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Instituti Siracusa
Instituti Ndërkombëtar Siracusa për
Drejtësinë Penale dhe të Drejtat e
Njeriut është një qendër e pavarur
juridike në Sicili, Itali. Ai ka status
këshillimor në Kombet e Bashkuara
(OKB) dhe shërben si anëtar i Rrjetit të
Programit të OKB-së për Parandalimin
e Krimit dhe Drejtësinë Penale.

Në këtë raport, me Evropë Juglindore (EJL) do të kuptohen Shqipëria,
Bosnja dhe Hercegovina (BH), Bullgaria, Kroacia, Greqia, Kosova, Mali
i Zi, Maqedonia e Veriut, Rumania, Serbia, Sllovenia dhe Turqia.
Nën-rajoni i Ballkanit Perëndimor (BP) përfshin Shqipërinë, BH-në,
Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë.
Të gjitha referencat për Kosovën duhet të kuptohen në kontekstin e
Rezolutës 1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të
Bashkuara dhe Mendimit Këshillimor të Gjykatës Ndërkombëtare të
Drejtësisë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës (2010).

I themeluar në vitin 1972, vizioni i Institutit Siracusa është i
dyfishtë: mbrojtja e të drejtave të njeriut përmes shtetit të së
drejtës, si dhe dhënia fund e mosndëshkimit për krime të
rënda që prekin paqen dhe sigurinë. Duke u bazuar në të
drejtën ndërkombëtare, standardet dhe praktikat e mira,
Instituti është i përkushtuar në punën e tij për forcimin e
drejtësisë penale dhe të aktorëve të zbatimit të ligjit, teksa
përballen me krime dhe kërcënime të sigurisë gjithnjë e më
komplekse. Veprimtaria jonë kryesore konsiston në ofrimin e
ndihmës teknike për sistemet kombëtare të drejtësisë
penale, përmes trajnimit dhe edukimit të zbatuesve të
drejtpërdrejtë, si dhe të brezit të ardhshëm të studiuesve
ligjorë; lehtësimin e dialogut strategjik ndërmjet institucioneve, sektorëve, si dhe ndërmjet shteteve. Instituti kryen
gjithashtu studime dhe analiza të avancuara për të
adresuar mangësitë dhe dobësitë në reagimin global ndaj
grupeve dhe rrjeteve të krimit të organizuar.

tjera, përfshihen statuti i themelimit të Gjykatës Penale
Ndërkombëtare, një draft i hershëm i të cilit u përpunua në
Siracusa, si dhe konventat e OKB-së kundër torturës dhe
krimit të organizuar ndërkombëtar. Së fundmi, iu është
dhënë ndihmë vendeve të Afrikës Frankofone në procesin e
hartimit të legjislacionit për të luftuar tregtinë e paligjshme të
ilaçeve të falsifikuara. Instituti ka kryer trajnime të komandantëve të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut
(NATO) në lidhje me marrëdhëniet midis Sheriatit dhe ligjit
ndërkombëtar humanitar, ka mbështetur OKB-në dhe hetime
të tjera zyrtare në lidhje me ish Jugosllavinë, Libinë dhe
Afganistanin, si dhe ka hartuar udhëzime për hetimet
kombëtare dhe ndërkombëtare për krimet e mizorisë.1
Instituti gjithashtu ka lehtësuar dialogun mes Italisë dhe
Iranit për të drejtat e njeriut dhe ka kontribuar në tekstet
kryesore për drejtësinë penale ndërkombëtare e të drejtat e
njeriut në botën arabe. Duke u bazuar në përvojën tonë në
EJL, jemi duke përfunduar udhëzues ndërkombëtarë për
qeveritë dhe bizneset kundër tregtisë së paligjshme.2
Gjatë veprimtarisë së tij pothuajse 50 vjeçare, kryesisht në
Evropë dhe Ballkan, Lindje të Mesme dhe Afrikë të Veriut,
Instituti Siracusa është shndërruar në një pikë kyçe mesdhetare dhe partner i besuar si për qeveritë, ashtu edhe për
shoqërinë civile dhe sektorët privatë. Veprimtaria e Institutit
kundër rrjeteve dinamike kriminale vazhdon: një dokument
për linjat e veprimit, i cili është në hartim e sipër, do të trajtojë
kërcënimin që krimi i organizuar paraqet për infrastrukturën
kritike të çdo kombi.

Përmbajtja e këtij raporti nuk pasqyron domosdoshmërisht
pikëpamjet ose politikat e Institutit Ndërkombëtar Siracusa për
Drejtësinë Penale dhe të Drejta të Njeriut (Instituti Siracusa), ose të
kontribuesve të tjerë dhe nuk nënkupton një miratim të tij.
Emërtesat dhe prezantimi i materialit në këtë raport nuk nënkuptojnë

Në vitet e kaluara, Instituti ka kontribuar, veçanërisht, në
hartimin dhe negocimin e instrumenteve të rëndësishme
ligjore ndërkombëtare e të Bashkimit Evropian (BE) për
drejtësinë penale globale dhe transnacionale. Këtu, ndër të

www.siracusainstitute.org

shprehjen e mendimit nga ana e Institutit Siracusa për statusin ligjor
të ndonjë vendi, territori ose qyteti, zyrtarëve të tyre, ose përcaktimin
e zonave ndarëse apo kufijve.

Komentet mbi këtë raport janë të mirëseardhura dhe mund të
dërgohen në adresën:
Siracusa Institute
Via Logoteta 27
Siracusa 96100
Italy
publications@siracusainstitute.org

NËNTOR 2020
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Executive summary and key recommendations

