëzve për qëllime të inteligjencës. Duhet të theksohet se 

Intelligence Open Source (OSINT) ndërlidhet me informacionin e hapur, të publikuar në 

mënyrë të lirë nga individ ose grupe në Internet, informata këto të cilat gjenden në 

dispozicion pa pasur nevojë të për të hyrë në zonat e kufizuara të rrjetit botëror (për 

shembull, të ashtuquajturat "forume të mbyllura ", Të cilat janë të mbrojtura me 

fjalëkalim dhe të moderuar nga përdoruesit e emëruar dhe për të cilat kërkohet leje nga 

autoritetet e mbikëqyrjes për të vazhduar me hetime). Saktësia e inteligjencës duhet të 

trajtohet me kujdes dhe, në praktikë, vërtetimi i OSINT është gjithmonë i dëshirueshëm 

përpara se të merret parasysh veprimi ekzekutiv. 

 
Shifrat më poshtë japin një ide të sfidave me të cilat ballafaqohen hetuesit në aspektin e 

vëllimit të informacionit në dispozicion vetëm nga mediat sociale. 

 

Është raportuar se çdo minutë e çdo dite: 

 Përdoruesit e Twitter dërgojnë 347,222 tweets; 

 Përdoruesit e Instagram shkarkojnë 1,736,111 fotografi; 

 Përdoruesit e YouTube ngarkojnë 300 orë video të reja; 

 Përdoruesit e Facebook-ut pëlqejnë mbi 4 milion postime. 

 
Ka programe të shumta në dispozicion (komerciale dhe freeware) që mund të ndihmojnë 

në analizimin e të dhënave në masë (për shembull, një numër i llogarive Twitter që janë 

të ndërlidhura dhe që shpërndajnë mesazhe në të gjithë globin). Shumë prej këtyre 

programeve sigurojnë një "pamje" të një rrjeti lidhjesh dhe mund të ndihmojnë në 

identifikimin e individëve kryesorë në atë rrjet, d.m.th. ato që janë më të lehtat për tu 

arritur në rrjet dhe ato që mund të synojnë të prishin efektivitetin e një rrjeti. Një nga 

mjetet më të përdorura gjerësisht për hetimet në rrjete online është një program tregtar 

i analizuar i bërë nga Paterva i quajtur Maltego.99 
 

 
99See  www.paterva.com/web7/. 

http://www.paterva.com/web7/


32 4.  InveSTIgATIon oF oFFenCeS relATed To ForeIgn TerrorIST FIghTerS 
 

 

 

Ekzistojnë shembuj të tjerë të mjeteve të kërkimit në internet që janë në dispozicion 

për hetuesit, pa pagesë dhe të denjë për t'u konsideruar kur fillon kërkimet e OSINT: 

• Intel Techniques - një portal komercial trajnimi i OSINT që ofron (pa pagesë) një 

listë të mjeteve të kërkimit online në internet; 100 

• NetBootCamp - një web-site i burimeve i fokusuar në aftësitë dhe teknikat e 

hetimit në internet. Përmbajtja ka për qëllim bashkëpunimin e policëve, hetuesve 

të korporatave, hetuesve privatë, analistëve, prokurorëve dhe avokatëve. 

NetBootCamp gjithashtu ofron një numër të mjeteve të kërkimit në internet. 101 

 
Shumë përdorues të mediave sociale krijojnë një alias si emrin e tyre të përdoruesit; 

shpesh ky alias do të përdoret në një shumëllojshmëri platformash. Në shumë raste, 

hetuesit mund të zbulojnë se çfarë aliases përdor një person duke kërkuar thjesht emrin 

e vërtetë të personit. Twitter, për shembull, tregohet emri i përdoruesit të lidhur me emrin 

e vërtetë të një personi. SocialMention102 dhe CheckUserNames103 janë gjithashtu mjete 

të dobishme për gjetjen e vendeve të tjera ku shfaqen emrat e përdoruesve. 

 
Telefonat e mençur shpesh fotografojnë fotot me koordinatat e Sistemit të 

Pozicionimit Global (GPS) (i njohur si GeoTag), gjë që mundëson identifikimin e 

vendit ku është marrë fotografia duke shikuar në të dhënat e formatit të shkëmbimit 

të imazhit (EXIF). 104 Ky informacion fshihet nga fotografitë e ngarkuara në 

Facebook, por shpesh ruhet në Twitter dhe Photobucket. 

 
Ekziston edhe një operator i veçantë kërkimi Google që tregon skedarët e depozituar në 

serverat e zbuluar. Ky format kërkimi njihet si "Operatori i Avancuar i Kërkimit Google". 

Duke përdorur këtë metodë, është e mundur të zbulohen skedarët që i përkasin një 

personi, për shembull, një përmbledhje. Për të hyrë në këtë funksion, shtypni komandën 

e mëposhtme në Google: 

 
në titull: "indeksi i" "directory prind" john doe (John Doe duhet të zëvendësohet 

me emrin e subjektit apo alias). 

 
Gjetja e personave që vizitojnë faqet e caktuara në internet mund të jetë e vështirë. 

Shumë faqe (sidomos blogs) nuk kanë një funksion të ndërtuar në "user search" që tregon 

të gjitha faqet ku personi ka lënë koment ose ka krijuar një profil, për shembull. 

Sidoqoftë, është e mundur të kryhet kërkimi në vijim në Google, i cili do të tregojë të 

gjitha komentet e bëra nga një individ në çfarëdo web-faqe të internetit: 

 
Faqja: [domain.com] ["John Doe"] thotë: (duke zëvendësuar domain.com dhe John 

Doe me emrin e faqes dhe emrin e subjektit / pseudonimin). Për shembull: faqja: 

twitter.com "[Emri i të dyshuarit, emri i përdoruesit ose Alias]" thotë 
 

 
100sshih https://inteltechniques.com/intel/menu.html. 
101Shih http://netbootcamp.org/osinttools/. 
102Shih www.socialmention.com/#. 
103Shih http://checkusernames.com/. 
104 Standardi që përcakton formatet për imazhet, zërat dhe etiketat ndihmëse të përdorura nga kamerat 

digjitale (duke përfshirë telefonët e mençur), skanerët dhe sistemet e tjera që trajtojnë imazhet dhe skedarët e 
tingujve të regjistruara me aparat fotografik dixhital. Shikoni https: // 
en.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format. 

 

http://netbootcamp.org/osinttools/
http://www.socialmention.com/
http://checkusernames.com/
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Kjo mund të jetë e dobishme për ndërtimin e profilit të një të dyshuari. Njerëzit shpesh 

përmendin detajet personale në komente, siç janë qyteti ku mund të vizitojnë, faqet e 

internetit të shpeshta ose vendet ku kalojnë kohën. Ky është një burim i mirë i për të 

hetime shtesë dhe një shans për të aplikuar teknika të tjera hetimore. 

 
Facebook 

Pas regjistrimit për të përdorur Facebook, përdoruesit mund të krijojnë një profil të tyre, 

të shtojnë përdorues të tjerë si "miq", shkëmbejnë mesazhe, përditësojnë statusin e 

postimeve dhe fotot, ndajnë videot, përdorin aplikacione të ndryshme dhe marrin 

njoftime kur të tjerët përditësojnë profilet e tyre. 

 

Përveç kësaj, përdoruesit mund të bashkohen me grupet e përdoruesve me interes të 

përbashkët të organizuar nga vendet e punës, shkollat ose karakteristikat e tjera dhe 

kategorizojnë miqtë e tyre në lista të tilla si "Njerëz nga puna" ose "miq të afërt". Facebook 

është faqja më e popullarizuar e rrjeteve sociale në disa vende që flasin anglisht, përfshirë 

Kanadën, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Në tregjet rajonale të 

internetit, depërtimi në Facebook është raportuar të jetë më i larti në Amerikën e Veriut, 

pasuar nga Lindja e Mesme-Afrika, Amerika Latine, Evropa dhe Azia-Paqësori. Depërtimi 

në Facebook në juridiksionin përkatës të SEE në krahasim me përdorimin e internetit 

deri në qershor 2016 është paraqitur në tabelën më poshtë: 105 

 

 

Juridiksioni

 

Përdorimi i 
internetit/depërtimi (%  e 
popullatës) 

 

Përdorimi i Facebook 
/depërtimi (%  i popullatës) 

 

Shqipëria 1,823,233  /  62.6% 1,400,000   /   48.1% 

Bosnja d h e  Hercegovina 2,628,846  /  69.3% 1,500,000   /  39.5% 

Kosova (nën rezolutën 
1244 të KSKB) 

Ish-Republika Jugosllave e 

 
1,523,373  /  80.4% 560,000   /   29.5% 

 
1,439,089  /  69.1% 1,000,000   /   48.0% 

 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Privatësia 

Facebook u mundëson përdoruesve të zgjedhin cilësimet e veta të privatësisë dhe të 

zgjedhin se kush mund të sheh pjesë të veçanta të profilit të tyre. Faqja e internetit është 

falas për përdoruesit e saj dhe gjeneron të ardhura nga reklamat, siç janë reklamat 

banner. Facebook kërkon emrin e përdoruesit dhe 

 

 
105Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe. Facebook penetration statistics were 

last updated in June 2016. Site accessed 7 August 2017 (see also http://www.internetworldstats.com/surfing.htm). 

E Maqedonisë  

Mali zi 379,480   /   61.0% 320,000   /   51.4% 

Serbia 4,705,141   /   66.2% 3,600,000   /   50.6% 

Evropa 630,710,269  /  76.7 % 328,273,740    /   39.9% 

Bota 3,396,240,430  /  49.2 % 1,679,433,530    /   22.3% 

 

http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe
http://www.internetworldstats.com/surfing.htm)
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foto të profilit (nëse aplikohet) për të qenë i arritshëm nga të gjithë. Përdoruesit mund të 

kontrollojnë se kush e sheh informacionin tjetër që kanë ndarë, si dhe kush mund t'i 

gjejë në kërkim, përmes cilësimeve të privatësisë. 

 
Hetimet në Facebook  

Facebook mund të kërkojë numrat e telefonit. Vendosni një numër telefoni në kutinë e 

kërkimit të Facebook për të gjetur llogarinë e lidhur me një numër telefoni. Përndryshe 

kërkoni për profilin e një personi duke shënuar e-mail adresën në kutinë e kërkimit. 
 
 

 

Përdorimi i grafiteve  

Duke përdorur motorin e kërkimit të Facebook, mund të gjenden pjesë të ndryshme të 

informacionit. Për shembull, njerëzit mund të kenë qasje në një listë të fotove të shikuara 

nga publiku që njerëzit kanë pëlqyer dhe lexojnë komentet që janë postuar. Gjithashtu, 

duke përdorur kodin unik të ID-së që çdo faqe në Facebook e ka, mundësohen mjete 

shtesë të kërkimit përtej kërkimeve të thjeshta. Për shembull, në qoftë se po kryhen 

kërkime për dikë me emrin "Wilhelam" që jeton pranë Edinburgut, shkruani "Njerëzit me 

emrin William" që jetojnë pranë Edinburgut, Skoci ". Ekzistojnë gjithashtu një numër 

termash të tjerë që mund të përdoren për të gjurmuar një person, duke përfshirë: 

• Gjej miqtë e personave të quajtur “emri. mbiemri”; 

• Gjej fotografitë e personave me emrin “emri. Mbiemri”; 

• Gjej personat të cilët kanë vizituar “emrin e vendit”. 

 
Edhe nëse personi që hulumtohet ka bllokuar vetveten nga pikëpamja e publikut, ata 

ende mund të gjinden përmes anëtarëve të familjes. 

 

Një listë e miqve mund të jetë bërë "private", por njerëzit ende mund të shohin se kush i 

ka pëlqyer fotot e përdoruesit. Shpesh miqtë mund të klikojnë "si" në disa nga fotot e 

ngarkuara dhe një listë e këtyre njerëzve mund të merret duke kërkuar për "Njerëzit që i 

pëlqejnë fotografitë postuar nga [dyshuari]". Përveç kësaj, kushdo që "kërkesë prej miku" 

subjekti mund të shohë miqtë privatë të të dyshuarit, të sugjeruar për ta si "njerëz që 

mund të njihni", pavarësisht nëse i dyshuari pranon kërkesën për shoqëri të atij personi. 
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Çdo person dhe çdo faqe në Facebook ka një ID kod unik. Këto kode janë të dobishme, 

pasi u lejojnë kërkuesve të përcaktojnë një person, vend ose diçka në kërkimet e 

avancuara të Facebook. Ky kod mund të gjendet duke shikuar në kodin html të një faqe 

profili. Për ta bërë këtë, klikoni me të drejtë në faqe dhe kërkoni për "burim të parë". 
 

 
Kjo do të sjellë një dritare që tregon kodin html për atë faqe. Kjo është gjuha e programit 

që tregon një shfletues të internetit (për shembull Safari, Google Chrome i Firefox-it) si 

të shfaqësh një faqe interneti. Kodimi duket diçka si fotografia më poshtë. 

 
 

 
Ky skedar mund të kërkohet duke përdorur butonin "Control" dhe "f". Shiko për 

"profile_id" dhe numri i treguar pranë kësaj është numri unik Facebook ID. E njëjta 

teknikë gjithashtu funksionon për faqet e subjektit në Facebook. 

 

Facebook gjithashtu mund të kërkohet nëpërmjet Google, duke përdorur sintaksën "site: 

facebook.com". Fjalët që duhet të jenë në titullin e faqes së Facebook-ut mund të 

specifikohen duke përdorur "intitle:" e ndjekur nga fjala. Për shembull, për të kërkuar 

faqe në Facebook që kanë të bëjnë me INTERPOL-in, por përmend Suedinë, termi i 

kërkimit do të ishte: 

Suedia: INTERPOL site: facebook.com 

 
Imazhet 

Është e mundur të gjurmohen fotografitë në një llogari në Facebook. Imazhet në faqet e 

internetit kanë emrat e tyre të skedarëve. Disa prej tyre mund të jenë të emëruar pas 

subjektit (p.sh. "eng- traget.gif") dhe të tjerat mund të kenë pasur një emër të skedarit të 

gjeneruar automatikisht nga kamera që është postuar foto (p.sh. "dsc_1234.jpg"). Disa 

fotografi janë emëruar nga baza e të dhënave të një faqe interneti. Kur zbulohet një 

fotografi me interes, "right-clicking" në foto dhe pastaj "ruaje" imazhi do të zbulojë emrin 

e skedarit të atij imazhi të veçantë. 
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Kur një imazh ngarkohet në Facebook (ose Instagram), emri i imazhit ndryshohet, 

zakonisht në diçka që përbëhet nga tre grupe numrash të ndara me nënvizime dhe 

përfundon me "n.jpg", për shembull, "xxxxxx_12345678910_ xxxxxxxxxx_n.jpg ". 

Prandaj, nëse një imazh me këtë lloj të emrit të skedarit zbulohet, imazhi ka qenë ndoshta 

i postuar në Facebook. Grupi i dytë i numrave në këto emra të skedarëve ka të bëjë me 

llogarinë në Facebook në të cilën është ngarkuar imazhi dhe mund të kopjohet në adresën 

"facebook.com" në mënyrë që të gjejë përdoruesin e llogarisë ku fotografia është ose ishte, 

postuar fillimisht. 

 
Në rastin e shembullit të mësipërm, adresa e internetit (e pranuar duke përdorur dritaren 

e shfletuesit kompjuterik) lexohet "http://www.facebook.com/12345678910". 