Closing the implementation gap

Fjala e autorit
Kam nderin të prezantoj, në emër të
Institutit Ndërkombëtar Siracusa për
Drejtësinë Penale dhe të Drejtat e
Njeriut, këtë kontribut në luftën kundër
tregtisë së paligjshme në Evropën
Juglindore (EJL). Mbyllja e Boshllëkut
të vënies në Zbatim u realizua përmes
një projekti tre-vjeçar që përfshiu gjithë
rajonin: Forcimi i Luftës Kundër
Tregtisë së Paligjshme në Evropën
Juglindore (EJL-NDIKIMI).
I lançuar në shtator 2017, EJL-NDIKIMI përfshiu studime në
nivel kombëtar dhe analiza rajonale, ofrimin e trajnimeve
inovative që u mbështetën në gjetjet tona analitike, si dhe në
angazhimin e më se 500 udhëheqësve, politikë-bërësve dhe
ushtruesve të profesionit në konsultime dhe dialogë strategjikë në nivel kombëtar dhe rajonal.
Ekipet tona ligjore / të linjave të veprimit dhe logjistikës në
Siracusa, me mbështetjen e ekspertëve shumë të motivuar
nga rajoni i EJL-së, nuk nguruan të bëjnë pyetje, për të cilat
nuk ka përgjigje të lehta. Ata menduan në mënyrë krijuese,
dëgjuan e shkëmbyen ide dhe përvoja me partnerë
institucionalë kombëtarë të dymbëdhjetë juridiksioneve, të
gjithë të nxitur nga i njëjti pikësynim: gjetjen e rrugëve dhe
zgjidhjeve të reja për kapërcimin e disa prej sfidave më kritike
me të cilat përballen drejtësia penale dhe ligjzbatuesit në
detyrën e tyre të përditshme dhe të palakmueshme për të
luftuar tregtinë e paligjshme dhe krimet e ndërlidhura me të.
Që nga viti 1999, Instituti Siracusa ka hartuar dhe ofruar disa
projekte inovative të ndihmës teknike, të cilat kanë pasur rezultat, e nga të cilat ka përfituar komuniteti i drejtësisë penale në
përgjithësi, ku disa nga projektet e hershme janë realizuar në
Ballkanin Perëndimor (BP). Në përputhje me këtë traditë,
EJL-NDIKIMI ishte ambicioz, si për nga shtrirja rajonale, ashtu
dhe përmbajtja. Në një farë mënyre, tregtia e paligjshme është
syri i stuhisë, vendi ku gërshetohen krimi dhe kërcënimet ndaj
sigurisë. Lufta kundër tregtisë së paligjshme është fusha që
mishëron më së miri nevojën urgjente që vendet të rrëzojnë
ndarjet strikte (izolimet) dhe të inkurajojnë qasje të reja, të
guximshme gjithë-qeveritare.
Tregtia e paligjshme është një kërcënim që shtrihet përtej
rajonit. Është një kërcënim për të gjithë ne. Kjo do të thotë që
asnjë organ i vetëm i drejtësisë penale, qeveri apo vend, nuk
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Mirënjohje
mund të ketë sukses i vetëm. Arritjet e vërteta do të realizohen
vetëm përmes veprimit kolektiv mes partnerëve brenda të
njëjtit rajon dhe aleatëve të tyre ndërkombëtarë. Për këtë
shkak, EJL-NDIKIMI ka bashkuar ekspertë nga organizata
ndërkombëtare, si dhe udhëheqës qeveritarë e zyrtarë të
zbatimit të ligjit dhe të drejtësisë penale nga e gjithë EJL-ja,
rreth një projekti unik dhe bashkëpunues që synon të sjellë
ndryshim.
Ky raport pasqyron përkushtimin e Institutit ndaj vendeve të
EJL-së. Ai përbën, gjithashtu, studimin e parë ndërsektorial
mbi tregtinë e paligjshme në rajon, si dhe të parin që skicon
një pasqyrë rajonale të përparësive dhe dobësive të sistemeve
të drejtësisë penale në trajtimin e kësaj dukurie. Ndoshta, ajo
që ka më tepër rëndësi është se raporti sugjeron një rrugë
përpara, duke i hapur rrugën mundësisë për veprim dhe
bashkëpunim më efektiv. Mbyllja e Boshllëkut të vënies në
Zbatim pasqyron gjithashtu angazhimin e Institutit për një
Evropë gjithëpërfshirëse, të aftë të udhëheqë përmes
shembullit të saj në luftën kundër krimit të organizuar
ndërkombëtar.
Falënderoj institucionet tona partnere brenda dhe jashtë
rajonit për mbështetjen e palëkundur. Në veçanti, i jam
mirënjohës drejtores së Qendrës së Zbatimit të Ligjit të
Evropës Juglindore (SELEC), Snejana Maleeva, ambasadorëve
e stafit të misioneve të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), si dhe delegacioneve të BE-së në
EJL-së, Alfredo Nunzi, Howard Pugh dhe Simone di Meo të
Europol-it. Gjithashtu, falënderoj udhëheqjen e Interpol-it,
Zyrën e OKB-së për Drogat dhe Krimin (UNODC), Europol-in
dhe SELEC-un, të cilët i kontribuan dialogut rajonal të nivelit të
lartë të organizuar nga Instituti në vitin 2018.
Në emër të ekipit tim në Institutin Siracusa, falënderoj
thellësisht qeveritë dhe autoritetet publike të EJL-së për
angazhimin e tyre dhe kontributet e çmuara në suksesin e këtij
projekti. Instituti është i gatshëm të ofrojë çdo mbështetje që
mund të jetë e nevojshme, në muajt dhe
vitet e ardhshme, për të konsoliduar
dhe ecur më para në përparimin e
arritur, për të mbyllur boshllëqet
ekzistuese të zbatimit dhe ekzekutimit, si dhe hapjen e një rruge të
unifikuar drejt përballjes, së bashku,
me këtë sëmundje të shekullit 21.

Ky raport është përgatitur nga ekipi
kryesor i EJL-NDIKIMI: Filippo Musca,
Tobias Freeman, Stefano Betti,
Ambasadori Dr. Uglješa Zvekic, John M.
Sellar OBE dhe Flavio Bellio, të
mbështetur dhe nga anëtarë të tjerë të
ekipit të Siracusa-s, të tanishëm dhe të
mëparshëm.
Falënderojmë Stefano Betti-n, këshilltar ligjor / i linjave të
veprimit, për udhëzimet e tij praktike gjatë gjithë zbatimit të
projektit dhe kontributin e tij të rëndësishëm në hartimin e
këtij raporti.

Këshilltarë vendorë
Për të kuptuar dimensionet rajonale të luftës kundër tregtisë
së paligjshme, rëndësi thelbësore paraqiste të kuptuarit e
përgjigjes së drejtësisë penale në juridiksione të ndryshme.
Instituti falënderon këshilltarët kombëtarë të projektit: Dr.
Evisa Kambellari dhe Dr. Brunilda Bara (Shqipëri), Asistent
Profesor Almir Maljević (BiH), Asistent Profesor Iva Pushkarova (Bullgari), Profesor i Asociuar Anna-Maria Getoš Kalac
(Kroaci), Profesor i Asociuar Ioannis Androulakis (Greqi),
Arben Isufi dhe Asistent Profesor Xhevdet Halili (Kosovë),
Profesor i Asociuar Miloš Vukčević (Mali i Zi), Profesor
Miodrag Labović (Maqedonia e Veriut), Profesor i Asociuar
Andra-Roxana Trandafir (Rumani), Profesor Dragan Simeunoviq dhe Asistent Profesor Ivana Damnjanović (Serbi), Dr.
Damijan (Slloveni) dhe Dr. Behsat Ekici (Turqi).

Partnerë kyç institucionalë
Mbyllja e Boshllëkut të vënies në Zbatim është bazuar në
mendimet dhe perceptimet e paraqitura nga këshilltari
rajonal i projektit, ambasadori Zvekic, një nga avokatët
kryesorë të EJL-së kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Falënderime të veçanta shkojnë për partnerët kombëtarë të
Institutit Siracusa, përfshirë ministritë kryesore e aktorët e
drejtësisë penale dhe të zbatimit të ligjit, pa mbështetjen e të
cilëve një projekt i këtyre përmasave nuk do të ishte i
mundur.

John M. Sellar ndihmoi përpjekjet tona për kërkim dhe ngritje
të kapaciteteve në lidhje me perspektivën e ligjzbatuesve në
terren.