 

Ekzistojnë një numër veglash në Internet që lejojnë kërkimet e imazhit, në mënyrë që të 

përcaktohet se ku mund të shfaqen fotografitë. Kjo njihet si kërkimi i imazhit të kundërt 

dhe është veçanërisht i dobishëm në rastet kur njerëzit përdorin të njëjtën foto të profilit 

në faqet e internetit të ndryshme dhe rrjetet sociale. 

• Tineye-ngarko një imazh të ruajtur dhe ndiqni udhëzimet në ekran;  106 

• Imazhet e Google-klikoni në ikonën e kamerës në dritaren e kërkimit për të 
ngarkuar imazhin për kërkim. Google pastaj do të paraqiten adresat e faqeve 
të tjera ku shfaqet imazhi juaj i zgjedhur, p.sh. Llogaritë e Twitter, bloget dhe 
faqet personale.107 

 
Facebook vetë siguron udhëzime për zbatuesit e ligjit në faqen e saj të internetit me 

titull "Informacion për autoritetet e zbatimit të ligjit" duke përshkruar procedurat 

për hetuesit të cilët mund të kërkojnë hetime nga faqja e internetit.108 

 
Twitter 

Twitter është një shërbim i rrjeteve sociale në internet që u mundëson përdoruesve të 

dërgojnë dhe lexojnë mesazhe të shkurtra 140 karakteresh të quajtura "tweets". 

Përdoruesit e regjistruar mund të lexojnë dhe të postojnë tweets, ndërsa ata që nuk janë 

të regjistruar kanë vetëm mundësinë e leximit. Përdoruesit hyjnë në Twitter përmes 

ndërfaqes së internetit, SMS ose aplikacioneve të pajisjes celulare. Deri në maj të vitit 

2015, Twitter kishte më shumë se 500 milionë përdorues, nga të cilët më shumë se 332 

milionë ishin aktivë. 
 

 
106See www.tineye.com. 
107See  https://images.google.com/. 
108See      https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/. 

http://www.tineye.com/
http://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
http://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
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Përdoruesit mund të grupojnë mesazhet së bashku sipas temës ose llojit duke përdorur 

hashtags-words ose phrases prefixed me një shenjë "#". Në mënyrë të ngjashme, shenja 

"@" e ndjekur nga një emër, përdoret për të përmendur ose për t'u përgjigjur përdoruesve 

të tjerë. Për të ri-publikuar një mesazh nga një përdorues tjetër i Twitter dhe për ta ndarë 

atë me pasuesit e tyre, një përdorues mund të klikojë butonin retweet brenda tweets. 

 
Me rreth 46,000 llogari Twitter që veprojnë në emër të ISIL (Da'esh), mediat sociale 

përfaqësojnë një instrument të fuqishëm të propagandës ISIL (Da'esh ).109 

 
Privatësia dhe siguria  

Mesazhet e Twitter janë publike, por përdoruesit gjithashtu mund të dërgojnë mesazhe 

private. Informacioni rreth asaj se kush ka zgjedhur të ndjekë një llogari dhe një 

përdorues është gjithashtu publik, edhe pse llogaritë mund të ndryshohen për të 

"mbrojtur", gjë që kufizon këtë informacion (dhe të gjitha tweetat) tek ndjekësit e 

miratuar. 

Twitter mbledh informacion personalisht të identifikueshëm për përdoruesit e tij dhe i 

ndan ato me palët e treta siç specifikohet në politikën e vet të privatësisë. 

 
Hetimet në Twitter  

Gjëja e parë për të kuptuar për kryerjen e hetimeve në Twitter është se rezultatet e 

kërkimit në Twitter janë të ndara në disa seksione. Mund të kalohet në mes kategorive 

të mëposhtme brenda vetë aplikacionit: Njerëzit, Imazhet, Tweets dhe Video. 

 
Rezultatet përcaktohen nga algoritmet e kërkimit të Twitter dhe një nga rezultatet e para 

të kthyera pas një kërkimi do të jenë "tweetat" e parë (d.m.th më të njohurat). Nëse 

kërkohet një kërkim më i rreptë, duhet të klikoni "Të gjithë". 

• Lokacioni -kërkimet me vendndodhje – mund të kryhen për tweets që vijnë nga 

ose janë afër një vendi të caktuar. p.sh. shtyp "afër: NYC brenda: 5mi" për t'i 

kthyer tweets të dërguar brenda pesë milje nga qyteti i New York. 

• Kërko tweets me lidhje (vegza) - nëse kërkohen vetëm tweets që përmbajnë 

lidhje (vegza), shtoni filtrin: lidhjet me frazën e kërkimit tuaj. 

• Kërko për tweets nga një përdorues i caktuar - nëse kërkohet një fjalë kyçe për 

të dhëna nga një person i caktuar, shtypni "nga: [username]" për të kërkuar 

brenda faqes të tij ose të saj. 
 
 

 

 
 

109International Centre for Counter-Terrorism, “The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union”, 
April 2016. Available from: http://icct.nl/wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreign-Fighters-Phenomenon-in- 
the-EU_  1-April-2016_including-AnnexesLinks.pdf. 

http://icct.nl/wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreign-Fighters-Phenomenon-in-
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• Kërko prej/nga një datë - është e mundur të kërkoni përmbajtën e Twitter 

deri dhe pas datave të caktuara. Shtyp "që nga: 2012-09-20" dhe do të 

shfaqen tweets dërguar që nga 20 shtator 2012, ndërsa"deri: 2012-09-20" do 

të shfaqen ato të dërguara deri në të njëjtën datë. 

• Kërko për tweets nga burime të caktuara - nëse një hetues kërkon për tweets 

dërguar nëpërmjet SMS, ose nga një klient i veçantë i Twitter, duhet të 

përdoret operatori i kërkimit "burim". Për shembull, "burimi: txt" i cili shfaq 

tweets të dërguara me SMS. 

 
Të gjithë këta operatorë mund të gjenden në "Kërkim i Avancuar" në Twitter, shumica e 

të cilave jepen në një shabllon për lehtësinë e përdorimit. 

 
Mjete të tjera (falas për përdorim) online përfshijnë: 

• Geosocial Footprint;110
 

• Tweetpaths - kur emri i një përdoruesi në Twitter është i njohur, kërkimi i 

atij emri në secilën prej këtyre mjeteve do të shfaqë rezultate në një hartë, 

duke treguar vendndodhjen ku janë postuar tweets e përdoruesit. 111 

• Conweets - futni emrat e përdorur të dy përdoruesve të Twitter dhe ky softuer 

do të shfaqë bisedat mes tyre.112 

• Twazzup - siguron monitorim në kohë reale dhe analiza për Twitter.113 
 

 
Mjet për shkarkimin dhe analizimin e të dhënave të Twitter: 
 

• BirdSong Analytics — BirdSong Analytics është një mjet i dobishëm që 

lehtëson shkarkimin e të gjithë ndjekësve të çdo llogarie në Twitter. Ky është 

një mjet komercial që duhet të blihet. Blerja bëhet në formën e një 

spreadsheet të Excel dhe përmban çdo emër të përdoruesit, ndjekësve, / emri 

i vërtetë, URL Twitter, bio, numri i tweets, data kur u krijua llogaria, 

vendndodhja, statusi i verifikuar dhe në sa lista është përfshirë llogaria. 

Përdorimi i një eksporti Excel ofron hetuesit shumë opsione në analizimin e 

të dhënave masive dhe është ë pajtim me shumë programe të favorizuara nga 

zbatuesit e ligjit (p.sh. I2 ose Notebook i Analizës). Excel-i në vetvete ofron 

zgjidhjen, filtrimin dhe mundësitë e kërkimit; mund të gjenden llogaritë më 

të ndjekura, bios kërkimi nga një fjalë kyçe, llogaritë sipas vendit, etj. Për 

shembull, mund të shkarkohen të gjithë njerëzit që dyshoni ju ndjekin dhe 

të hetohen zakonet, faqet, etj. Ose mund të shkarkohen të gjitha llogaritë që 

@ [i dyshuari juaj] po ndjek për kërkime të mëtejshme. 

• NodeXL— një mjet i thjeshtë, por shumë i plotë. Është një format me burim 

të hapur për Microsoft Excel që punon duke integruar të dhënat e marra nga 

një CSV (vlera e ndarjes me presje) në një grafik informativ të rrjetit në 

mënyrë që, për shembull, të krijohet një përfaqësim vizual të tweets tuaj nga 

çdo periudhë që ju zgjidhni. 
 

 
 

110See  http://geosocialfootprint.com/. 
111See www.tweetpaths.com. 
112See www.conweets.com/. 
113See http://twazzup.com/. 

http://geosocialfootprint.com/
http://www.tweetpaths.com/
http://www.conweets.com/
http://twazzup.com/
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Një hetim i kohëve të fundit në Mbretërinë e Bashkuar (Operacioni Road) çoi në 

dënimin e parë britanik në lidhje me luftimet në Siri. Subjekti i hetimit, Mashudur 

Choudhury, është raportuar të ketë qenë shumë aktiv në Twitter, duke postuar 

10,000 mesazhe (mesazhe) dhe duke pasur 3,000 llogari të listuara si "ndjekës". 

 

Twitter mund të shihet si një version në internet i teksteve "SMS" të telefonit celular, 

dhe hulumtimi i një numri potencialisht të madh të mesazheve dhe lidhjeve mund 

të jetë një detyrë e frikshme. Twitter siguron informacion për hetuesit lidhur me 

procedurat për kërkimin e shënimeve nga kompania.114 

 
Krahas mjeteve analitike të diskutuara tashmë, ekziston edhe mundësia e 

përdorimit të këtyre të dhënave të shumta për të krijuar një rrjet social (analiza e 

rrjeteve sociale ose SNA). SNA siguron një vizualizim të një rrjeti dhe, nëpërmjet një 

sërë algoritmesh, përpunon vendin e një personi të caktuar në rrjetin e tij ose të saj. 

Termi i përdorur në SNA është "masa e centralitetit", 

D.m.th. sa "qendror" për grupin është një person në aspektin e influencës, qasjes, 

kontaktit të drejtpërdrejtë dhe si ndërmjetës. 

 

Masa e  
qendrore

Interpretimin në 
Rrjetet sociale Një mënyrë tjetër e vendosjes… 

Shkalla Sa persona mundet ti kërkoj 
Ky person 

drejtpërdrejtë? 

Në rrjetin e bashkëpunimit për muzikë: 
me sa persona mundet të bashkëpunoj 
ky person? 

 
 

Mes-përmes Sa ka gjasa që ky person të jetë 
rruga më e drejtpërdrejtë midis dy 
personave në rrjet? 

 Në rrjetin e spiunëve: kush është spiun, 
megjithëse shumica e informacionit 
konfidencial ka gjasa të rrjedhë?

 
 

Afërsia Sa shpejt mund të arrijë ky person 
të gjithë në rrjet? 

 

 
Eigenvector Sa mirë është ky person i lidhur me  

Personat tjerë të lidhur mirë? 

Në rrjetin e marrëdhënieve seksuale:  sa 

shpejt mund  të shpërndahet një sëmundje 

seksualisht e transmetueshme (STD) nga ky 

person te personat tjerë në rrjet? 

Në rrjetin e citimeve shkencore: kush 
është autori i cili është cituar më së 
shumti nga autorët tjerë të cituar? 

 
 

 

Një shembull i shkëlqyeshëm i fuqisë së SNA mund të gjendet në punimin e Dr. 

Valdis Krebs, i cili prodhoi një analizë të ekipeve të rrëmbimit të 9 shtatorit thjesht 

nga informacioni me burim të hapur (kryesisht artikuj të lajmeve pasi që artikujt 

janë shkruar në Twitter dhe Facebook) .115 Rezultatet e tij janë shumë afër pozicionit 

aktual brenda rrjetit për secilin prej rrëmbyesve. 
 

 

 
114See https://support.twitter.com/articles/41949. 
115Valdis Krebs, “Uncloaking Terrorist Networks”, First Monday, April 2002. Available from: http://firstmonday.org/ 

ojs/index.php/fm/article/view/941/863%20network%20analysis%20of%20terrorist%20networks. 

http://firstmonday.org/
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Të gjitha shënimet brenda dy hapave/shkallëve për të dyshuarin kryesor 
 
 
 

3.11. Cilat prova ti grumbullojmë  
 

Sikurse metodat ekzistuese të hetimit, grumbullimi i provave nga kompjuteri – ose 

ato nga interneti, duhet të bëhet sipas legjislacionit dhe procedurave vendore.  

 

Përkufizimet në vijim paraqesin atë që nënkuptojmë me provat elektronike “e-provat” 

dhe janë paraqitur si shembuj kur diskutohet çështja e grumbullimit të këtyre 

provave:  

 

• ESI (informatat e ruajtura në formë elektronike) përfshijnë çdo informatë të 

krijuar, ruajtur ose përdorur me teknologji moderne. Shembujt 

përfshijnë, por nuk kufizohen, në dosjet e sistemit uord, mesazhet e 

dërguara me email apo ato tekstuale (përfshirë shtojcat e 

bashkëngjitura), mesazhet me zë [voice mail], informatat e qasshme 

përmes internetit, përfshirë faqet e rrjeteve sociale; informatat e ruajtura 

në telefonat celular; informatat e ruajtura në kompjuterë, sistemet 

kompjuterike, disqet portabël të memorizimit [thumb-drives, external 

drives, usb], CD-të, kasetat dhe mediat tjera digjitale.116
 

• Provat elektronike të kompjuterit janë informata dhe të dhëna me vlerë 

hetuese të ruajtura ose të transmetuara nga një kompjuter. Si të tilla, 

këto prova janë latente në të njëjtin kuptim sikur se provat nga gjurmët 

e gishtërinjve ose ADN-ja (acidi deoxyribonucleic) që janë latente. Në 

gjendjen e vet të natyrshme, ne nuk mund të shohim se çfarë përmban një 

objekt fizik që i ka provat tona. Nevojiten pajisje dhe softuerë për t’i vënë 

provat në dispozicion. 117
 

 
116 Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara dhe Zyra Administrative e Grupit të Përbashkët Punues 
të Gjykatave për Teknologjinë Elektronike në Sistemin e Drejtësisë Penale, shkurt 2012, fq 12.  

 117 Asociacioni i Shefave të Policisë, Udhëzuesi i praktikave të mira, (shih shënimin 97). 
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• Provat digjitale mund të klasifikohen si informata dhe të dhëna me vlerë 

hetuese që ruhen, pranohen ose transmetohen nga një mjet elektronik. 

Këto prova fitohen kur të dhënat ose pajisjet elektronike konfiskohen dhe 

sigurohen për ekzaminim. Provat digjitale janë latente (sikur gjurmët e 

gishtërinjve dhe ADN) dhe i tejkalojnë kufijtë juridiksional shumë shpejtë 

dhe lehtë. Ato lehtë mund të ndryshohen, dëmtohen ose shkatërrohen, si 

dhe mund të jenë të ndjeshme ndaj kalimit të kohës.118
 

 
Në të gjitha instancat, hetimet dhe ndjekja e rasteve që kanë të bëjnë me provat 

digjitale kërkojnë shkathtësi të hetimit penal, si dhe ekspertizë, njohuri e 

përvojë në aplikimin e këtyre shkathtësive në një mjedis virtual. Prandaj, 

nevojitet edhe njohuri e konsiderueshme e kërkesave ligjore e procedurale 

lidhur me pranueshmerinë dhe rregullat e provave, në nivel vendor dhe 

ndërkombëtar.  

 

Kur të vendoset se çfarë informata elektronike ose digjitale do të grumbullohen, 

duhet të merret parasysh edhe mjedisi në të cilin ato informata dhe prova do të 

grumbullohen – përmes hetimit online, apo në një vendngjarje të krimit.  

 

Siç është diskutuar më herët, në fazën fillestare një të një hetimi mund të 

nevojitet grumbullimi i informatave të qasshme nga burime të hapura (Open 

Source Intellegence Gathering – OSINT). Gjatë kësaj faze dhe me kalimin e 

hapave hetues në fazat e mëtejme (duke e koncentruar hulumtimin drejt 

provimit të veprave specifike penale) duhet mbajtur të dhëna për procesin dhe 

progresin e hulumtimit. Këto të dhëna përbëjnë bazën e zinxhirit të provave të 

siguruara online.  

 

Një prej fazave të para të një hetimi për identifikimin e personit (ave) përgjegjës për 
aktivitete penale online, është që të gjurmohen dhe përcillen IP adresat [një varg unik 
numrash të ndarë në perioda që identifikojnë çdo kompjuter që përdor Protokollin e Internetit për 

të komunikuar nëpërmjet një rrjeti]. Siç është cekur më sipër, IP adresat paraqesin bazën 
për komunikim online. Gjurmimi i IP adresës dhe i domeneve është pjesë kyçe e çdo 
hetimi përmes internetit dhe mund të ketë shumë resurse në dispozicion në internet 
që do të ndihmojnë në këtë proces. Së pari, ekzistojnë subjekte që janë përgjegjëse për 

vetë sistemin e adresimit, Autoriteti i Numrave të Caktuar të Internetit, ku mund të 
bëhen kërkime në bazë të rajonit përmes Regjistrave Rajonal të Internetit.119 Secila faqe 
e ka funksionin e “WHOIS” që ju mundëson hetuesve identifikimin e informatave të 
regjistrimit të IP-së.120 Të dhënat e regjistrimit i referohen regjistruesit, personit apo 
subjektit që paguan shërbimin. Në mënyrë që të kemi qasje, për shembull, në të dhënat 
e pagesës ose regjistrin e IP-së, hetuesit duhet ta kontaktojnë regjistruesin, prapë në 
pajtim me udhëzuesit e tyre përkatës, me procedurat dhe legjislacionin vendor.   
 
Kur të gjurmohet një IP adresë, hetuesi do të jetë në gjendje të kërkojë të dhëna nga 
Ofruesi i shërbimit të internetit (ISP), në mënyrë që të përcaktojë se kush është 
aktualisht prapa pajisjes së cilës i referohet IP adresa. Këto kërkesa janë zakonisht në 
formë të një thirrje apo urdhëri të gjykatës që i drejtohet gjyqtarit vendor varësisht nga 
legjislacioni dhe procedurat vendore.  

 
118 Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara, “Hetimi elektronik i skenës së krimit: Udhëzues për 
respondentët e parë”, botimi i dytë, Prill 2008. Në dispozicion prej: www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/219941.pdf 

119 Shih www.iana.org/. 
120WHOIS është një shërbim i internetit që kthen informata lidhur më emrin e domenit apo IP adresën. Për shembull, nëse ju e 
fusni një emër të domenit si Microsoft.com, atëherë WHOIS do të kthejë emrin dhe adresën e pronarit të domenit (në këtë rast, 
Microsoft Corporation).  

http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/219941.pdf
http://www.iana.org/
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Mjetet tjera online për gjurmimin dhe hetimin e IP adresës përfshijnë Network 

Tools121 dhe Robtex.122
 

 

Web faqet dhe cookies* [Websites and cookies]  

*Cookies – një dosje e vogël me tekst (deri në 4KB) e krijuar nga një faqe e internetit, e cila ruhet në kompjuterin e 

përdoruesit, përkohësisht vetëm për atë seancë, ose në hard-disk (memorie të kompjuterit) (cookie të përhershme). 

Cookies i mundësojnë një faqeje të internetit që t’ju njohë dhe t’i gjurmojë preferencat tuaja.  

 

Në fund, çdo informacion i internetit fizikisht qëndron në një ose më shumë sisteme të 

kompjuterit dhe kështu, ato mund të kthehen përmes një ekzaminimi forenzik të këtyre 

pajisjeve fizike. Sido që të jetë, disa informacione mund të jenë të paqëndrueshme (p.sh. 

mesazhet instant), ose mund të ndryshohen apo të fshihen para lokalizimit dhe ekzaminimit 

të këtyre pajisjeve (p.sh. përmbajtja e faqes së internetit). Në këto raste, për zënien e të dhënave 

drejt për drejtë nga Interneti mund të jetë e nevojshme që të shihet ndërveprimi “live” më të 

dyshuarin, ose duke zënë live përmbajtjen e faqes së internetit.123 Ka shumë instrumente në 

dispozicion falas e që mund të ndihmojnë, përfshirë:  

• HT Tracks;124
 

• Wget;125
 

• Wayback Machine—një faqe për arkivimin e faqeve të internetit;126
 

• Scrapbook—një shtesë e vendosur për shfletuesit (browsers) e Google Chrome 
dhe Firefox.  

 
Sapo një faqe interneti të jetë kapur, një hetues do të ketë qasje në informata potencialisht të 
dobishme hetimore. Vet faqet mund të rishikohen, sikurse mënyra në të cilën shfletuesit e 
paraqesin faqen. Një hetues mund të shikojë se kush e ka shkruar faqen, si dhe të kontrollojë 
emrat e njerëzve, organizatave ose grupeve që bartin përgjegjësinë për faqen. Mund të ketë një 
email adresë për një person apo grup dhe një hetues mund ta kërkojë atë email adresë përmes 
mekanizmit të kërkimit për të parë nëse është përdorur edhe diku tjetër në internet. Nëse faqja 
ka gabime gramatikore dhe ka gabime drejtshkrimi, kjo mund të jetë një indikacion për nivelin 
e të kuptuarit të gjuhës së përdorur dhe një indikacion i mundshëm i origjinës së autorit. Nëse 
hasim në një uebfaqe në gjuhë të huaj, kemi shumë resurse që na ndihmojnë në përkthim, por 
ndoshta jo në nivel të duhur për prova, që kërkon përkthim zyrtar sipas standardeve lokale 
gjyqësore.  
 
Një hetues duhet po ashtu të marrë parasysh përdorimin e cookies. Ato janë dosje të 

vogla të ruajtura në kompjuterin e shfrytëzuesit. Ato janë të destinuara që të mbajnë 

një sasi modeste të dhënash specifike për klientin e caktuar127 dhe uebfaqen, si dhe 

mund të qasen nga serveri i ueb-it ose nga kompjuteri i klientit. Kjo i lejon serverit që 

të dërgojë një faqe të përgatitur tek një përdorues i caktuar (për shembull një 

fjalëkalim), ose vet faqja mund të përmbajë skriptë (skripta është një listë e komandave 

që mund të ekzekutohen në mënyrë automatike) e të cilat i njohin të dhënat nga cookie 

dhe kështu është në gjendje që t’i bartë informatat nga një vizitë e një uebfaqeje (ose 

një faqeje të ndërlidhur) në tjetrën.128 
 

121Shih http://network-tools.com/.  
122Shih www.robtex.com/. 
123Asociacioni i Shefave të Policisë, udhëzues i praktikave të ira, (shih shënimin 97). 
124Shih www.httrack.com/. 
125Shih www.gnu.org/software/wget/manual/. 
126Shih https://archive.org/web/. 
127Një klient është pjesë e harduerit ose softuerit të kompjuterit që i qaset një shërbimi të vënë në dispozicion nga 

një server.  
128Shih www.whatarecookies.com/. 

http://network-tools.com/
http://www.robtex.com/
http://www.httrack.com/
http://www.gnu.org/software/wget/manual/
http://www.whatarecookies.com/
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Për shembull, imagjioni një person i cili njihet se ka qenë në Siri dhe është 

arrestuar me të arritur në rajon dhe atij i është marrë një telefon mobil gjatë 

arrestimit. Bëhet ekzaminimi i telefonit, nga i cili zbulohet se i dyshuari i është 

qasur llogarisë së vet në Facebook gjatë kohës që ka qenë në Siri. Ueb faqja e 

Facebbok-ut duhet të ketë lënë një “cookie” në telefonin mobil të të dyshuarit 

(natyrisht, përveç nëse cookies nuk janë pranuar apo janë fshirë nga përdoruesi). 

Me rastin e hetimit, mësohet se “cookie” e njëjtë e facebook është e ndërlidhur me 

një numër të përdoruesve tjerë të Facebbok. Kjo mund të jetë indikator i asaj se 

telefoni i të dyshuarit është përdorur nga luftëtarë tjerë të huaj deri sa ka qenë në 

Siri, gjë që ofron indikacione që inteligjenca duhet të vazhdojë më tutje.  

 
Regjistrimet në internet (Internet logs) 

Dokumentet në kompjuter, emailat, SMS dhe mesazhet instant, transakcionet, 

imazhet dhe historia e internetit janë shembuj të informatave që mund të 

grumbullohen prej pajisjeve elektronike dhe mund të përdoren si prova në mënyrë 

shumë efektive. Vet ueb faqet mirëmbajnë regjistra të IP-ve. Për shembull, faqja e 

emailit në Google, pra Gmail do ti ruajë regjistrat e IP-ve për bartësit e llogarive dhe 

për IP-në origjinale prej ku është regjistruar llogaria. Po ashtu, pajisjet mobile, 

laptopët dhe kompjuterët desktop përdorin sisteme online të ruajtjes rezervë 

(backup), të njohura edhe si “could”.  

 
Lidhur me pajisjet mobile, sistemet e bazuara në cloud mund të ofrojnë për hetuesit 

e forenzikës qasje në mesazhet tekstuale dhe fotografitë e bëra me një telefon të 

caktuar, si dhe të ruajnë mesatarisht 1,000 deri 1,500 (apo më shumë) mesazhet e 

fundit që janë dërguar dhe pranuar nga ai telefon. Pos kësaj, shume pajisje mobile 

i ruajnë informatat lidhur me lokacionin ku ajo pajisje mund të ketë udhëtuar dhe 

mund t’na japin një ide se kur saktësisht mund të ketë qenë atje. Për ta marrë këtë 

informacion, hetuesit mund t’i qasen mesatarisht 200 lokacioneve të fundit të 

celularit të cilave i është qasur ajo pajisje. Sistemet e navigimit satelitor dhe radiot 

satelitore në vetura mund të japin informata të ngjashme. Fotot e bëra me një pajisje 

ku është aktivizuar GPS, përmbajnë të dhëna që tregojnë se kur dhe saktësisht ku 

është bërë një foto.129 Një faqe potencialisht e dobishme për konvertimin e 

informatave sipas lokacionit (koordinatat e GPS-it ose referencat e gjatësisë/ 

lartësisë është Hamstermap, e cila mundëson futjen e të dhënave në masë (për shembull 

prej dosjeve CSV Excel).130 

 
Teknikat e dekodimit (encryption) dhe anonimizimit që përdoren në lidhje me format 

tjera të komunikimit në internet janë ngjashëm të aplikueshme për dosjet e ndara 

përmes, iner-alia, teknologjive peer-to peer (P2) dhe të protokollit për transferin e 

dosjeve (File transfer Protocol FTP). Uebfaqet për ndarjen e dokumenteve që i 

mundësojnë palëve shkarkimin e lehtë të dosjeve, ndarjen dhe lokalizimin dhe 

qasjen në multimedia përmes Internetit janë Rapidshare, Dropbox dhe Fileshare. 

Disa rrjete për ndarjen e dosjeve mund të ruajnë regjistër të transferimit të 

dokumenteve ose të dhënat e pagesës, që mund të jenë relevante në kontekstin e një 

hetimi.  

 

129Asociacioni i Shefave të Policisë, Udhëzuesi i praktikave të mira (shih fusnotën 97).  
130Shih www.hamstermap.com.  
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Serverët e të dhënave që përdoren për ofrimin e këtyre shërbimeve po ashtu mund të 

gjenden fizikisht në një jurisdiksion tjetër nga ai i përdoruesit të regjistruar, me nivele të 

ndryshme të rregullores dhe kapacitetit të zbatimit. Prandaj mund të kërkohet koordinim i 

afërt me zbatuesit e ligjit lokal, për sigurimin e të dhënave kyçe në një procedurë 

gjyqësore131. Në këto raste, autoritetet kompetente nacionale duhet të përdorin mjetet në 

dispozicion për bashkëpunim ndërkombëtar p.sh. duke bërë kërkesë për ndihmë juridike 

(MLA) 132  

 
Hetuesit po ashtu duhet të konsiderojnë referimin në dokumentin e UNODC-së “Këshilla 

praktike për hetues dhe prokurorë për kërkimin e të dhënave/ provave elektronike/ digjitale 

nga jurisdiksione të huaja” 133 që paraqet një numër të praktikave të mira, si për shembull 

nevojën që të shterohen burimet e brendshme/ nacionale për sigurimin e të dhënave/ 

provave elektronike para se të dërgohen kërkesa në një vend të huaj dhe, sa i përket 

strategjisë së hetimit, verifikimi me autoritetet kërkuese nëse një bartës i llogarisë mund të 

mësojë për kërkesën për marrje të të dhënave (për shembull nëse është politikë e një Ofruesi 

të Shërbimit të Internetit që ti njoftojë klientët e vet).  

 

Po ashtu mund të hulumtohet nëse kërkesat formale për procedurën e Ndihmës 

Juridike Ndërkombëtare mund të diferencohen edhe më tutje varësisht nga të dhënat 

e kërkuara (për shembull, a janë të dhëna për abonues, trafikun apo përmbajtjen).134 

Në shumë juridiksione, kërkesat për qasje në të dhënat e abonuesit janë më të pakta se ato 

për të dhënat e trafikut, derisa regjim më i rreptë aplikohet kur kemi të bëjmë me të dhënat 

për përmbajtje.135
 

 

Bashkëpunimi me sektorin privat është po ashtu element qenësor për sigurimin e të 

dhënave digjitale në disa raste, autoritetet kompetente mund ta konsiderojnë dërgimin e 

një kërkese drejt për drejtë tek ofruesit e huaj të shërbimeve, përderisa sipas legjislacionit 

vendor është e lejueshme që t’i hapen të dhënat jo përmbajtësore autoriteteve të sundimit 

të ligjit. Shumë kompani të internetit dhe të komunikimit kanë zhvilluar udhëzues për 

asistimin e zyrtarëve të zbatimit të ligjit për të kuptuar se cilat informata janë në dispozicion 

dhe si mund ti marrin ato informata. Linqet (vegëzat) për udhëzuesit e tillë publik për disa 

faqe si facebook dhe Twitter, mund të gjenden në uebfaqen e Asociacionit Ndërkombëtar të 

Shefave të Policisë. 136
 

 

Megjithatë, çdo provë e siguruar në këtë mënyrë mund të mos jetë e pranueshme për 

gjykatën para se të jetë “zyrtarizuar” në kuadër të kornizës për Bashkëpunim Juridik 

Ndërkombëtar.  