Financimi
Instituti shpreh mirënjohje për kontributin e PMI IMPACT, një
iniciativë kjo globale për grante e Philip Morris International,
që financon projekte që trajtojnë tregtinë e jashtëligjshme.

Neville Blackwood, Paula Lavric dhe Bernard Rabatel këshilltarë trajnues, u dhanë formë dhe përmbajtje konkrete
dialogëve strategjikë ndërinstitucionalë të Institutit.
Për përpunimin e këtij raporti, Instituti gjithashtu falënderon
Dr. Iole Fontana për ndihmën e saj kërkimore dhe Maurizio
Salustro-s për mendimin e dhënë në një draft të mëparshëm
të raportit. Alberto Pasquero gjithashtu kontribuoi me
përvojën dhe këshillat e tij rajonale.

Jean-François Thony
Kryetar, Instituti Siracusa
Siracusa / Rennes
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Executive summary and key recommendations

Closing the implementation gap

Parathënie
Tregtia e paligjshme nuk është e re për
EJL-në. Disa forma, si kripa, duhani dhe
kontrabanda me njerëz, edhe pse
shfaqen ndryshe dhe ndryshojnë në
intensitet e madhësi, kanë qenë të
njohura prej kohësh, që atëherë kur
harta gjeopolitike e rajonit ishte krejt
ndryshe nga ajo aktuale. Për më tepër,
kjo dukuri nuk ka qenë asnjëherë pronë
e vetme dhe ekskluzive e botës së
krimit. Në fakt, ajo shërben për të
nxjerrë në pah bashkëveprimin
kompleks ndërmjet biznesit,
institucioneve politike dhe organizatave
kriminale.
Instituti Siracusa ka ndërmarrë një veprimtari nismëtare në
hedhjen e themeleve për një qasje strategjike ndaj tregtisë së
paligjshme në rajonin e EJL-së. Kjo paraqet një rëndësi të
veçantë pasi, me gjithë përhapjen e saj, njohuritë mbi temën
janë të pakta. Analizat në dispozicion janë shpesh të pamjaftueshme, ndërsa të dhënat janë të pakta dhe shpesh jo të
besueshme. Përmirësimi i njohurive në këtë mund të ofrojë
një pasqyrë më të saktë të situatës në rajon dhe në nivel
kombëtar. Njohuri më të mira kërkohen dhe për të kuptuar
llojet dhe efektivitetin e përgjigjeve të drejtësisë penale ndaj
tregtisë së jashtëligjshme, me qëllim të ndriçimit të rrugës
përpara.
Ky raport përqendrohet tek shfaqjet kryesore të tregtisë së
paligjshme që janë të pranishme në rajon në ditët e sotme. Në
të njëjtën kohë, ai vë në dukje edhe forma të caktuara të
tregtisë së paligjshme më pak të njohura për qytetarët dhe
më pak të trajtuara nga aktorët e drejtësisë penale.
Projekti që mbështet këtë raport, EJL-NDIKIMI, është
gjithashtu unik për sa i përket metodologjisë ‘eksperimentale’
të aplikuar. Vlerësimet paraprake nga këshilltarët kombëtarë
dhe rajonalë u testuan dhe u përpunuan më tej përmes
dialogëve intensivë kombëtarë dhe rajonalë. Dialogu shërbeu
për marrjen e informacioneve të reja, të cilat u përdorën më
pas në finalizimin e këtij raporti. Dialogët kombëtarë përfshinë, gjithashtu, edhe seanca trajnimi mbi tema specifike (p.
sh. përdorimi i inteligjencës, hetimet e fshehta dhe financiare,
etj.) që prekën thelbin e sfidave praktike dhe pengesave në
përgjigjen e drejtësisë penale ndaj tregtisë së paligjshme, siç
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përshkruhet në këtë raport. Pjesëmarrësit përshkruan
përvojat e tyre në një mjedis bashkëpunimi dhe zgjeruan
njohuritë lidhur me sfidat operacionale dhe mënyrën e
kapërcimit të tyre. Në përgjithësi, baza e informacionit të
përpunuar përmes këtij raporti ishte e pasur dhe e larmishme.
Për më tepër, ekipi i projektit mori pjesë në konferenca të
përbashkëta me UNODC-un dhe Iniciativën Globale kundër
Krimit të Organizuar Transnacional (GITOC), të cilët, gjatë po
të njëjtës periudhë kohore, kanë punuar në projekte
plotësuese të krimit të organizuar dhe korrupsionit në rajon.
Ky përbën një shembull, që nuk ndodh shpesh, të bashkëpunimit dhe mbështetjes së ndërsjellë midis njësive
ndërkombëtare të përfshira në projekte të ndërlidhura në të
njëjtin rajon.
EJL është një rajon shumë dinamik dhe i pasur: nga aspekti
historik, ekonomik, kulturor, gjuhësor, fetar, politik, e
gjithashtu dhe përsa i përket dinamikës kriminale. Historikisht, rajoni ka qenë i ndarë për një kohë të gjatë ndërmjet
Austro-Hungarisë dhe Perandorisë Osmane. Inicimi i Luftës
së Parë Botërore në rajon (përmes vrasjes së Princit Ferdinand dhe gruas së tij në Sarajevë), e shndërroi atë,
gjithashtu, një fushëbetejë të rëndësishme gjatë Luftës së
Dytë Botërore. Për 45 vjet apo më shumë, 10 nga 12 vendet
pjesëmarrëse në këtë projekt eksperimentuan me ekonomitë
socialiste dhe sistemet politike autoritare. Në vijim, Jugosllavia u shpërbë gjatë konfliktit tragjik të viteve ‘90, i cili nxori në
pah anën e errët të rajonit dhe fuqizoi forcat jotolerante dhe
represionuese. Pas rënies së Murit të Berlinit dhe regjimeve
socialiste në EJL ndodhën reforma dinamike politike dhe
ekonomike. E megjithatë, sot, nga 12 vendet pjesëmarrëse në
studim, shtatë janë ende në procesin e pranimit në BE. Në
mesin e atyre që ‘presin në radhë’, rrugëtimi i Turqisë, një
vend kandidat që prej një çerek shekulli, është pothuajse në
vend-qëndro, ndërsa shumica e gjashtë juridiksioneve të
BP-së shfaqin një preferencë të qartë për anëtarësim në BE.
Politika rajonale, veçanërisht në gjashtëshen e Ballkanit
Perëndimor (përfshirë pesë juridiksione nga ish Jugosllavia
plus Shqipërinë), është ende komplekse, e ndërlikuar dhe në
mungesë të një përbërësi shumë të nevojshëm: besimit të
ndërsjellë. Për më tepër, BE-ja nuk është lojtari i vetëm
ndërkombëtar në rajon. Të gjithë, përveç Kosovës, janë
anëtarë të OKB-së dhe të gjithë përveç BH-së, Serbisë dhe
Kosovës janë anëtare të NATO-s. Të tre ‘fuqitë e mëdha’
(SHBA, Rusia dhe gjithnjë e më shumë, Kina) janë të pranishme në rajon, siç janë edhe vendet e Gjirit.
EJL është ende në një udhëkryq midis Lindjes dhe Perëndimit. Ajo vazhdon të mbetet ende zona kryesore e transitit