 
131UNODC, “Përdorimi i Internetit për qëllime terroriste”, 2012. Në dispozicion prej: www.unodc.org/documents/front- 
page/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf. 
132UNODC Manual për Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar dhe Ekstradim. Në dispozicion prej 
http://www.unodc.org/documents/organ-ized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_E.pdf 
133Shih shtojcën 5.2. Në dispozicion prej https://www.unodc.org/documents/legal-tools/Tip_electronic_evidence_final_Eng_logo.pdf. 
134Të dhënat e abonuesit janë ato të dhëna që lidhen me një individ i cili paguan për, ose është i abonuar në, një shërbim; të 
dhënat e trafikut nënkuptojnë informatat për lidhjet mes telefonave ose kompjuterëve; të dhënat e përmbajtjes kanë të bëjnë 
me përmbajtjen aktuale të një mesazhi ose bisede.  
135Këshilli i Bashkimit Evropian, “Grumbullimi i provave elektronike në kohën digjitale – mënyra e procedimit” 
(13689/15), 4 Nëntor 2015. Në dispozicion prej: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13689-2015-INIT/en/pdf. 
136Shih Asociacioni Ndërkombëtar për Shefat e Policisë, “Qendra për Mjetet e Mediave Sociale dhe Udhëzues”. Në 
dispozicion prej: http://www.iacpsocialmedia.org/resources/tools-tutorials/. 

http://www.unodc.org/documents/front-
http://www.unodc.org/documents/organ-
http://www.unodc.org/documents/legal-tools/Tip_electronic_evidence_final_Eng_logo.pdf
http://www.unodc.org/documents/legal-tools/Tip_electronic_evidence_final_Eng_logo.pdf
http://www.unodc.org/documents/legal-tools/Tip_electronic_evidence_final_Eng_logo.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13689-2015-INIT/en/pdf
http://www.iacpsocialmedia.org/resources/tools-tutorials/
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3.12 Si t’i grumbullojmë provat elektronike 

 
Sfidat e zbatuesve të ligjit dhe prokurorëve në realizimin e hetimeve “digjitale” ose online 

janë paraqitur në raportin BE-së “Grumbullimi i provave elektronike në kohën digjitale – 

rruga përpara”, ku thuhet se “grumbullimi efektiv, ndarja dhe pranueshmëria e provave 

elektronike në procedurë penale paraqet një prej sfidave kryesore nga perspektiva e së 

drejtës penale…”137
 

 

Përderisa ka disa sfida për grumbullimin e provave elektronike, ka edhe shumë shembuj të 
praktikave të mira, disa prej të cilave do të paraqiten në pjesët në vijim.  
 

Siç është cekur më herët, mund të kemi dy lloje të skenave të krimit në një hetim digjital: 
skena online, kur hetuesi nuk ka në posedim fizik provat, dhe skena klasike, ku provat fizike 
mund të merren, dhe të ekzaminohen në aspektin forenzik. Një skenë fizike e krimit në 
kuptimin e hetimit digjital mundet të përfshijë edhe një element të provave jo-fizike, si 
informatat e qasshme në cloud prej mjetit të të dyshuarit.  

 
Trajtimi i provave digjitale në një skenë  

Gjithmonë duhet të ndërmerren masat paraprake për grumbullimin, ruajtjen dhe 

transportimin e provave digjitale për të ruajtur integritetin e tyre. Udhëzuesi i 

Asociacionit të Shefave të Policisë së Mbretërisë së Bashkuar për provat 

kompjuterike i paraqet disa parime dhe praktikat e mira në zënien e ESI ose Provave 

Digjitale.   

• Pajisjet, periferikët dhe materialet e tjera mund të mblidhen pasi të jetë 

siguruar një skenë e krimit dhe të ketë një autoritet ligjor për të marrë 

dëshmi.  

• Para se të merrni ndonjë gjë, së pari fotografoni ose incizoni të gjitha pjesët 

përfshirë pikat në terren. Nëse nuk ka kamera, vizatoni një skemë të sistemit 

dhe etiketoni portet dhe kabllot në mënyrë që sistemi të mund të 

rikonstruktohet më vonë.  

• Dokumentoni çdo aktivitet në kompjuter, komponentë, ose pajisje, prapë 

duke bërë fotografi dhe evidentoni çdo informatë që mund të shihet në ekran.  

• Kërkimet fizike të të dyshuarve dhe lokacioni i kompjuterëve mund të zbulojë 

numra personal të identifikimit (PIN-e) dhe fjalëkalimet.  

• Merrni adapterët përkatës, kabllot, periferikët dhe manualet, së bashku me 

usb, telefona celular, memorie të jashtme dhe korniza të fotove elektronike, 

etj.  

• Shumica e këtyre pajisjeve janë ekzaminuar duke përdorur mjete të 

ndryshme dhe teknika, dhe kjo më së shpeshti realizohet në laboratorë të 

specializuar.  

• Për të parandaluar ndryshimin e provave digjitale gjatë grumbullimit, 

dokumentoni çdo aktivitet në kompjuter, komponentë, ose pajisje duke bërë 

fotografi dhe incizim të ndonjë informate në ekran. 

 
137Këshilli i Bashkimit Evropian, “Grumbullimi i provave elektronike në kohën digjitale – rruga përpara” (shih shënimin 135). 
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• Mausi mund të lëvizet (pa e shtypur butonin ose lëvizur rrotën) për të 

përcaktuar nëse ka diçka në ekran.138
 

 
Është e rëndësishme që të mbani në mend se sistemet operative të pajisjeve dhe 

programet tjera shpesh ndryshojnë dhe i shtohen përmbajtjes së ruajtjes/ 

memorizimit elektronik. Kjo mund të ndodhë automatikisht, dhe jo 

domosdoshmërisht përdoruesi është dijeni për ndryshimet. Katër parime të 

paraqitura në vijim janë të rëndësishme gjatë kësaj faze të hetimit:  

 

1. Asnjë veprim i ndërmarrë nga agjencitë e zbatimit të ligjit ose agjentët e tyre 

nuk duhet t’i ndryshojnë të dhënat në një kompjuter ose mjet të ruajtjes, 

në të cilat do të mbështetemi në vonë në gjykatë.  

2. Në rrethanat kur një person e ka të nevojshme që t’i qaset të dhënave 

origjinale të mbajtura në një kompjuter apo në një mjet të ruajtjes, ai person 

duhet të jetë kompetent për këtë dhe të argumentojë pse një gjë e tillë është 

relevante dhe cilat janë implikimet e veprimeve të tyre.  

3. Duhet të krijohet dhe të ruhet një metodë e kontrollimit dhe evidentimit të 

gjithë procesit të aplikuar në provat e bazuara në kompjuter. Një palë e tretë 

duhet të jetë në gjendje që ti ekzaminojë këto procese dhe të arrijë të njëjtin 

rezultat.  

4. Personi përgjegjës për hetimin (zyrtari i rastit) e ka përgjegjësinë e 

përgjithshme për tu siguruar që procesi i përmbahet ligjit dhe këtyre 

parimeve.139 

 
Gjatë shqyrtimit të çështjes së informatave jo të qëndrueshme, parimi i dytë është 

çelës për çdo vendim të ndërmarrë kur të vlerësohet mundësia e humbjes së 

informatave të paqëndrueshme kundrejt nevojës për ta ruajtur, sa më shumë që 

është e mundshme, gjendjen origjinale të pajisjes në kohën e marrjes së provave.  

 
Ekspertiza e drejtpërdrejtë [Live forensics]  

Trajtimi i provave është një prej aspekteve më të rëndësishme në zgjerimin e fushës 

së forenzikës së kompjuterëve. Inovacionet e vazhdueshme të teknologjisë po i 

mbajnë praktikat e mira po ashtu në lëvizje në mënyrë që ti përmbushin nevojat e 

industrisë. Një prej ndryshimeve të fundit në trajtimin e provave ka qenë kalimi prej 

metodës së “tërheqjes së prizës” si hap i parë në grumbullimin e provave, në 

adaptimin e metodës së fitimit të provave drejt për drejtë “live” nga kompjuteri i një 

të dyshuari.  

Në mënyrë efektive, “forenzika live” mundëson grumbullimin e provave digjitale 

në bazë të jetëgjatësisë e provave në fjalë. Ndoshta prova më e rëndësishme për 

tu marrë në koleksionin e provave digjitale sot dhe për një të ardhme të 

parashikueshme ajo ekziston vetëm në formë të të dhënave të ndryshueshme që 

përmbahen në RAM (Rabdom Access Memory) të kompjuterit.140 Megjithatë, kjo 

pjesë qenësore e provave, lehtësisht mund të zihet me mjete të ekspertizës dhe 

hetimit, duke mundësuar qasje në RAM në mënyrë lokale dhe nga distanca.  
 

138Asociacioni i Shefave të Policisë, Udhëzues i Praktikave të Mira, (shih shënimin 97). 

139Ibid. fq. 4. 
140Elsevier SciTech Connect, “Përgjigja ndaj incidenteve: Forenzika e drejt për drejtë dhe Hetimet”, f. 103. Në 

dispozicion prej: http:// scitechconnect.elsevier.com/wp-content/uploads/2013/09/Incident-Response-Live-Forensics-
and-Investigations.pdf. 
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Qasja tradicionale e “vënies në prizë”, e humbë një sasi të madhe të të dhënave të 
paqëndrueshme (që qëndrojnë në memorie) e të cilat mund të humbasin. Sot, hetuesit 
pothuajse rregullisht ballafaqohen me realitetin e kodifikimit (enkriptimit) të sofistikuar 
të të dhënave, si dhe me mjetet e piraterisë, si dhe me softuerët e dëmshëm që mund të 
ekzistojnë vetëm në memorie.141 Nëse një kompjuter është i ndezur, rekomandohet që të 
përdorim ekspert të ekzaminimit të kompjuterëve, pasi që fikja e kompjuterit mund të 
rezultojë me humbjen të provave që ndërlidhen me aktivitetin penal. Sido që të jetë, nëse 
një kompjuter është i ndezur por ka softuer të dëmshëm (formatizim, fshirje, largim ose 
pastrim të informatave), rryma në kompjuter duhet të ndërpritet menjëherë për të 
ruajtur atë që ka mbetur në kompjuter.  

 

Nevoja për ndryshime në grumbullimin e provave elektronike shtyhet nga ndryshimet e 
shpejta me mjedisin e kompjuterikës:  
 

• Aplikacionet instalohen nga mjetet e lëvizshme si një USB (Universal Serial 

Bus) dhe mandej virtualizohen në RAM pa lënë gjurmë në hard disk.  

• Softuerët e dëmshëm ‘Malware’ gjenden tërësisht në RAM, pa ndonjë gjurmë në hard 
disk.  

• Përdoruesit rregullisht i shfrytëzojnë dosjet apo pjesë të mbyllura/ fshehta të 

koduara (zonat e një hard drive) për t’i fshehur provat.  

• Shfletuesit e popullarizuar të ueb-it i ofrojnë shfrytëzuesve mundësinë që t’i 

mbulojnë gjurmët e tyre – regjistrat e dosjeve të aktivitetit të përdoruesit 

krijohen por fshihen me rastin e mbylljes së shfletuesit.  

 
Zënia dhe puna me të dhënat e paqëndrueshme mund të jetë e vetmja rrugë drejt 

gjetjes së provave të rëndësishme që normalisht nuk do të jenë prezente nëse makina 

është shkyçur në një hetim post-mortem. Kjo informatë mund të përbëhet prej, inter-

alia, llogarive të përdoruesve, fjalëkalimeve, përmbajtjes së dokumenteve të 

paruajtura, softuerëve të dëmshëm, proceseve të funksionimit, regjistrit të ngjarjeve, 

informatave të rrjetit, driverët e regjistruar, si dhe shërbimeve të regjistruara.  

 

Shpesh, përdoruesit e kompjuterëve nuk janë në dijeni për shërbimet që operojnë në 

një kompjuter, pasi që ato operojnë në sfond dhe mund të mos i përkasin një 

përdoruesi. Kjo nënkupton që deri sa jemi në një skenë të krimit duke kryer 

ekzaminime live një agjent mund të jetë në gjendje, për shembull, të shohë një driver 

të një kamere digjitale.142 Një zbulim i tillë ka mundësi që t’ju tregojë se kohëve të 

fundit një kamerë digjitale është përdorur në atë kompjuter, dhe, mandej mund të 

bëhet një kërkim për të lokalizuar kamerën digjitale para se agjentët të largohen prej 

skenës, duke siguruar kështu prova të vlefshme. Prandaj, zbulimi i driverëve të 

regjistruar mund t’ju japë hetuesve informata lidhur me pajisjet periferike të lidhura 

me makinën e të dyshuarit.  
 

 

141Asociacioni i Shefave të Policisë, Udhëzues i Praktikave të mira (shih shënimin 97).  
142Një driver është programi i cili e kontrollon një pajisje. Çdo pajisje, qoftë printer, disk, apo tastierë, duhet ta ketë 
një program të diriverit. Shumica e driverëve, si dirveri i tastierës, vijnë me një system operativ. Për pajisjet tjera ju 
mund të keni nevojë të shkarkoni një driver të ri kur ta lidhni pajisjen me kompjuterin tuaj. Shih 
http://www.webopedia.com/ TERM/D/driver.html. 

http://www.webopedia.com/
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Konfiskimi i pajisjeve mobile  

Nëse një mobil është i fikur, hetuesi nuk duhet të provojë ta ndezë atë dhe duhet t’ia 

largojë baterinë, nëse ka mundësi. Një telefon i fikur i ruan të dhënat e lokacionit të 

kullës celulare si dhe parandalon përdorimin e telefonit, që potencialisht do të 

ndryshonte të dhënat në telefon. Po kësaj, nëse pajisja mbetet e ndezur, apo nëse 

ndezet, gjithmonë ka mundësi që të përdoren komanda prej distance për të 

shkatërruar çdo provë pa dijeninë e hetuesit. Disa telefona e kanë azhurimin e 

sistemit operativ të caktuar në mënyrë automatike, dhe vet azhurimi mund t’i 

komprometoje të dhënat e pajisjes, kështu që largimi i baterisë është optimal.  

Nëse pajisja është e ndezur, duhet të bëjmë çmos që të ta mbajmë ashtu sa më gjatë 

që mundemi. Hetuesi duhet të ketë adapter për bateri të pajisjeve të ndryshme në 

çantën e vet për ta mundësuar këtë. Po ashtu, nëse ka ndonjë mundësi, hetuesi 

duhet të provojë që ta mbajë ekranin të hapur, nëse pajisja është gjetur në këtë 

mënyrë (prekni ekranin rregullisht). Kjo nuk do të kërkojë dhënien e fjalëkalimit për 

hapjen e pajisjes.  

 

Pajisja duhet të vendoset në status të fluturimit (airplane mode) për të pamundësuar 

lidhjen me Wi-Fi, Bluetooth ose sistemet tjera të komunikimit. Nëse mobili është i 

ndezur por i mbyllur, kyçja e tij në rrymë (shumë herë) do ta shtyjë pajisjen që të 

sinkronizohet me çdo shërbim të cloud që është në dispozicion. Kjo do të rrisë sasinë 

e provave që potencialisht mund të gjendet në cloud. Sido që të jetë, zënia e këtyre 

provave mund të paraqes sfida të mëdha, pasi që pajisjet e synuara mund të jenë 

jashtë juridiksionit të shtetit, apo vet provat mund të jenë të lehta për tu ndryshuar 

apo fshirë.  

  
Në këto raste rikthimi i provave në dispozicion ka një element kritik - aspektin kohor 

dhe hetuesit mund ta përdorin fotografimin e ekranit (screen capture), me kohë dhe 

datë, të materialit relevant ose në mënyrë digjitale të nxjerrin të gjithë përmbajtjen 

e faqeve të caktuara të Internetit (zakonisht i referohemi si “ripping”)*  

*[Ripping: më formalisht njihet si nxjerrje digjitale (digital extract), është proces i kopjimit të përmbajtjes 

së audios apo videos nga një disk kompakt, DVD, apo mediat tjera transmetuese në një hard disk të 

kompjuterit].  

 

Në rastet kur materialit në internet i qasemi me qëllim të ruajtjes së provave, hetuesit 

duhet të kujdesen që të përdorin sisteme anonime. Në rast se nuk i përdorim 

sistemet e duhura mund t’i komprometojmë operacionet aktuale ose të ardhshme. 

Hetuesit duhet të konsultohen me Njësinë e Krimit Kompjuterik (kibernetik) nëse 

duan që të nxjerrin në mënyrë digjitale dhe ta ruajnë një përmbajtje të një ueb 

faqeje.143
 

 

3.13 Teknikat speciale hetuese dhe luftëtarët e huaj terroristë  

 
Operacionet e fshehta online  

Hetimet e suksesshme kundër LHT çdo herë e më shumë mbështeten në përdorimin e 

burimeve të inteligjencës njerëzore dhe të zyrtarëve të fshehtë të zbatimit të ligjit. 

Përkufizimet e paraqitura në vijim janë të rëndësishëm për tu marrë në konsideratë për 

përdorimin e zyrtarëve të fshehtë:  
 

143 Asociacioni i Shefave të Policisë, Udhëzues i praktikave të mira (shih shënimin 97).  
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Aktivitetet e fshehta nënkuptojnë: 

3.13.1 Çdo aktivitet hetues që përfshinë përdorimin e një emri fiktiv ose identitet 

të ndryshuar.  

 
Operacionet e fshehta nënkuptojnë:  

3.13.2 Një hetim që përfshinë disa aktivitete të ndërlidhura të fshehta gjatë një 

periudhe kohore nga një i punësuar i fshehtë. 144
 

 
Burimet e fshehta të inteligjencës njerëzore (BFIN) – Një person mund të 

konsiderohet Burim i fshehtë i inteligjencës (BFIN) nëse: 

a) Ata krijojnë ose e mbajnë një raport personal apo tjetër me një person 

për një qëllim të fshehtë, ose që mundësojnë çfarëdo që parashihet në 

paragrafin b) apo c):  

b) Ata fshehtas përdorin një raport të tillë për të marrë ose dhënë informata 

për një person tjetër; ose  

c) Ata fshehtas i zbulojnë informatat e siguruara përmes përdorimit të një 

raporti të tillë – ose si pasojë e ekzistimit të një raporti të tillë.145 

 
Në rrethanat kur hetuesit dëshirojnë që fshehtas të komunikojnë me një të dyshuar online, 

shkathtësitë e një hetuesi të trajnuar, të fshehtë dhe të autorizuar të internetit (HFI) janë 

të domosdoshme.  HFI-të i nënshtrohen trajnimeve të specializuara në të cilat trajtohen 

çështjet teknike dhe ligjore që ndërlidhen me operacionet e fshehta në Internet. Këto 

ndërveprime me të dyshuarin (it) mund të jenë në formë të mesazheve përmes emailit, 

mesazheve instant, ose përmes ndonjë mediumi tjetër të bisedave online.146
 

 

Politikat, procedurat, edhe legjislacioni për përdorimin e teknikave speciale hetuese 
dallojnë prej juridiksioni në juridiksion, por ka disa rekomandime për tu marrë në 
konsideratë nga zyrtarët kur t’i ndërmarrin këto veprime:  

 

• Nevojitet që hetuesit të dorëzojnë një kërkesë me shkrim tek Shefi i Policisë, 

apo te zëvendësi i caktuar, ku në hollësi paraqitet fushëveprimi i çdo hetimi 

që e ka të domosdoshëm krijimin e një profili fiktiv online.  

• Kërkesa duhet të përfshijë emrin e përdoruesve, email adresat, datën e lindjes 

dhe informatat tjera që do të jenë pjesë e profilit fiktiv.  

• Kërkesa duhet të përfshijë po ashtu edhe çdo fotografi, video, ose medium 

tjetër që do të ndërlidhet me profilin fiktiv. Vëmendje e veçantë duhet ti 

kushtohet qëllimit dhe burimeve të këtyre mediave si dhe të sigurojë çdo 

kërkesë për lirim/ përjashtim nga ndonjë procedurë apo edhe ti lëshohen 

dokumente të caktuara.  

 
144Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, "Udhëzimet mbi Byronë Federale të Operacioneve të 

Fshehta Hetuese”. Në dispozicion prej: https://fas.org/irp/agency/doj/fbi/fbiundercover. pdf. 
145Mbretëria e Bashkuar, Kodi i Praktikave të Burimeve të fshehta të Inteligjencës Njerëzore, 2010. Në dispozicion prej: 

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/384976/Covert_Human_Intelligence_web.pd
f. 
146 Asociacioni i Shefave të Policisë, Udhëzues i praktikave të mira (shih shënimin 97).  

http://www.gov.uk/
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• Krijimi i një procesi të vlerësimit të këtyre kërkesave në nivel komandues. 

Çdo kërkesë duhet të analizohet për të përcaktuar qëllimin hetues dhe 

nevojën për masë hetuese të fshehtë.  

• Mbajtja e evidencës për të gjitha kërkesat e dorëzuara, atyre të aprovuara 

dhe të refuzuara, në sistemin e menaxhimit të të dhënave të agjencisë.  

• Krijimi i protokolleve për të cilat mund të përdoren sistemet kompjuterike për 

krijimin dhe menaxhimin e profileve fiktive. Vetëm sistemet me 

karakteristikat e obligueshme të sigurisë mund të përdoren në mënyrë që të 

ruhen profilet fiktive nga gjurmimi i agjencisë origjinale.  

• Ndalimi i përdorimit të llogarive personale, llogarive të internetit të krijuara 

jashtë agjencisë ose qasjeve në ISP me rastin e përdorimit të profileve fiktive.  

• Të përkujdesemi që hetuesit janë të trajnuar për mënyrën se si ti qasen 

ligjërisht llogarive të rrjeteve sociale në bazë të një letër-thirrje, urdhër arresti 

apo ndonjë urdhri tjetër të gjykatës. Kjo përfshinë udhëzimet për pjesët 

relevante të politikave për rrjetet individuale sociale.  

• Të sigurohemi që hetuesit e kanë të qartë se kur dhe si t’i mbyllin llogaritë e 

rrjeteve sociale dhe të ruhen për qëllime të provave. Trajnimi po ashtu duhet 

të përfshijë detaje për mënyrën si të zihen informatat, përfshirë të dhënat 

(metadata) dhe mënyrën si të ruhet si duhet zingjiri i ruajtjes.147 

• Shefi i policisë, apo zëvendësi, duhet të krijojë protokolle për dokumentimin 

dhe evidentimin e aktiviteteve hetuese dhe të komunikimeve. 

• Të sigurohemi që hetuesit janë të trajnuar për të caktuar tonin, vendin, dhe 

temën e bisedave online përveç aspekteve tjera të vënies në grackë.  

 

Pa marrë parasysh se cilat aspekte të politikave implementohen, politika e hetimeve 

në rrjetet sociale dhe përdorimi i profileve fiktive, duhet të pasqyrojnë në përgjithësi 

ato të hetimeve të fshehta konvencionale.148 

 

3.14 Komponenta financiare e hetimeve të luftëtarëve të huaj terroristë  
 

Akti i udhëtimit për në/ nga një zonë konflikti dhe pjesëmarrja në aktivitetet 

terroriste kërkon në esencë një nivel të planifikimit logjistik. Çoftë rast i thjeshtë i 

një individi që blen një biletë aeroplani për të udhëtuar, blerjen e veshjeve dhe 

pajisjeve speciale për tu përdorur në zonën e konfliktit, ose një rrjet më i gjerë i 

rekrutimit të individëve, trajnimi dhe mundësimi i këtyre aktiviteteve, kërkon 

transaksione financiare për kryerjen e një vepre LHT. Transaksionet e tilla që japin 

mbështetje materiale për udhëtarin mund të përbëjnë shkelje të financimit të 

terrorizmit.149
 

 
147Metadata, përshkruan si, kur dhe prej kujt disa të dhëna janë grumbulluar, dhe si janë formatuar të 
dhënat. 
148Michael D. Silva, “Undercover Online: Pse agjencia juaj ka nevojë për politika për hetimet e rrjeteve sociale”, 
The Police Chief, May 2013. Në dispozicion prej: 
www.policechiefmagazine.org/magazine/index.cfm?fuseaction=display_arch&article 
_id=2923&issue_id=52013. 
149Shih www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014). 

http://www.policechiefmagazine.org/magazine/index.cfm?fuseaction=display_arch&amp;article
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Përdorimi i të dhënave financiare për zhvillimin e një hetimi LHT është një mjet tejet i 
fuqishëm. Të dhënat financiare mund të ndihmojnë në përcaktimin e kapacitetit logjistik të 
një grupi, mund të zbulojë rrjetin e bashkëpunëtorëve, dhe mund të zbulojë informata 
lidhur me të dyshuarit që përndryshe nuk do të ishin gjetur. Këto të dhëna janë në 
dispozicion për zbatuesit e ligjit përmes disa teknikave hetuese, disa prej të cilave do të 
shpjegohen në vazhdim. Këto paraqesin një mjet të fuqishëm për identifikimin e çdo 
ndjeshmërie që mundëson arrestimin dhe ndjekjen e veprave të ndërlidhura me terrorizmin 
ose në identifikimin e mundësive të çrregullimeve (ndërprerjeve) që mund të ekzistojnë. 
Infrastruktura financiare e LHT është në veçanti e ndjeshme për shkak të një spektri të 
gjerë të mjeteve të çrregullimeve që mund të vihen kundër tyre. Këto mjete mund të jenë në 
pronësi të agjencive të ndryshme qeveritare, sektorit privat dhe shoqërisë civile (organizatat 
jo-qeveritare, fondacionet bamirëse, etj.). Për to është diskutuar në Manualin e UNODC për 

Çrregullimet Financiare, dhe mund t’ju ofrojë planifikuesve të çrregullimeve opsione të 
integruara individuale apo të shumta për dhënien e efekteve kundër pikave kritike të 
ndjeshme në infrastrukturën financiare të LHT-së.  

Manuali i UNODC i paraqet disa opsione që mund të konsiderohen (cilat të përdoren 

për të çrregulluar një strukturë financiare, të cilat janë të aplikueshme në aktivitetet 

financiare të ndërlidhura me LHT, duke përfshirë mënyrat si ato mund të përdoren 

njëkohësisht/ apo me radhë):  

 

Zbatimi i ligjit: thirrjet, arrestimi, bastisja e personit/ pronës/ veturës, akuza 

të shumëfishta, ngrirja e pronës/ parasë së gatshme, paraburgimi, lirimet me 

kusht, dënimi, burgosja, urdhrat kufizues, sekuestrimi i pasaportave, refuzimi/ 

anulimi i vizave, ndalimi i emigracionit, deportimi, kufizimet e udhëtimit, 

çrregullimet kibernetike (bllokimi i faqes, mbyllja, ridrejtimi).  

 

Informacioni dhe mediat: angazhimi i udhëheqësit kryesor, komunikimi me 

publikun, mediat sociale, njoftimet e gazetarëve, fletushkat lokale, radio, 

televizioni, mediat e shkruara. “Të dilni të parët me të vërtetën”. (Kini parasysh 

se shpërndarja e qëllimshme e informatave false për publikun nuk 

rekomandohet në këtë metodologji.)  

 

Partneritetet e sektorit privat/ shoqërisë civile: paralajmërimet për sektorin 

financiar/ privat (përfshirë bizneset ose profesionet e caktuara jo-financiare 

DNFBP), listat paralajmëruese të sektorit privat, njoftimet ad hoc/ të rregullta 

dhe trajnimet, rregullat religjioze, deklaratat e komunitetit, krijimi/ mbështetja 

e forumeve, odat ekonomike, grupet e komunitetit në fokus.  

 

Ekonomik: intervenimi rregullator (jo fitim prurës, financiar, regjistrim i 

kompanisë), ngrirje e aseteve, urdhrat për raportim financiar (në nivel të 

brendshëm apo nga auditorë të jashtëm), hetimet e tatimeve, gjobat/ 

ndëshkimet për shkeljet administrative, mbyllja e njëanshme e rrezikut/ mbyllja 

e llogarive nga institucionet financiare, refuzimi i sigurimit.  

 

Diplomatike ose ndërkombëtare: Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të 

Kombeve të Bashkuara (UNSCR) dhe sanksionet në nivel nacional të 

listuara në Rezolutën 1988/1989), ofrimi i rasteve të inteligjencës për 

vendet tjera për listim në listat nacionale të sanksioneve, Rezolutat e 

ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara (Këshilli i Sigurimit, Asambleja e 

Përgjithshme, Komisionet, Njoftimet e INTERPOL-it).  

 

Agjencitë e sigurisë dhe ushtria: mbështetje për zyrtarët e zbatimit të ligjit që 

kryejnë operacione me nivel të lartë të rrezikut/ armiqësisë, bastisje dhe 

paraburgim, opsione ushtarake vdekjeprurëse/ jo-vdekjeprurëse, luftë 
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elektronike, efekte kibernetike, përgjime, përgjim të komunikimeve.150 

 
Rekomandimet e Task Forcës së Veprimit Financiar kërkojnë që institucionet financiare 

dhe bizneset dhe profesionet tjera jo-financiare të mbajnë evidencë të transaksioneve dhe 

klientëve që bëjnë transaksione, dhe ti hapin këto të dhëna për autoritetet relevante nëse 

transaksioni ose aktiviteti konsiderohet i dyshimtë apo i pazakonshëm. 151  Këto të dhëna 

financiare fillimisht pranohen nga njësia e inteligjencës financiare (NjIF) e mandej i 

shpërndahen ekipit hetues, i cili po ashtu mund t’ju lejojë hetuesve grumbullimin e provave 

që duhet të aplikohen për akuzë shtesë për financim të terrorizmit, pra për mbështetje 

materiale me vullnet të lirë për financim të udhëtimit.   

 

Ekzistojnë dy mënyra kryesore në të cilat hetimi i financimit të terrorizmit mund të iniciohet 

në rastet e LHT-së. Së pari, hetimi mund të iniciohet nga prokurorët apo organet e zbatimit 
të ligjit. Në këtë instancë, një hetim paralel financiar për veprën e udhëtimit për të marrë 
pjesë në konfliktet e huaja iniciohet nga ekipi hetues. Nga ekipi hetues kërkohet që të caktojë 
një hetim paralel të financimit të aktiviteteve dhe të sigurojë informata financiare dhe 
inteligjencë që do të merren parasysh gjatë hetimit kryesor. Rekomandohet që një hetim 
paralel i financimit të terrorizmit të hapet në fazën para arrestit, ku rreziku i zbulimit të 
hetimit është i ulët, dhe ka për qëllim maksimalizimin e vlerës së të dhënave financiare. Së 
dyti, hetimi mund të iniciohet nga Njësia e Inteligjencës Financiare. Në këtë instancë, 
asistenca nga NjIF ofrohet në mënyrë proaktive për hetuesit. Hetuesit mandej kërkohet që 
të përcaktojnë nëse inteligjenca është mjaftueshëm kredibile për të krijuar një hetim formal.  
 