për shumë mallra dhe shërbime që tregtohen në mënyrë të
paligjshme, edhe pse disa prodhohen e shumë konsumohen
në vetë rajon.
Është gjithashtu e vërtetë që një pjesë e madhe e tregtisë së
paligjshme është biznes i krimit të organizuar, shpesh i
mundësuar nga korrupsioni. Të ardhurat nga ky biznes
investohen e riinvestohen sërish në rajon, por jo vetëm. Ky
konstelacion paradigmatik i dukurive të krimit (krimi i
organizuar, korrupsioni dhe pastrimi i parave, në veçanti)
përbën tipar dallues të tregtisë së paligjshme. Për më tepër,
bashkëveprimi i lartpërmendur midis botës së krimit dhe
institucioneve politike / bizneseve, si dhe organizimeve të
tjera e oportuniste që mund të shfaqen kohë pas kohe, është
mjaft i dukshëm në rajon. Kjo dëshmohet nga prania e
grupeve ndërkombëtare të krimit të organizuar (GKO) në EJL,
si dhe nga operacionet transnacionale të grupeve të krimit të
EJL-së në të gjithë botën. Dinamikat e krimit të tregtisë së
paligjshme në rajon janë ilustrime të rafinuara të krimit
modern ndërkombëtar, që përfshin një shumëllojshmëri
tregjesh kriminale që shpesh ndërveprojnë me ekonominë
ligjore. Ky raport e tregon qartë këtë.
Por, gjithashtu, ai tregon qartë ku qëndrojnë arritjet në të
ardhmen dhe limitet e përgjigjeve të drejtësisë penale.
Përpjekje të mëdha janë bërë veçanërisht në vendet ish-socialiste të rajonit për të reformuar dhe modernizuar kapacitetet e drejtësisë penale. Roli i vendeve donatore ishte dhe
mbetet kritik në këtë drejtim. Sigurisht që interesi i donatorëve nxitet nga qëllimi për të harmonizuar vendet kandidate
të EJL-së në me acquis communautaire, por gjithashtu edhe
nga fakti se vendet donatore janë ndër tregjet kryesore të
destinacionit të rrjedhave të tregtisë së paligjshme, që kalon
nëpër rajonin e EJL-së. Kjo përbën një marrëdhënie thelbësore dhe me rëndësi për të dy palët, kujdesi ndaj së cilës
duhet të vazhdojë.

Raporti tregon se investimet në reformën e drejtësisë penale
nuk janë në vetvete të mjaftueshme për të vënë nën kontroll
tregtinë e paligjshme. Konteksti institucional dhe politik,
përmes të cilit këto reforma duhet të zbatohen, janë
gjithashtu të një rëndësie thelbësore. Duke qenë se trendet e
tregtisë së paligjshme udhëhiqen kryesisht nga ekonomia
dhe politika e kërkesës/ofertës, edhe përgjigjja ndaj tyre do të
duhej të ishte e njëjtë. Një konfigurim i favorshëm politik dhe
institucional krijon kushtet që sistemi i drejtësisë penale të
përgjigjet në mënyrë strategjike, në kohë dhe në mënyrë
efikase. Udhëheqja strategjike, profesionalizmi dhe pavarësia
politike janë një conditio sine qua non (kusht i domosdoshëm)
për një luftë efektive kundër tregtisë së paligjshme.
Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të kuptohen jo vetëm
ndikimet negative të tregtisë së paligjshme, por dhe rrethanat
që nxisin veprimtari të paligjshme e që sigurojnë një farë
ligjshmërie të aktorëve kriminalë. Aktorë të tillë ofrojnë
mbrojtje si dhe shërbime bazë. Në këtë kuptim, parandalimi
është një pjesë e rëndësishme e përgjigjes. Roli i shoqërisë
civile (organizatave joqeveritare - OJQ, instituteve të politikave studimore, kërkuesve dhe akademikëve, gazetarisë
investigative, etj.) dhe ai i sektorit privat janë të një rëndësie
thelbësore. Aftësia rezistuese e komunitetit ndaj tregtisë së
paligjshme është thelbësore dhe duhet të zhvillohet më tej e
të vlerësohet. Gjithashtu, nevojitet të krijohet dhe kultivohet
një kulturë rezistence në sistemet e drejtësisë penale, e
bazuar kjo në profesionalizëm, integritet, ligjshmëri dhe
pavarësi.
‘Boshllëku i vënies në zbatim’ do të vazhdojë të ekzistojë dhe
në sistemet e drejtësisë penale me pajisjet dhe trajnimet më
të mira, nëse ato do të jenë të shkëputur nga objektivat dhe
veprimet për parandalimin e krimit e nuk do të angazhohen
në mënyrë proaktive me shoqërinë civile dhe aktorët e
sektorit privat. Për më tepër, nuk mund të shpresohet që
përgjigja e drejtësisë penale të ketë sukses nëse në komunitetet e qytetarëve dhe të aktorëve të drejtësisë penale nuk
zhvillohet një kulturë e rezistencës. Kjo është një perspektivë
strategjike, që kërkon vëmendje të mëtejshme dhe të shtuar.
Shpresoj që Instituti Siracusa të vazhdojë të përqafojë këtë
drejtim të punës.
Ndihem i nderuar dhe i privilegjuar që isha i lidhur me këtë
projekt e me ekipin mbështetës të tij, si dhe me Institutin
Siracusa.

Ambasadori Uglješa Ugi Zvekic
Këshilltar Rajonal
Beograd / Vjenë

The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights
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Executive summary and key recommendations

Closing the implementation gap

Përmbledhje e shkurtër dhe
rekomandime të rëndësishme
Mbyllja e Boshllëkut të vënies në Zbatim përmbledh
gjetjet dhe rekomandimet kryesore që dalin nga një
projekt tre-vjeçar i realizuar në të gjithë Evropën
Juglindore (EJL). Forcimi i Luftës kundër Tregtisë së
Paligjshme në EJL (EJL-NDIKIMI) është një projekt, i
Institutit Ndërkombëtar Siracusa për Drejtësinë Penale
dhe të Drejtat e Njeriut, kërkimor dhe për ngritjen e
kapaciteteve.3