4.6.1. Menagjimi i hetimeve paralele të financimit të terrorizmit  

Objektivi kryesor i çdo hetimi të financimit të terrorizmit është që të identifikohen metodat 

që terroristët i përdorin për të ngritur, ruajtur, lëvizur dhe përdorur financat e tyre. 

Menagjimi i hetimeve paralele të financimit të terrorizmit mund të jenë tejet komplekse dhe 

kërkojnë një qasje të përkufizuar e cila duhet të ekzekutohet në mënyrë racionale dhe 

efikase. Për këtë arsye, rekomandohet që hetuesit financiar të jenë të përfshirë prej fillimit 

të çdo hetimi, në mënyrë që ata të informohen rregullisht, si dhe të kuptojnë strategjinë 

dhe taktikat e hetimit. Hetimi është I zbërthyer në gjashtë hapa kryesor:  

1. Të kuptuarit e hetimit LHT;  

2. Formimi i një ekipi të aftë për të kuptuar dhe menagjuar hetimin paralel të 
financimit të terrorizmit;  

3. Identifikimi i personave, aseteve dhe entiteteve të involvuar në hetim, krijimi 

i një profile për secilin dhe krijimi I rrjetit të individëve/ aseteve/ entiteteve;  

4. Sigurimi i informatave dhe i provave në nivel vendor dhe ndërkombëtar për 

personat, asetet dhe entitetet e përfshirë në hetim;  

5. Analizimi i informative financiare dhe I provave;  

6. Hapat e ardhshëm për financimin paralel të hetimit të terrorizmit.  

 
150UNODC, Doracak për çrregullimet financiare, p. 28. 
151Shih        www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate). 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/?hf=10&amp;b=0&amp;s=desc(fatf_releasedate)
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Të kuptuarit e hetimeve për luftëtarët e huaj terroristë  
 

Ajo që supozohet të ketë ndodhur në një rast të LHT është vitale për operacionalizimin e 
hetimeve paralele. Rasti i LHT do të diktojë potencialin për akuzat e financimit të terrorizmit, 
do të përkufizojë individët/ asetet/ entitetet e involvuar dhe do të ofrojë shtigje që kërkojnë 
informata financiare. Kuptimi i rastit në fjalë po ashtu do të mundësojë një mbledhje 
(formim) adekuat të një ekipi hetues, si dhe të përcaktojë nëse dyshohet të ketë prova të 
mjaftueshme për një akuzë për financim të terrorizmit.  

 

Të kuptuarit e tillë mund të formësohet në procesin klasik të hetimit lidhur me atë se kush, 
kur, çfarë, ku dhe si, për të kuptuar në mënyrë gjithëpërfshirëse spektrin e një hetimi 
potencial paralel për financim të terrorizmit:  

 

• Kush—kush supozohet se është LHT dhe kush supozohet se jep mbështetje 

materiale për aktivitetet e tyre? 

• Kur—kur ka ndodhur financimi? 

• Çfarë—çfarë mbështetje materiale apo financiare është dhënë?  

• Ku—ku kanë ndodhur këto transaksione apo mbështetje financiare?  

• Si—Si janë realizuar këto transaksione apo mbështetja financiare?  

 

4.6.2. Formimi i një ekipi hetues 

Komponenta financiare e hetimeve për LHT mund të jetë e thjeshtë me vet-financim apo 

financim të drejt për drejtë të operacioneve, ose shumë komplekse, ku përfshihen vetura 

të fshehta të korporatave, qendrat jashtë vendit për humbjen e gjurmëve të financave 

(offshore centers) dhe makinacionet tjera financiare për të turbulluar burimin e financimit. 

Ekipi për hetimin paralel ka nevojë të reflektojë nevojat e rastit dhe mund të përfshijë 

shkathtësi të ndryshme, përfshirë aftësitë për:  

 
• Ti kuptuar dokumentet financiare, përfshirë pasqyrat financiare, regjistrat e 

transaksioneve, kontratat, marrëveshjet për pasuri të paluajtshme, etj.; 

• Ti kuptuar strukturat komplekse të korporatave dhe gjetja e pronësisë përfituese 

të entiteteve dhe aseteve;  

• Koordinuar resurset diverse njerëzore dhe hetuese, si në nivel vendor edhe në atë 

ndërkombëtar;  

• Analizuar, vlerësuar dhe organizuar informatat domethënëse në mënyrë logjike.  

 

Hetimet paralele të financimit të terrorizmit duhet të përfshijnë hetues financiar, prokuror, 

zbatues të ligjit, mundësisht edhe individë tjerë të specializuar, si analistë financiar dhe ekspertë 

të kontabilitetit. Këta individë mund të caktohen nga agjenci tjera vendore si NjIF dhe autoritetet 

tatimore. Kur nuk mund të angazhojmë shkathtësi të caktuara, ekspertiza e jashtme duhet të 

identifikohet para fillimit formal të rastit. 
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Normalisht, një hetim i tillë udhëhiqet nga një prokuror i lartë i cili mund të informojë dhe 

menaxhojë raportet me gjyqësorin nëse duhet përdorur metodat special hetimore. Zbatuesit 

e ligjit ose agjencitë prokuroriale kanë për detyrë sigurimin e informatave, inteligjencës dhe 

provave për të zhvilluar rastin.  

Me formimin e ekipit paralel hetues, udhëheqësi i hetimeve duhet ti ketë në konsideratë 

disa aspekte të strategjisë si në vijim:  

 

• Niveli i fshehtësisë së hetimit, potencial për verifikim të avancuar të sigurisë 

dhe kanalet e sigurta të shkëmbimit të informatave;  

• Mundësia për partner vendor dhe ndërkombëtar për të ndarë informatat;  

• Sfidat e ndjekjes potenciale në mungesë;  

• Caktimi i afateve kohore për financimet dhe udhëtimet e supozuara, si dhe 

mënyra si këto afate ndikojnë në mundësinë për ti aplikuar akuzat, për 

shembull nëse nj individ ka udhëtuar për të kryer vepra terroriste para se 

udhëtimi për vepra terroriste të jetë kriminalizuar sipas të së drejtës 

(juridiksionit) të caktuar.  

 
Identifikimi i individëve, aseteve dhe entiteteve të përfshirë në hetim  

Hetimet financiare mund të bëhen të vështira dhe të ngarkuara pasi që të dhënat financiare 

janë të numërta, komplekse dhe voluminoze. Rekomandohet që të krijohen profile sipas fushave 

të secilit individ të angazhuar në rast, si dhe i individëve tjerë të interesit. Informatat fillestare 

do të popullohen nga hetuesit e LHT, ndërsa mjetet e përshkruara në pjesët vijuese do ti 

sigurojnë informatat e mëtjeshme. Këto profile duhet vazhdimisht të azhurohen dhe do të jenë 

pika të vetme të referimit “one stop shop” për të gjitha informatat relevante për atë individ për 

hetimin financiar.  

 

Profili i secilit individ duhet të përfshijë:  

• Emrat, pseudonimet dhe një fotografi e kohëve të fundit;  

• Të dhënat identifikuese të subjektit (gjatësia, pasha, etj.);  

• Kopjet e dokumenteve identifikuese të subjektit (certifikata e lindjes, 
pasaporta, etj.);  

• Informatat nga burimet e hapura dhe titujt;  

• Lista e aseteve në pronësi, përfshirë aplikacionet për kredi dhe marrëveshjet;  

• Llogaritë bankare me zotërimet e përafërta;  

• Bizneset, tatimet dhe të dhënat për pagën;  

• Identifikimi dhe kërkimi i të dhënave financiare dhe i provave tjera.  

 
Për ti kuptuar lidhjet e shumta mes individëve të përfshirë në hetim, rekomandohet që të 

krijohet një grafikon i vizatuar për ti kuptuar lidhjet mes individëve. Sa i përket profileve 

sipas fushave, një grafikon i tillë kërkon të mirëmbahet rregullisht për të rritur në 

maksimum përdorimin e grupit.  
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4.6.3. Sigurimi i informatave dhe provave vendore dhe ndërkombëtare  

Siç u përshkrua më sipër, qëllimi i hetimeve paralele është i dyanshëm: së pari, të 

përcaktojë nëse ka prova të duhura që mbështesin një akuzë për financim të 

terrorizmit, dhe së dyti, të përdoren informatat financiare për ta mbështetur hetimin 

për LHT. Për ta bërë këtë, hetuesit duhet të identifikojnë ngjarjet që e përbëjnë veprën 

e udhëtimit për qëllime terroriste, si blerja e biletave të aeroplanit, dhe sigurimi i 

informatave, e potencialisht i provave, që demonstrojnë se si janë financuar këto 

ngjarje.  

 
Sigurimi i informative të tilla dhe i provave mund të jetë kompleks për shkak të se 

mundë të kërkohen teknika të shumta hetuese për t’i arritur të gjitha informatat 

relevante. Pjesa 4.6 i përshkruan disa teknika hetuese që mund të përdoren nga 

hetuesit për ti arritur këto informata dhe prova.  

 
4.6.4. Sigurimi i informatave dhe provave vendore dhe kërkimi i informatave 

publike  

Në botën e modernizuar, subjektet normalisht lënë gjurmë domethënëse online, të 

cilat janë të dispozicion përmes formave të ndryshme të kërkimit dhe platformave të 

mediave sociale. Platformat e mediave sociale janë një fushë veçanërisht e pasur për 

tu përdorur kur kërkohet financimi i LHT-ve pasi që shumë udhëtarë mund të jenë 

përgjigjur në propaganda online. Një përgjigje në një propagandë të tillë mund të jetë 

e shoqëruar me financimin e udhëtimit, udhëzimet e përkufizuara për menaxhimin e 

financave, ose informatat lidhur me mënyrën e financimit brenda zonave të luftës. 

Informata të tilla mund jenë po ashtu të dobishme për ofrimin e lokacionit gjeografik 

të subjektit.  

 

Informatat në dispozicion nga burime të hapura po ashtu ofrojnë të dhëna për 

familjen e subjektit, miqtë dhe lidhjet tjera, të cilat mund të jenë të vlefshme për 

zbulimin potencial të mundësimit financiar për trajnim dhe udhëtim.  

 
4.6.5. Sigurimi i informatave nga bazat e dhënave qeveritare  

Bazat qeveritare të të dhënave mund të jenë burim i pasur i informatave, pasi që ato 

mund të bëjnë identifikimin e mënyrës se si një individ i ka paguar shërbimet si 

licencat apo shërbimet komunale, si dhe të ofrojë një pasqyrë të pasurisë së subjektit 

nga autoritetet tatimore ose agjencitë e auditimit, mes tjerash. Rekomandohet që të 

bëhen kërkime me autoritetet qeveritare në vijim për informata lidhur me subjektin:  

• Kalimi i kufirit, doganave dhe autoritetet e imigrimit;  

• Ofruesit e shërbimeve komunale (rrymës, gazit natyror, etj.);  

• Autoritetet e licensimit (të veturave etj.);  

• Regjistrat e pronës së paluajtshme dhe të automjeteve;  

• Autoritetet e auditimit dhe tatimore;  

• Regjistrat e korporatave.  
 
Çasja në informata dallon shumë sipas juridiksionit dhe agjencive. Kontakti i drejt 

për drejtë me një agjenci mund të kërkohet që të mundësojë realizimin e kërkesave 

për ndarje të informatave.  
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4.6.6. Qasja në inteligjencën e Njësisë së Inteligjencës Financiare  

NjIF është një mjet i rëndësishëm për sigurimin e të dhënave financiare duke u nisur 

nga mandati i vet për grumbullimin, analizimin dhe shpërndarjen e intelegjencës 

financiare. NjIF-it i dorëzohen raportet e transaksioneve nga sektori privat, përfshirë 

bankat dhe shërbimet e remitancës, kur sektori privat ka bazë të arsyeshme për të 

dyshuar se transaksioni është i ndërlidhur me kryerjen e një vepre të financimit të 

terrorizmit. Varësisht prej juridiksionit, ato mund të pranojnë raporte tjera në mënyrë 

proaktive, përfshirë transaksionet e parasë së gatshme në një prag të caktuar, 

transferet ndërkombëtare të parave dhe deklarimet ndër-kufitare të parasë së 

gatshme.  

 
NjIF mund të kenë autoritet të kërkojnë informata të mëtejme financiare prej sektorit 

privat. NjIF e bën analizimin e këtyre informataive financiare dhe ofron inteligjencë 

financiare për subjektin dhe personat e ndërlidhur me të, përderisa është 

përmbushur baza ligjore për këtë kërkesë.  

 
NjIF ka pavarësi operacionale dhe mbështetja e tyre potenciale në hetimet paralele 

të financimit të terrorizmit mund të inicohet edhe përmes ofrimit vullnetar të 

informatave për hetimin. Këto informata vullnetare mund të përfshijnë një 

përmbledhje të rastit, të subjektit të përfshirë (me profil të plotë të subjektit) dhe 

çdo informatë financiare të mbledhur deri atëherë. NjIF-et vendore mund të jenë 

njësi administrative, që nënkuptojnë se ato gjenden jashtë strukturave të zbatuesve 

të ligjit të atij vendi, ose mund të jetë NjIF i Policisë dhe është divizion i strukturave 

të zbatuesve të ligjit. Varësisht nga lloji i NjiF, mund të ketë protokolle specifike për 

tu përcjellë kur të bëhet ndarja vullnetare e informatave me njësinë.  

 

 
4.6.7. Vëzhgimi fizik  

Monitorimi i fshehtë i një individi ose mbledhja e informatave para arrestimit mund 

të jetë një veprim delikat dhe i kushtueshëm. Ky vëzhgim së paku duhet të jetë i 

koordinuar përmes hetimit për LHT, ose të udhëhiqet tërësisht përmes burimeve të 

tyre njerëzore për vëzhgimin fizik. Është e rëndësishme që ky vëzhgim të zë 

informata që mund të jenë relevante për akuzën potenciale për financim të 

terrorizmit, në veçanti çdo informatë që do të bënte lidhjen e individit me një 

transaksion financiar apo aset, duke përfshirë:  

• Institucionet financiare dhe ato të kontrollit financiar që janë vizituar (p.sh. 
avokatët);  

• Vizitat në agjencitë turistike;  

• Paraqitja në pronësi të veturave ose objekte specifike të pasurive të 
paluajtshme;  

• Ndërveprimi me mbështetësit potencial financiar.  
 

Këto tregojnë transaksionet financiare dhe asetet, gjë që do t’ju mundësonte 

hetuesve të zbulojnë informata të mëtejme lidhur me mënyrën si janë realizuar apo 

fituar.  

 
4.6.8. Kërkimet refuz [Refuse searches] 

Një kërkim refuz i mundëson hetuesit që të kërkojë në shportën e një individi, ku nuk 

pritet të ketë kufizim të përmbajtjes. Hetuesit së pari duhet të shohin nëse ky kërkim 
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është i lejueshëm apo jo me ligjet lokale.  

 

Kërkimi refuz mund të zbulojë informata të rëndësishme si pasqyra bankare dhe të kredit 
kartelave, korrespodencën me mbështetësit, dëftesat e borxheve, faturat. Kërkimi refuz 
duhet të bëhet rregullisht dhe për të gjithë subjektet që mund të kenë qenë të përfshirë në 
financimin e LHT.  

 

4.6.9. Kërkimi i postës 

Kërkimi i postës i lejon hetuesve që të shohin kovertën e postës së adresuar tek subjektet 

e hetimit, ku nuk pritet të ketë ndonjë privatësi apo kufizim të postës. Hetuesit së pari 

duhet të shohin nëse një kërkim i tillë lejohet sipas ligjeve lokale.  

Kërkimi i postës mund të zbulojë informata të rëndësishme si institucionet financiare ose 

shërbimet tjera që përdoren nga subjekti. Kërkimi i postës duhet të bëhet rregullisht dhe 

për të gjithë subjektet që mund të kenë të involvuar në financimin e LHT. 

 

4.6.10. Intervistat 

Intervistat duhet të mbahen me ata individë të cilët mund të japin më shumë informata 

për financimin potencial. Intervistat janë një teknikë më imponuese se sa teknikat tjera të 

përshkruara dhe, me shumë gjasë, do të rezultojnë në informimin e subjektit se po mbahet 

një hetim. Për këtë arsye, intervistat duhet të mbahen ose në fazën pas arrestimit, ose kur 

kemi një dobi nga kjo intervistë aq sa ia vlen rrezikimi i zbulimit të hetimit.  

Intervistat po ashtu duhet të mbahen vetëm pas realizimit të metodave më pak të 

dukshme, në mënyrë që intervistuesit të jenë të përgatitur lidhur me detajet potenciale të 

financimit, dhe ta bëjnë të intervistuarin që ti konfirmojë apo qartësojë përmbajtjet e 

dokumenteve dhe informatave tashmë të poseduara. Hetuesit duhet të jenë në dijeni dhe 

t’i përmbahen rregullave vendore ligjore për realizimin e intervistave para se të fillojnë.  

 

4.6.11. Urdhrat për kërkim/ konfiskim  
 
Urdhrat për kërkim dhe konfiskim të banesave ose bizneseve ofrojnë një mjet të 

shkëlqyeshëm për të marrë informacion financiar në lidhje me lëndët hetimore. Në 
përgjithësi, për të marrë një urdhër për kërkim/ konfiskim, hetuesi duhet ta përgatisë një 
kërkesë me shkrim e cila përmban një urdhër dhe një deklaratë. Urdhri duhet qartë të 
tregoj parametrat e kërkimit, si të dhënat se ku do të bëhet kërkimi, në çfarë ore dhe kush 
do ta realizojë kërkimin. Deklarata duhet të janë një bazë të arsyeshme që besohet se është 
kryer një vepër e financimit të terrorizmit dhe se ka gjasa që të gjenden sendet e lidhura 
me krimin në lokacionin e kërkimit.  

Në ekzekutimin e urdhrave për kërkim/ konfiskim, ekipi hetues duhet të sigurohet që një 

ekip i profesionistëve për kërkim/ konfiskim dhe profesionistë të hetimeve financiare janë 

të angazhuar në ekip. Profesionistët financiar kërkohet që të bëjnë identifikimin e 

informatave financiare relevante për rastin për tu konfiskuar si duhet.  
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4.6.12. Urdhrat për prodhim [Production orders]* 

*Urdhrat për prodhim janë autorizime gjyqësore që e detyrojnë një person apo kompani, që ti hapë dokumentet 

dhe evidencat për një zyrtar të autorizuar të rendit. Në krahasim me urdhrin për kërkim, urdhri për prodhim nuk 

mund të përdoret për t’ju shmangur urdhrit standard për kërkim e të ndërhyhet në privatësinë e të akuzuarit. 

Hetimet për financimin e LHT mund të kërkojnë urdhra për përdorim, që e detyrojnë një 

person juridik që t’i bëjë të hapura disa informata të caktuara për ekipin hetues. Këta 

urdhra i dërgohen bizneseve që pa dashje përdoren si përçues të financimit të terrorizmit, 

siç janë institucionet financiare dhe shërbimet e internetit, si ofruesit e Shërbimit të 

Internetit (ISP), ofruesit e shërbimeve të postës elektronike (emailit), ofruesit e platformave 

për mesazhe dhe kompanitë e mediave sociale si Twitter, Facebook dhe YouTube.  

Urdhrat për prodhim sigurohen në mënyrë të ngjashme sikur urdhrat për kërkim/ 

konfiskim që u përshkruan më sipër. Urdhri për prodhim duhet të ofrojë një listë të 

informatave të kërkuara dhe duhet të shkruhet në atë mënyrë që ti mundësojë ekipit hetues 

t’i marrë të gjitha informatat relevante për veprën e kryer nga personi juridik. Informatat 

relevante mund të përfshijnë informatat për hapjen e llogarisë, të dhënat e transaksioneve 

dhe të dhënat e profilit të klientit. Personi juridik që i jep informatat duhet të trajtohet si 

partner në hetim, dhe informatat që paraqesin barrë të panevojshme nuk duhet të kërkohen 

kur nuk është e nevojshme.  

 

4.6.13. Sigurimi i informatave dhe provave ndërkombëtare  

Sigurimi i informatave ndërkombëtare dhe i provave mund të jetë pjesë kryesore e një akuze 

për financim të terrorizmit kur financimi i dyshuar vjen nga jashtë vendit, ose kur është 

financuar në një vend tjetër. Ekzistojnë tri pista kryesore për këtë lloj të asistencës 

ndërkombëtare:  

• Njësitet e vendeve të huaja për inteligjencë financiare (NjIF); 

• Asistenca jo formale; 

• Marrëveshjet për Asistencë të Ndërsjellë Juridike (ANJ). 
 

Pasi që bashkëpunimi ndërkombëtar mund të marrë më shumë kohë se kërkesat vendore 

për informacione; është me rëndësi që hetuesit të kërkojnë asistencë sapo të kenë nevojë 

në mënyrë që vonesat të kenë sa më pak ndikim në hetime.  

 

4.6.14. Informatat nga Njësitet e huaja të Inteligjencës Financiare  

NjIF-i vendor do të jetë në gjendje të kërkojë inteligjencë financiare nga NjIF të huaja, 

të cilat do të kenë qasje të ngjashme në informatat e NjIF-it vendor. për tu transmetuar 

kjo inteligjencë financiare kërkohet përmbushja e bazës ligjore prej “bazë e arsyeshme 

për të dyshuar” se informatat do të jenë relevante për një hetim të financimit të 

terrorizmit, dhe dhënia e informatave të mjaftueshme për NjIF-të e huaj për 

përmbushjen e kësaj kërkese ligjore është e domosdoshme për të përshpejtuar 

kërkesën për informata.  

Grupi Egmont i Njësive të Inteligjencës Financiare ju ofron anëtarëve të vet një kanal të 

sigurt, uebfaqja the Egmont Secure Web, për t’i transmetuar këto informata mes NjIF-ëve.  

 

4.6.15. Asistenca joformale 

 

Zhvillimi dhe mbajtja e kontakteve ndërkombëtare në industrinë tuaj është kritike 

për suksesin e asistencës jo formale, ashtu edhe për marrëveshjet për ANJ. Këto 

raporte personale do t’ju mundësojnë që kërkesat të drejtohen si duhet, të 
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ekzekutohen më shpejtë dhe më me sukses. Këto raporte personale po ashtu do t’i 

hapin dyert për ti kontaktuar personat në vendin e huaj që punojnë në agjenci tjera.  

 

Asistenca jo formale me kontaktet personale është e rëndësishme për të zhvilluar një 

plan operacional me palë të huaja dhe ato mund të jenë në gjendje që të japin 

informata në rastet kur nuk kërkohet Marrëveshje për AJN, siç janë raportet ë 

përgjimit, informatat nga burimet e hapura, si dhe hapja potenciale e një hetimi të 

përbashkët. Në përgjithësi informatat e mbledhura nga asistenca jo formale nuk janë 

të pranueshme në gjykata dhe thjeshtë paraqesin orientime për vazhdimin e 

hetimeve.  

 
4.6.16. Asistenca e Ndërsjellë Juridike (ANJ) 

ANJ është një proces me të cilin një juridiksion kërkon asistencë nga një juridiksion 

tjetër për mbledhjen e informative relevante për një hetim, ndjekje apo gjykim të 

rasteve penale. Për rastet e financimit të terrorizmit, ANJ mund të kërkohet për të 

siguruar dokumente të certifikuara dhe dëshmi të dhëna nën betim, ose të realizohen 

urdhrat për kërkim/ konfiskimi dhe prodhim në një juridiksion të huaj. Është me 

rëndësi që asistenca jo formale, e përshkruar më sipër, përdoret gjatë kohës së ANJ-

së për tu siguruar se janë kërkuar informatat e duhura, dhe që ato jepen në kohë të 

duhur.  

Disponueshmëria e ANJ dhe proceset dallojnë në mënyrë të konsiderueshme varësisht 

prej juridiksionit, kështu që hetuesit duhet të njoftohen me procedurat unike dhe kushtet 

e paraqitura në marrëveshjet bilaterale apo multilaterale që mundësojnë ANJ. Procedurat 

e ANJ-së mund të jenë komplekse dhe rekomandohet që të shikohen praktikat më të mira 

ndërkombëtare për të arritur deri tek asistenca e duhur.152
 

 
4.6.17. Analizimi i informatave dhe provat financiare  

Analizat financiare për rastet e financimit të terrorizmit në përgjithësi janë më pak 

komplekse se shpëlarja e parave ose krimet tjera financiare dhe zakonisht nuk kërkon 

teknika të avancuara të analizës financiare. Hetimi I financimit të terrorizmit për LHT 

kërkon që hetuesit të punojnë mbrapa prej ngjarjeve të ndërlidhura me individët që 

kanë udhëtar dhe aktivitetet trajnuese që e përbëjnë shkeljen e udhëtimit për të marrë 

pjesë në konflikt në një vend të huaj. Ngjarjet do të mund të përfshinin blerjen e 

biletave të fluturimit, blerjen e pajisjeve ose dhënien e trajnimit. Hetuesit duhet të 

përcjellin paranë dhe të përcaktojnë mënyrën se si janë paguar ngjarjet që përbëjnë 

një vepër të ndërlidhur me LHT. Për ta bërë këtë, mund të përdoren një 

shumëllojshmëri e teknikave të cekura më sipër për të siguruar informata, 

inteligjencë dhe prova që demonstrojnë burimet e financimit për këto ngjarje.  

 
152Shih Manualin e UNODC për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në rastet Penale të ndërlidhura me 

Terrorizmin, dhe Modulin 3 të Kurrikulës së UNODC-së për Luftimin e Terrorizmit, në dispozicion në http://www. 
unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html#Udhëzues_praktik_dhe libri elektronik i UNODC për të 
ndihmuar në realizimin e kërkesave për AJN, në dispozicion në www.unodc.org/documents/organized-
crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_ Ebook_E.pdf.  

http://www/
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_%20Ebook_E.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_%20Ebook_E.pdf
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4.6.18. Hapat vijues për hetimin paralel të financimit të terrorizmit  

 
Hetuesit duhet të marrin parasysh provat e grumbulluara nga një ekip hetues pasi që ta 
kenë shteruar të gjithë potencialin për më shumë informata. Nëse janë mbledhur 
mjaftueshëm informata që e mbështesin akuzën paralele për financim të terrorizmit, atëherë 
ekipi hetues për financim të terrorizmit duhet të ndërtojë rastin për të shkuar në gjykatë me 
akuzën për udhëtim me qëllim të luftimit në një konflikt të huaj.  
 
Nëse nuk janë mbledhur informata të mjaftueshme, atëherë informatat dhe provat duhet të 
transferohen tek ekipi hetues i ngarkuar për të ndërtuar rastin e udhëtimit për të luftuar në 
një konflikt të huaj. Kjo informatë mund të ndihmojë në ndërtimin e rrjetit potencial terrorist 
dhe të demonstrojë planifikimin rreth akuzës së supozuar. Procesi i ndarjes së informatave 
mes ekipeve hetuese duhet të jetë i vazhdueshëm gjatë gjithë hetimit paralel për financim të 
terrorizmit.  

 
4.6.19. Rast studimor—hetimi paralel për financim të terrorizmit  

Një hetim në një rast potencial për LHT është hapur nga zyra e prokurorit në Shtetin A pasi 

që kishte bazë të arsyeshme të dyshimit se një qytetar i Shtetit A, dy ditë më parë, kishte 

udhëtuar në Siri për të marrë pjesë në një konflikt të huaj, që përbën veprën e pjesëmarrjes 

në akte terroriste. Në fillim të hetimit, u hap hetimi paralel për financim të terrorizmit nga 

ana e prokurorit për të parë nëse ka patur mbështetje financiare për udhëtuesin e që do të 

përbënte veprën e financimit të terrorizmit. Hetimi paralel financiar udhëhiqej nga zyra e 

prokurorit dhe përbëhej nga profesionistë financiar nga autoritetet kompetente të zbatimit 

të ligjit, NjIF shtetëror, shërbimet sekrete dhe një analist financiar.  

Ekipi i hetimit paralel financiar së pari mori njohuri për shkeljen potenciale përmes 

konsultimeve me hetuesinë e LHT dhe, mandej e krijuan një plan hetimi për financim të 

terrorizmit. Pasi që nuk ishte e konfirmuar nëse udhëtari kishte udhëtuar në Siri për të 

marrë pjesë në akte terroriste, plani hetues u fokusua së pari në metodat e fshehta të 

hetimit për veprën potenciale të financimit të terrorizmit.  

 
Metoda e përdorur—kërkimi i informatave publike 

Hetuesit kërkuan për informata që janë publikisht të qasshme për udhëtarin potencial 

dhe nuk gjetën ndonjë informatë financiare që do të ishte relevante për rastin. Ata 

megjithatë konstatuan se udhëtari, ishte prezent në masë të madhe në mediat sociale. 

Hetuesit ishin në gjendje t’i identifikojnë individët me lidhje të afërta personale me 

udhëtarin potencial përmes prezencës së tij.  

 

Metoda e përdorur—njësia e inteligjencës financiare 

Hetuesit i ndanë informatat në dispozicion me NJIF, i cili i përdori këto informata për të 

kërkuar data bazat e tyre të transaksioneve financiare. Udhëtari potencial nuk kishte 

ndonjë raport për transaksion të dyshimtë.  
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Hetimet për LHT zbuluan se individi në të vërtetë ka udhëtuar në Siri dhe me qëllim 

që të kryejë vepra terroriste, dhe tani u fokusua në sigurimin e hollësive për 

aktivitetet e udhëtarit në Siri. Me tu konfirmuar udhëtimi i individit në Siri, hetimi 

për LHT tani kaloi në teknika më të hapura.  

 
Metoda e përdorur—Intervistat 

U realizuan intervista të individëve që ishin identifikuar si të afërt me udhëtarin 

përmes mediave sociale. Një individ tregoi se udhëtari kishte frekuentuar Bankën A 

për ti kryer transaksionet financiare.  