Në fazën e tij të parë, EJL-NDIKIMI krijoi një hartë
dhe vlerësoi kornizat e zbatimit të drejtësisë penale
në luftën kundër tregtisë së jashtëligjshme në 12
juridiksione: Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë
(BH), Bullgari, Kroaci, Greqi, Kosovë,* Mali i Zi,
Maqedoni e Veriut, Rumani, Serbi, Slloveni dhe
Turqi. Qëllimi kryesor ishte identifikimi i sfidave
praktike dhe pengesave në përgjigjet e drejtësisë
penale ndaj tregtisë së paligjshme në EJL, i atyre
specifike për vende të ndryshme, si dhe atyre të
përbashkëta, nëse jo për të gjithë, për vendet e
rajonit. Faza e dytë e projektit iu kushtua ngritjes së
kapaciteteve për një spektër të gjerë të aktorëve të
zbatimit të ligjit, të drejtësisë penale dhe aktorëve
të tjerë të rëndësishëm në juridiksione të përzgjedhura.4
Ashtu siç ky raport bën të qartë, EJL-ja nuk është
një zonë homogjene, që vuan nga tregtia e
paligjshme në mënyrë të njëtrajtshme. Ndër shekuj,
vendet në rajon kanë ndjekur trajektore të ndryshme dhe nganjëherë të ndërlidhura, duke krijuar
kështu një mozaik të identiteteve kulturore, fetare
dhe gjuhësore. Në të njëjtën kohë, vendet e EJL-së
kanë më shumë gjëra që i bashkojnë jo vetëm
ndërmjet tyre, por edhe me komunitetin e gjerë
Evropian.
Disa vende të EJL-së janë shtete anëtare të BE-së
që nga viti 2004, ose nga viti 1981 në rastin e
Greqisë. Të tjerët po përparojnë në rrugëtimin e
gjatë drejt pranimit në BE (shih aneksin 4). Ndër-
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kohë që juridiksionet e Ballkanit Perëndimor (BP)
dolën nga konflikti shkatërrues që çoi në shpërbërjen e Jugosllavisë në 1992, partnerët e tjerë
rajonalë pësuan ndryshime të thella ekonomike dhe
shoqërore pas rënies së Perdes së Hekurt. E
megjithatë, të gjithë kanë të njëjtën pozitë strategjike si urë ndërlidhëse mes Lindjes dhe Perëndimit.

3.1.1 dhe aneksin 3.1), krahas formave të tjera të tregtisë së
paligjshme. Përveç forcimit të pranisë së tyre në Evropën
Juglindore, këto grupe janë aktive në vendet me komunitete
të konsiderueshme të diasporës (p.sh. Holanda, Italia, Turqia,
Afrika e Jugut, etj.).5 Për më tepër, ‘qeliza kriminale’ të llojeve
të ndryshme kanë dëshmuar aftësinë e tyre për të bashkëpunuar me homologë kriminelë në Amerikën Latine dhe
pjesë të tjera të botës, për të koordinuar operacionet jashtë
vendit, si dhe për të rekrutuar anëtarë të rinj në kushtet e
vështirësive socio-ekonomike dhe rrethanave politike në
rajonin e EJL-së.
Rrjetet e mirë-formuara të patronazhit dhe sistemet ende të
brishta të drejtësisë penale i kontribuojnë mosndëshkimit, i
cili është mjaft i përhapur në EJL. Për më tepër, disa GKO të
pranishme në vendet e EJL-së dhe në vendet e diasporës po
konsolidojnë rrjetet transnacionale, ndërsa zgjerojnë dhe
diversifikojnë portofolet e tyre kriminale. Me fjalë të tjera,

grupet lokale po ‘globalizohen’ në mënyrë që të integrojnë
zinxhirët e tyre të furnizimit në tregje të caktuara (p.sh. barna
të paligjshme), duke ulur gjithnjë e më shumë koston dhe
duke rritur prodhimin e fitimet.6
Për këto arsye, nuk duhet nënvlerësuar lloji i kërcënimit që
vjen nga tregtia e paligjshme ose pasojat e saj për rajonin e
EJL-së dhe më gjerë. Tani, më shumë se kurrë, grupe të
krimit nga EJL janë të gatshëm të vazhdojnë të zgjerojnë rolin
e tyre në skema të ndërlikuara të paligjshme tregtare, në
shkallë të gjerë. Ashtu siç dëshmon përvoja e Italisë, fuqizimi
i grupeve kriminale të organizuara të EJL-së jashtë vendit
paraqet, gjithashtu, rreziqe të shtuara për vetë vendet e
EJL-së, përmes përfshirjes në të, gjithnjë e më shumë, të
ekonomisë së ligjshme. Kjo tendencë pritet të përshpejtohet
si rezultat i mbylljeve për shkak të COVID-19 dhe recesionit
global të pranishëm.

OCG Kompania Bello’s global reach and the investigation
that brought it down (Operation Los Blancos)

THE NETHERLANDS

UNITED KINGDOM

HUNGARY
SWITZERLAND

Roli historik i EJL-së si një korridor transiti për
njerëzit dhe mallrat ka kontribuar, padyshim, në
larminë e saj të pasur kulturore. Megjithatë, të
njëjtat tipare gjeografike shfrytëzohen nga aktorë të
paskrupullt, të vendosur të abuzojnë me infrastrukturën e rajonit, me ekonomitë dhe institucionet e
brishta, për të ushtruar forma të ndryshme të
tregtisë së paligjshme.

Edhe pse vendet e EJL-së, në vetvete, mund të
përfaqësojnë tregje relativisht të vogla për mallra
dhe shërbime të paligjshme e të tregtuara në
mënyrë të paligjshme, grupet e krimit të organizuar
(GKO), të pranishme në rajon, janë në krye të kësaj
faze të re të globalizimit të krimit. Kjo pasqyrohet
nga ndikimi ndërkombëtar, gjithnjë e në rritje, i disa
GKO-ve të Ballkanit Perëndimor, veçanërisht në
nxitjen e rrjedhave të trafikut të drogës (shih pjesën

ROMANIA

ALBANIA
SPAIN

Shprehjet e ndryshme të
grupeve dhe rrjeteve kriminale
të EJL-së

GERMANY

GREECE

DUBAI

ECUADOR

Base for Kompania Bello’s
ringleader, a 40-year
old Albanian

FIVE-YEAR RESULTS
4 tonnes, cocaine
EUR 5.5 million, cash

Kompania Bello arrests
Encrypted communications by Kompania Bello

104 arrests

Cocaine shipping routes to major European ports
Source: Europol

The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights
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Manifestime të tregtisë së paligjshme,
të vjetra dhe të reja
Ashtu si dhe vende të tjera në mbarë botën, vendet e EJL-së
përballen me tregtinë e paligjshme, e cila i ngjan një kuçedre
me shumë koka: fenomen ky i vazhdueshëm dhe nganjëherë
i paktrollueshëm, që po shkakton dëme të mëdha (shih
kapitujt 2.1 to 2.3). Ndër të tjera, tregtia e paligjshme
rrezikon shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve, shkatërron të
ardhurat qeveritare, të cilat mund të ishin përdorur për të
rritur shërbimet thelbësore, si dhe mbyt konkurrencën e
sipërmarrjen në sferën e biznesit.
Vendet e EJL-së nuk janë imune nga asnjëra prej gjashtë
formave të tregtisë së paligjshme në të cilat është përqendruar ky projekt: tregtia e paligjshme e drogës, e armëve të
vogla dhe të lehta, produkteve të duhanit, pasurisë kulturore,
trafikimit të qenieve njerëzore dhe ndihmës për kalimin e
paligjshëm të kufirit për qëllime fitimi (shih seksionin 3.1.1
dhe aneksin 3). Megjithatë, në realitet, vetëm një prej këtyre
tregjeve zë pjesën më të madhe të hetimeve dhe ndjekjeve
penale: sistemet e drejtësisë penale investojnë burimet e tyre
kryesisht për t’iu përgjigjur veprave të ndërlidhura me drogën
e, në këtë kontekst, posedimi i drogës ndiqet penalisht
shumë më tepër sesa veprat më të rënda të trafikimit (shih
kapitullin 4.2, prioritetet e hetimit, fushat e neglizhuara).
Kjo bie ndesh me numrin, përgjithësisht shumë herë më të
ulët, të hetimeve dhe ndjekjeve penale kundër p.sh. trafikimit
të qenieve njerëzore (TQNj), edhe pse shumica e vendeve të
EJL-së janë vende kryesore të origjinës, transitit dhe
destinacionit për personat e trafikuar. Një shpjegim mund të
jetë se prokurorët, në disa vende, kanë prirje të keq-karakterizojnë rastet e trafikimit njerëzor si prostitucion ose si të
ashtuquajtura vepra ‘ndihmëse’, vepra këto më të lehta për tu
dëshmuar, por që nuk pasqyrojnë shfrytëzimin, që qëndron
në thelb të veprimtarisë së TQNJ-së.
Sa i përket shkallës së tregtisë së paligjshme në rajon me
produktet e duhanit, ‘numri i errët’ (ose niveli në të cilin kjo
formë mbetet e pazbuluar) mund të jetë shumë i lartë.
Kontrabanda e duhanit tregon një ndarje të qartë të fazave
dhe punës ku krimi i organizuar është i përfshirë në kontrabandën ndërkombëtare për në drejtim të, si dhe nga EJL.
Grupet e vogla, familjet dhe individët, përfshirë komunitetet
e diasporës, luajnë gjithashtu rol në shpërndarjen në të gjitha
tregjet e destinacionit.
Forma të tjera të tregtisë së paligjshme (p.sh. pasuria
kulturore, falsifikimet, alkooli, automjetet e vjedhura, nafta
dhe produktet e naftës, trafikimi i mbeturinave dhe lloje të
tjera të krimit mjedisor, etj.) janë të pranishme në rajon, por
duket se janë lënë pas dore nga agjencitë e zbatimit të ligjit
(shih pjesën 3.1.2). Kjo mund të shpjegohet nga një numër
faktorësh, përfshirë këtu faktin se disa lloje të caktuara të
tregtisë së paligjshme mund të kryhen më rrallë se të tjerat.
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Megjithatë, konsultimet e Institutit vënë në dukje se,
tradicionalisht, prioritet më i lartë politik iu është dhënë disa
llojeve të krimit ndaj të tjerëve. Për pasojë, hetuesit mund të
mos kenë mjete, aftësi ose ekspertizë adekuate për të
zbuluar shfaqje të spikatura të tregtisë së paligjshme, të cilat
kryhen ‘nën radar’. Kjo vlen për tregtinë e paligjshme me
produktet mjekësore, e cila përfaqëson një industri në rritje
të GKO-ve në mbarë botën (shih pjesën 3.1.3). Nuk mund të
përjashtohet as mundësia e bashkëpunimit të fshehtë
ndërmjet sindikatave të organizuara kriminale dhe zyrtarëve
publikë, çka pengon përpjekjet për zbulimin që në rrënjë apo
në dhënien e drejtësisë penale (shih seksionin 3.1.4, një
zhytje më e thellë në tregtinë e paligjshme të drurit).

Vlerësimi i sfidave të lidhura me
drejtësinë penale
Teksa vendet e EJL-së po fillojnë të kuptojnë më mirë nevojën
urgjente për t’u përballur në mënyrë më gjithëpërfshirëse me
tregtinë e paligjshme rrjedhojë e rrjeteve polikriminale
shpesh të ndërthurura (shih seksionin 2.3.3, kultivimi i
perspektivës ndër-sektoriale), ato mund të mbështeten në
korniza të përditësuara ligjore që, zakonisht, janë të përshtatshme për këtë qëllim (shih kapitullin 4.1) Në një masë të
madhe, traktatet përkatëse ndërkombëtare janë ratifikuar
dhe janë bërë pjesë e legjislacionit të brendshëm, edhe pse
ekzistojnë disa boshllëqe e mospërputhje në lidhje me veprat
penale të TQNJ-së (shih kapitullin 4.2).
Padyshim, procesi i integrimit në BE dhe, në veçanti,
përfshirja e acquis communautaire të BE-së nga vendet
kandidate në sistemet e tyre përkatëse ligjore (shih kapitullin
2.4, ndërlidhja e anëtarësimit në BE me luftën kundër tregtisë
së paligjshme), kanë dhënë shtysë, stimuj dhe një kornizë
udhëzuese për të përditësuar legjislacionin e vjetruar dhe për
të vënë në zbatim institucione e mekanizma të rinj. Por,
nxitimi për të përmbushur kërkesat e jashtme për modernizim është kritikuar, pasi ndonjëherë çon në rezultate konfuze
dhe pjesërisht kontradiktore. Nga ana tjetër, mungesa e
njohurive për procedurat e reja bën që ushtruesit e profesionit t’i zbatojnë ato me më pak entuziazëm ose në mënyrë
më pak sistematike sesa do të nevojitej.
Për më tepër, procesi i adaptimit kulturor dhe praktik me
ndryshimet e fundit (të cilat ndonjëherë i ngjajnë një tërmeti)
në sistemet e drejtësisë penale, duke përfshirë prirjen drejt
sistemeve më akuzatore, nuk ka përfunduar ende (shih
kapitullin 4.4, sfidat hetimore dhe të ndjekjes penale).
Koncepti i hetimeve të drejtuara nga prokuroria, në veçanti,
ende nuk është absorbuar dhe ka ende mundësi të shkaktojë
fërkime ndërmjet policisë dhe prokurorëve, megjithëse
situata është përmirësuar në vitet e fundit.
Tensionet e herëpashershme ndërmjet policisë dhe prokurorëve janë pjesë e sfidave më të gjera hetimore, të rrën-