 
Metoda e përdorur—Njësia e inteligjencës financiare 

Emri i bankës së udhëtarit iu dha NJIF-it. NJIF-i kërkoi të dhënat e llogarisë lidhur 

me udhëtarin nga Banka A. NJIF bëri një analizë të transaksioneve të bëra përmes 

gjirollogarisë së udhëtarit dhe konstatoi se udhëtari i ka pranuar dy transferime nga 

individë në Shtetin B të cilat thuhej se ishin “dhuratë”, dhe se udhëtari i ka përdorur 

këto fonde për blerjen e biletës për të udhëtuar në Siri.  

Në këtë pikë, hetimi për LHT zbuloi prova kredibile që sugjerojnë se udhëtari në të 

vërtetë merrte pjesë në aktet terroriste në Siri.  

 
Metoda e përdorur—bashkëpunimi jo formal 

Prokurori përgjegjës për hetimin paralel financiar e kontaktoi një kolegë në Shtetin 

B me të cilin ishte takuar dhe kishte punuar në disa raste përmes Rrjetit të 

Prokurorëve. Ai tregoi se kishte një hetim potencial për financim të terrorizmit dhe i 

ofroi informatat që kishte mundësi të sigurohen në mënyrë jo formale. U hap një 

hetim në Shtetin B për financim të terrorizmit.   

 
Metoda e përdorur —urdhri për prodhim dhe asistencë të ndërsjellë juridike  

Ekipi hetues e përdori urdhrin për prodhim për ti marrë informatat nga Banka A ku 

tregohej transferimi i mjeteve nga Shteti B për të blerë biletën e përdorur nga i 

dyshuari për të udhëtuar në Siri për të kryer aktivitete terroriste. Ekipi hetues po 

ashtu përdori ANJ për të siguruar provat e grumbulluara nga ekipi hetues në Shtetin 

B të cilat demonstronin se dërguesi i transferit të mjeteve kishte për qëllim 

mundësimin e blerjes së biletës nga udhëtari për të udhëtuar në Siri dhe për të kryer 

vepra terroriste.  

Me provat e fituara, ekipi hetues e akuzoi dërguesin e transfereve të mjeteve në 

Shtetin B me veprën për financim të terrorizmit.  

 



 

 

SHTOJCAT 

1. Lista e instrumenteve ndërkombëtare juridike të ndërlidhura me 
terrorizmin dhe luftëtarët e huaj terroristë  

 
Kombet e bashkuara 

Konventa për ndalimin e mbajtjes së paligjshme të avionëve, nënshkruar në Hagë 

me 16 Dhjetor 1970  

 
Konventa për ndalimin e akteve të paligjshme kundër sigurisë së aviacionit civil, e 

arritur në Montreal me 23 Shtator 1971  

 
Konventa për parandalimin dhe dënimin e krimeve kundër personave 

ndërkombëtarisht të mbrojtur, përfshirë agjentët diplomatik, e miratuar në New 

York me 14 Dhjetor 1973  

 
Konventa ndërkombëtare kundër marrjes së pengjeve, e miratuar në New York me 

17 Dhjetor 1979  

 
Konventa për mbrojtjen fizike të materialit bërthamor, e miratuar në Vienë me 3 

Mars 1980  

 
Protokolli për ndalimin e veprave të paligjshme të dhunës në aeroportet që shërbejnë 

në aviacionin civil ndërkombëtar, i arritur në Montreal me 24 shkurt 1988  

 
Konventa për ndalimin e veprave të paligjshme kundër sigurisë së navigacionit detar, 

e arritur në Romë me 10 Mars 1988  

 
Protokolli për ndalimin e akteve të paligjshme kundër sigurisë së platformave fikse 

të lokalizuara në fushat kontinentale, i arritur në Romë me 10 Mars 1988  

 
Konventa ndërkombëtare për ndalimin e bombardimeve terroriste, e miratuar në 

New York me 15 Dhjetor 1997  

 
Konventa ndërkombëtare për ndalimin e financimit të terrorizmit, e miratuar në New 

York me 9 Dhjetor 1999  

 
Konventa ndërkombëtare për ndalimin e veprave të terrorizmit bërthamor, e 

miratuar në New York me 13 Prill 2005  

 
Rezoluta e Këshillit të Sigurimit 2170 e 15 Gushtit 2014  

 
Rezoluta e Këshillit të Sigurimit 2178 e 24 Shtatorit 2014  

 

 
63 



 

 

Këshilli i Evropës  

Konventa Evropiane për Ndalimin e Terrorizmit, ETS Nr. 090, 1977  

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

  
Konventa e Këshillit të Evropës për pastrimin, kontrollin, sekuestrimin dhe 
konfiskimin e të ardhurave nga krimi dhe financimi i terrorizmit, CETS Nr. 198, 2005  
 

Protokolli shtesë i Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit, 
CETS Nr. 217, 215  
 

  



 

 

2. Këshilla elementare për hetues dhe prokurorë për kërkimin e të 
dhënave/ provave elektronike/ digjitale nga juridiksione të huaja  

 
Programi Global për fuqizimin e kapaciteteve të vendeve anëtare për parandalimin 

dhe luftimin e krimeve të rënda dhe krimit të organizuar (GPTOC-GLOT32) 

… . . 

 
Këshilla praktike për hetues dhe prokuror në kërkimin e të dhënave/ provave 

elektronike/ digjitale nga juridiksione të huaja 153
 

• Para se të dërgohet ndonjë kërkesë në një vend të huaj, përkujdesuni që t’i 

keni shfrytëzuar të gjitha burimet e brendshme/ vendore për sigurimin e të 

dhënave/ provave elektronike të kërkuara. Kini parasysh se këto të dhëna/ 

prova mund të sigurohen, në mes tjerash, prej burimeve të hapura (pra 

informatat që janë në dispozicion publikisht) dhe/ ose drejt për drejt prej 

Ofruesve të Shërbimit të Internetit (ISP) 154 që funksionojnë dhe janë të 

regjistruar në vendin tuaj si kompani filiale të ISP-ve të huaj. 

• Konsideroni peshën e veprës kur të kërkoni asistencë, pasi që disa vende nuk 

do t’i ekzekutojnë kërkesat e huaja për raste të vogla për shkak të disa 

kufizimeve që janë të përcaktuara me ligj apo praktika (p.sh. SHBA në 

përgjithësi do të refuzojë ekzekutimin e çdo kërkese që kap dëmin në vlerë 

prej më pak se 5,000 USD Dollarë amerikan).  

• Merrni hapa për ruajtjen e të dhënave/ provave elektronike/ digjitale para se 

të dërgoni kërkesën për zbulim të tyre, pasi që ndryshe nga provat 

tradicionale, lloje të ndryshme të të dhënave/ provave elektronike/ digjitale 

mund të fshihen në shumë pak kohë.  
 

 

153Këshillat janë dhënë nga pjesëmarrësit e Takimit të dytë rajonal për ndarjen e praktikave për kërkimin dhe Dhënien 

e Provave Digjitale në Hetimin dhe Ndjekjen e Krimit të Organizuar, që u mbajt në Tbilisi me 9-11 Dhjetor 2014, në 
kuadër të Nismës “CASC” Ngritja / Përforcimi i Rrjetit të Prokurorëve dhe Autoriteteve Qendrore nga Vendet Burimore, 
Tranzite dhe të Destinacionit në përgjigje ndaj Krimit të Organizuar Transnacional në Azinë Qendrore dhe Kaukazin 

Jugor. 
154Një ofrues i shërbimit të Internetit (ISP) është një organizatë e cila ofron kapacitete për qasje në Internet, përfshirë 
shërbimet e rrjeteve sociale – duke krijuar një platformë për qasje, përdorim ose pjesëmarrje në Internet. Për shembull, 
facebook, Google+, Linkedin, Instagram dhe Twitter (SHBA); Vkontakte (Rusi), Delphi, Draugiem.lv (Latvi), Hyves (Holandë)    
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider,   http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking 

_service. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service
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Për shembull, aktualisht ligjet në Amerikë dhe shumicën e vendeve të Evropës 

Perëndimore nuk kërkojnë që Ofruesit e Shërbimit të Internetit (ISP) ti ruajnë 

të dhënat për një kohë të caktuar. Pasi që të fshihen të dhënat në përgjithësi 

nuk mund të kthehen nga një ISP. Nëse vendi juaj dhe vendi kërkues janë 

anëtare të Rrjetit 24/7 (që është krijuar në bazë të nenit 35 të Konventës së 

Budapestit),156 dërgoni kërkesën tuaj për ruajtje të të dhënave përmes pikës 

kontaktuese së Rrjetit 24/7 të vendit tuaj. Nëse vendi juaj nuk është anëtar 

i Rrjetit 24/7, dërgoni kërkesën tek organet relevante të hetuesisë/ 

prokurorisë në shtetin përkatës. Konsultohuni me kontaktet e Rrjetit CASC 

dhe/ ose me zyrtarët ndërlidhës të zbatimit të ligjit në vendin tuaj lidhur me 

institucionin të cilit duhet t’i dërgohet kërkesa, cila është procedura/ kanalet 

(p.sh. joformale “Polici me Polici”, ose formale kanali i Asistencës së Ndërsjellë 

Juridike), dhe për përmbajtjen e kërkesës. Jini të gatshëm që (i) ti ofroni 

faktet elementare të hetimit, (ii) të bëni një përshkrim preciz të të dhënave që 

duhet ruajtur (p.sh. llogaria specifike/ IP adresa/ ueb faqja, të gjitha datat e 

ndërlidhura dhe koha – përfshirë zonën kohore të përdorur, etj.), (iii) një 

shpjegim për arsyen pse/ në çfarë mënyre provat e kërkuara (të dhënat që 

duhet të mbahen) janë relevante për hetimin, dhe (iv) një deklaratë që kërkesa 

për Asistencë të Ndërsjellë Juridike (ANJ) për zbulim të të dhënave do të 

dërgohet pasi që të dhënat të jenë kapur.  

• Pasi që disa ISP mund të pranojnë kërkesa për kapje të informatave drejt për 

drejtë nga autoritete të huaja të zbatimit të ligjit/ prokurorisë, verifikoni drejt 

për drejtë me ISP-në në fjalë dhe me kontaktet e cekura më lartë nëse kjo 

është e mundshme, dhe në rast se është, ia dërgoni kërkesën drejt për drejt 

ISP-së dhe një kopje të kësaj kërkese tek organet e lartcekura të hetuesisë/ 

prokurorisë të shtetit pranues. Kini parasysh se disa ISP nuk janë të hapur 

për organet e zbatimit të ligjit. Prandaj, konsultohuni me autoritetet e shtetit 

pranues para se ta dërgoni një kërkesë drejt për drejt tek një ISP i panjohur.  

• Verifikoni me autoritetet e duhura nëse një bartës i llogarisë mund të mësojë 

për kërkesën për kapje të të dhënave (qoftë për shkak të dizajnimit teknik të 

ISP-së të ndërtuar në serverët e tyre, ose për shkak se ISP e njofton klientin) 

dhe në këto raste shqyrtoni strategjinë tuaj përshtatshmërisht.  

• Konsultohuni me njësinë tuaj kibernetike lidhur me aspektet teknike të 

kërkesës.  

• Pas kapjes së të dhënave, sa më parë përgatitni kërkesën tuaj për ANJ. Kur/ 

nëse është në dispozicion, studioni/ përdorni listën kontrolluese apo 

udhëzuesin për sigurimin e ANJ të hartuar nga shteti pranues.157 

• Konsultohuni me autoritetin/et pranuese lidhur me mundësinë e inicimit/ 

hapjes së hetimit të tyre. Disa shtete nuk kanë mundësi ta përmbushin një 

kërkesë për ANJ për disa lloje të caktuara të asistencës nëse ata nuk e hapin 

vet hetimin. Për shembull, “…aktualisht, ligji në SHBA nuk e lejon përgjimin 

në kohë reale të përmbajtjes së telekomunikimit ose mesazheve në kompjuter 

të kërkuara me një kërkesë për asistencë juridike, për vepra që kanë të bëjnë 

vetëm me shtetin e huaj. Përgjimi i komunikimit është në dispozicion vetëm 

në kontekst të hetimeve të SHBA-ve…Nëse SHBA dhe autoritetet e huaja 

bëjnë hetimin e të njëjtit rast, ka mundësi që autoritetet e SHBA-ve ta ndajnë 

komunikimin e përgjuar gjatë hetimit të tyre me autoritetet e huaja”.158 

 
155Në veçanti të dhënat e ruajtura të kompjuterit, p.sh. regjistrat e transmetimit, të dhënat e abonuesit, përmbajtja e 
emaileve, dhe informata për uebfaqet.  
156Konventa e Këshillit të Evropës për Krimin Kibernetike, 2001. 
157P.sh. Kërkesa për Asistencë të Ndërsjellë Juridike në çështjet penale prej G20: Udhëzues, 2012; kërkesa për 
Asistence të Ndërsjellë Juridike në fushën penale: udhëzues për autoritetet jashtë Mbretërisë së Ngarkuar, 2012. 



 

 

• Përmbajtja e Kërkesës tuaj për ANJ varet nga llojet e asistencës së kërkuar 

(p.sh. kërkim i provave elektronike) dhe masat e detyrueshme të nevojshme 

që të merren në shtetin pranues. Kërkesat ligjore për përmbushjen e 

kërkesave të huaja për sigurimin e provave elektronike dallojnë në shtete të 

ndryshme. Në përgjithësi, varësisht nga niveli i masave shtrënguese, aq më 

shumë prova ju duhet të përmbushni për një kërkesë për ANJ. Për shembull, 

nëse doni të merrni përmbajtjen (p.sh. emailat) e një llogarie të emailit, ju 

duhet që të paraqitni më shumë prova për t’ju realizuar kërkesa juaj për AJN, 

se sa kur ju kërkoni informata për abonuesin.159 Konsultohuni me autoritetet 

pranuese lidhur me justifikimin/ bazat për kërkesën tuaj dhe rrethanat në 

të cilat ju mund ti merrni të dhënat/ provat (përfshirë kur kërkoni të dhëna/ 

prova në situata emergjente).  

• Cekeni nevojën për konfidencialitet.  

• Shpjegoni nevojën për urgjencë nëse kërkoni ekzekutim të shpejtë të kërkesës 
tuaj.  

• Shpjegoni nëse provat kanë nevojë të certifikohen për të qenë të pranueshme 
në gjykatën tuaj dhe nëse po, si duhet të certifikohen.  

• Sigurohuni që kërkesa juaj të jetë e përkthyer në mënyrë cilësore.  

• Ruajtja e komunikimit me palët homologe në shtetin pranues ku do të 
realizohet kërkesa juaj.  

• Dhënia e detajeve kontaktuese – për komunikim formal dhe jo formal – në 

kërkesën tuaj. 

• Jini specifik dhe proporcional. Kërkoni vetëm atë që me të vërtetë nevojitet.  

• Kërkoni konfirmim për pranimin e kërkesës tuaj.  

• Mos e leni kërkesën tuaj pa përgjigje – përcjelleni dhe kontrolloni statusin me 

autoritetet pranuese për arsyen e mos përgjigjes.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

158Udhëzues i shkurtër për Asistencë të Ndërsjellë Juridike në fushën Penale nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës (prej 25 

Majit 2012), Pjesa IV, Paragrafi G.  

159Udhëzues për Hetimet që kërkojnë sigurimin e provave elektronike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ( prej 25 Majit 

2012) përmban përshkrim të llojeve të ndryshme të abonuesve të ruajtur dhe real, të dhënat e transaksioneve dhe informatat 

e përmbajtjes në dispozicion nga ISP-të. 
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