josura në kultura dhe mjedise institucionale. Ato nxisin
perceptimin e një agjencie ligjzbatuese se është e aftë t’ia
dalë vetë, rrisin konkurrencën për buxhete publike e për të
rënë në sy, në vend që të nxisin bashkëpunimin sistematik
ndërmjet partnerëve të të njëjtit ‘rrjet’ të drejtësisë penale
(shih kapitullin 4.5, koordinimi ndërmjet agjencive). Qëndrime të tilla, të ngulitura e të skalitura, nuk janë të
favorshme nëse qeveritë synojnë të përballen me tregtinë e
paligjshme me vendosmëri e të përdorin të gjitha burimet që
kanë në dispozicion. Ato vënë në dukje, gjithashtu, nevojën
për ndryshim të mënyrës se si sistemet e zbatimit të ligjit dhe
drejtësia penale masin dhe vlerësojnë ‘suksesin’ në luftën
kundër krimit të organizuar ndërkombëtar (shih Rekomandimet 5 dhe seksionin 2.3.4). Në lidhje me këtë, në disa vende,
zyrtarët e ministrisë dhe prokuroria grinden se kush duhet të
ketë kontrollin mbi hetimet penale, veçanërisht për rastet e
krimeve të rënda, si krimi i organizuar dhe korrupsioni.
Në EJL dhe gjetkë, vendet, në përgjithësi, nuk kanë një
autoritet drejtues për çështjet e tregtisë së paligjshme.
Përkundrazi, mandatet dhe përgjegjësitë për të zbuluar dhe
luftuar tregtinë e paligjshme janë të shpërndara në shumë
organe kombëtare. Rrjedhimisht, secila hallkë e zinxhirit të
drejtësisë penale mund të ketë njohuri në lidhje me aspekte
specifike të një skeme të paligjshme, ndërkohë që asnjëra
nuk ka pasqyrën e plotë. Por, nëse hetuesit synojnë të
zbulojnë thellësinë dhe shtrirjen e plotë të planeve kriminale,
përpjekjet kolektive për të realizuar këtë kanë rëndësi
thelbësore. Përpjekje reale, megjithëse ende jo gjerësisht të
përhapura, janë duke u ndërmarrë në EJL, për promovimin e
shkëmbimit më të mirë dhe më sistematik të informacioneve.
Shembuj të task forcave të përbashkëta, të krijuara kohët e
fundit, si dhe të mekanizmave të ngjashëm mund të gjenden
në të gjitha juridiksionet. Shumica e ekspertëve të intervistuar, në veçanti nga komuniteti ligjzbatues, konsiderojnë se
përvoja e tyre e ‘punës nën të njëjtën çati’ me homologët e
agjencive të tjera çon në rezultate më të mira dhe rrit
shpresën që këto marrëveshje të përdoren më gjerësisht.
Në të njëjtën mënyrë, nevoja për të ‘lidhur pikat e ndërprera’
dhe për të kuptuar dinamikën e fshehur të organizatave
kriminale përtej veprave specifike ose kontrabandës që
mund të kapet, ka nxitur krijimin e departamenteve të
specializuara të zbatimit të ligjit dhe / ose prokurorisë kundër
krimit të organizuar (shih kapitullin 4.4). Për sa kohë që kanë
financa dhe trajnim të mjaftueshëm, si dhe ka një ndarje të
qartë të punës mes tyre dhe ‘shërbimeve të përgjithshme’
policore e prokurorisë së të njëjtit shtet, gjë që aktualisht nuk
ndodh gjithmonë, këto njësi mund të vendosen si nyje
jetësore për të luftuar shfaqjet më serioze të tregtisë së
paligjshme. Më gjerësisht, vendet e EJL-së duhet të reflektojnë nëse po i japin përparësi të mjaftueshme luftës kundër
krimit të organizuar ndërkombëtar, si dhe nëse po investojnë
burime të mjaftueshme njerëzore e burime të tjera për të
luftuar e shkatërruar GKO-të dhe rrjetet kriminale (shih
seksionin 4.4.2).

Pavarësisht mandateve të ndërlidhura ndërsektoriale
(gjithnjë e më të orientuara drejt sigurisë) dhe prezencës në
kufij, porte e zona të tjera të nxehta për krimin e organizuar,
Instituti ka zbuluar se kontributi i doganave në luftën kundër
tregtisë së paligjshme është i nënvlerësuar. Ky raport trajton
këtë shqetësim nga pesë këndvështrime: së pari, ndërkohë
që bashkëpunimi publik-privat ndaj tregtisë së paligjshme
është zakonisht i kufizuar në EJL, tashmë doganat kanë
dëshmuar se ato luajnë një rol kryesor, me pozitë unike, për
të tërhequr/joshur edhe më shumë sektorët privatë (shih
seksionin 4.4.2); së dyti, agjencitë doganore kanë rëndësi të
veçantë në përballjen me fenomenin e e-tregtisë (tregtisë
online) dhe abuzimin e shfrenuar të dërgesave të vogla për
qëllime të tregtisë së paligjshme (shih rastin studimor në
seksionin 4.4.2); së treti, doganat janë një zbatues kryesor i
agjendës për lehtësimin e tregtisë digjitale, e cila promovon
modernizimin e agjencive dhe proceseve doganore, e që ka
shfaqur potencial për rritjen e parandalimit, zbulimit dhe hetimit të tregtisë së paligjshme (shih Rekomandimin 13 dhe
shënimin anësor në seksion 4.4.2); së katërti, mbikëqyrja
doganore dhe vendosja e doganave në zonat e tregtisë së lirë
(ZTL-të) duhet të jetë një përbërës thelbësor i çdo reagimi
kombëtar ndaj tregtisë së paligjshme (shih kapitullin 3.2);
dhe së fundmi, nga sa u tha më lart, raporti reflekton nëse
doganave duhet t’u jepen kompetenca më të forta për të
hetuar tregtinë e paligjshme dhe krimet e ndërlidhura me to
(shih Rekomandimin 20 dhe seksionin 4.4.1).
Për shumicën e vendeve, një sfidë tjetër kryesore paraqet
edhe mënyra sesi drejtohen e koordinohen hetimet dhe
ndjekjet penale të tregtisë të paligjshme, si dhe rrjedhja e
informacioneve gjatë këtyre proceseve. Nga njëra anë,
vendet e EJL-së kanë institucione relativisht të mirë-themeluara për luftën ndaj krimit të organizuar: prokuroria udhëheq
hetimet duke u mbështetur në një mori agjencish të zbatimit
të ligjit (p.sh. hetuesit penalë brenda departamenteve të
policisë dhe policisë kufitare, administratës doganore,
specialistët e krimit financiar, etj.) dhe organeve të tjera
kombëtare. Udhëheqja taktike dhe koordinimi operacional
janë aspekte të rëndësishme të funksionit të prokurorisë.
Nga ana tjetër, sistemet hetimore të drejtuara nga prokuroria
janë të destinuara të dështojnë nëse i gjithë materiali hetimor
dhe provat nuk centralizohen tek prokuroria. Por, në realitet,
edhe pse zyrat e prokurorisë u prijnë hetimeve, shumë prej
tyre nuk janë në nivel të detyrës në raport me këtë funksion
të centralizimit. Faktorët që ndihmojnë për të shpjeguar në
përgjithësi se pse ndodh kjo janë disa:

•

Në shumë vende, modeli i hetimeve të drejtuara nga
prokuroria nuk ka zënë rrënjë plotësisht (ose nuk është
zhvilluar në tërësi). Organet kombëtare vazhdojnë të ruajnë
terrenin e tyre institucional, duke preferuar që të jenë
golashënues dhe jo ofrues të ndihmës. Besimi (ose më
mirë, mosbesimi) midis agjencive të ndryshme përbën,
shpeshherë, pengesë. Formalizmi dhe kulturat institucionale burokratike, të cilat janë të përhapura në të gjithë
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Evropën Juglindore, mund të shërbejnë gjithashtu për të
maskuar pengesa të tjera kryesore në bashkëpunimin
ndërmjet agjencive, ose ‘për t’i hedhur përgjegjësinë
njëri-tjetrit’.

•

Në këtë aspekt, informacionet rrjedhin shpesh në mënyrë
reaktive dhe jo proaktive. Për më tepër, agjenci të caktuara
të zbatimit të ligjit / inteligjencës synojnë në mënyrë aktive
të pengojnë rrjedhjen e informatave dhe të inteligjencës
tek prokurorët përgjegjës.

•

Në disa raste, punonjësit e policisë përcjellin tek drejtuesi
(çka normalisht përcillet tek Ministri i Brendshëm) informacion që duhet të mbetet konfidencial. Kjo ndonjëherë
ndodh si rezultat i paqartësisë dhe / ose mospërputhjeve
në kornizat kryesore ligjore (p.sh. kodet e procedurës
penale dhe ligjeve të policisë), të cilat nuk integrojnë në
tërësi modelin e hetimit të udhëhequr nga prokurorët. Në
rrethana ideale, nga këndvështrimi operacional, zyrtarët e
zbatimit të ligjit në sistemet e hetimit të drejtuara nga
prokuroria duhet t’i raportojnë ekskluzivisht prokurorisë.

•

Jo të gjitha autoritetet prokuroriale janë të specializuara,
ose kanë arritur përvojën adekuate në luftën kundër krimit
të organizuar. Në disa raste, kjo mund t’i vendosë prokurorët në disavantazh, teksa drejtojnë punën hetimore të
agjencive të specializuara të zbatimit.

•

Shumica e zyrave të prokurorisë nuk kanë kapacitetet e
nevojshme për të kryer hetime penale dhe analiza
strategjike, çka kufizon dukshëm mundësinë për t’iu
paraprirë trendeve dhe kërcënimeve të reja. Nga ana tjetër,
udhëheqësit vendas dhe politikëbërësit nuk përfitojnë nga
njohuritë dhe analizat de facto të autoritetit qendror për
krimin e organizuar (p.sh. të prokurorisë).

•

Sidoqoftë, prokuroria nuk mund të korrigjojë e vetme
strukturat e fragmentuara institucionale, të cilat ndonjëherë qëllimisht janë bërë të tilla. Heqja e këtyre pengesave të panevojshme ka nevojë për lidership politik dhe
guxim, me qëllim që të kontribuohet në nxitjen e unitetit,
në një qëllim të përbashkët, mes aktorëve të zbatimit të
ligjit dhe drejtësisë penale.

Këto dhe sfida të tjera të ndërlidhura mund të adresohen, të
paktën pjesërisht, duke përforcuar rolin qendror dhe atë
centralizues të prokurorisë (shih Rekomandimin 7).
Nga një këndvështrim tjetër, departamentet e specializuara
të zbatimit të ligjit dhe prokurorisë do të kenë gjithashtu
detyrën të përdorin potencialin, shumë pak të shfrytëzuar, të
bashkëpunimit publiko-privat në kontekstin e hetimeve të
tregtisë së paligjshme (shih kapitullin 4.6). Shumë rrugë dhe
dinamika të paligjshme tregtare, veçanërisht ato që prekin
ato tregje në të cilat trafikantët konkurrojnë padrejtësisht me
kompani legjitime (p.sh. në industritë e alkoolit, duhanit dhe
industrive mjekësore, si dhe në industri të tjera të prekura
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nga falsifikimi), vështirë se mund të zbulohen pa resurset
hetimore të vetë sektorit privat. Shumica e zbatuesve në
praktikë dhe politikëbërësve të EJL-së njohin rolin e rëndësishëm që partneritetet publiko-private (PPP-të) mund të
luajnë në lehtësimin e shkëmbimit të informacionit me
aktorët e zbatimit të ligjit (p.sh. dhënia e informacioneve si
pistë për hetimet, mbështetja për doganat në dallimin e
produkteve origjinale dhe të rreme, etj.), në kontributin me
ekspertizë ligjore dhe pajisje materiale, si dhe në zhvillimin e
teknologjive të përcjelljes dhe gjurmimit. Megjithatë,
shfrytëzimi i pakët i burimeve të sektorit privat shpjegohet
shpesh me një mosbesim të ngulitur, që zyrtarët publikë
vazhdojnë ende të kenë ndaj sektorit të biznesit, si dhe një
prirje të ngjashme të kompanive ‘për të mos rënë në sy’.
Përvojat e pakta pozitive të bashkëpunimit publiko-privat të
raportuara në rajon, përfshirë ato ndërmjet sektorit të
biznesit / transportit dhe doganave në lidhje me menaxhimin
e rrezikut dhe zbulimin e tregtisë së paligjshme (shih
seksionin 4.6.3), janë një shenjë që tenton të tregojë se
situata mund të jetë duke ndryshuar ngadalë. Miratimi i
kornizave ligjore që mundësojnë krijimin e bashkëpunimeve
në fushën e drejtësisë penale, mund të ofrojë nxitje dhe
mbrojtje adekuate për të siguruar që çdo kontribut vullnetar
nga sektori privat (përveç atij të parashikuar në ligje, si p.sh.
ligjet kundër pastrimit të parave) të vazhdojë të jetë në
vëmendje, transparent dhe të respektojë pavarësinë e
paanësinë, që janë në thelb të procedurave penale. Brenda
këtyre mundësive, vendet e EJL-së duhet të kenë parasysh
praktikat e mira, në zhvillim e sipër, që inkurajojnë komunikimin e dyanshëm midis sektorit publik dhe privat në kuadër
të hetimeve të tregtisë së paligjshme dhe veprimeve të tjera
për vënien në zbatim të tyre (shih seksionin 4.6.3).
Përpjekjet për të themeluar PPP (partneritete publiko-private) dhe për të promovuar nivele të qëndrueshme të
koordinimit ndërmjet agjencive, nuk do të japin rezultate
nëse proceset e gjykimit nuk perceptohen gjerësisht si të
ekuilibruara dhe që ofrojnë nivele adekuate parandalimi. Në
lidhje me këtë, EJL-NDIKIMI ka vënë theksin në sfida të tilla
si: zbatimi i shpeshtë i ndëshkimeve shumë të buta nga
gjyqtarët (veçanërisht për veprat penale të trafikimit të
drogës); zbatimi i ndëshkimeve penale të ndryshme për
veprime kriminale të ngjashme, çka lidhet pjesërisht me
mungesën e përgjithshme të udhëzimeve për dënimet; si dhe
përdorimin e gjerë të ‘pranimit të fajësisë’ si mjet procedural
përmes të cilit shkelësit dënohen shumë më pak se pragjet
minimale të përcaktuara në ligj (shih kapitullin 4.7, gjykimi i
veprave penale të tregtisë së paligjshme). Edhe pse rastet e
pranimit të fajësisë duhet të rrisin nivelin e konfiskimit të
pasurisë kriminale, rezultatet akoma të dobëta të konfiskimit
ngrenë pikëpyetje nëse kjo praktikë po funksionon ashtu siç
është menduar e në interes të drejtësisë. Përveç kësaj,
zyrtarët e drejtësisë penale, e veçanërisht prokurorët e
gjyqtarët, mund të përfitojnë nga trajnimi i mëtejshëm mbi
racionalitetin e mjetit procedural të ‘pranimit të fajësisë’ dhe
gjykimit me marrëveshje (shih Rekomandimin 22).

Kur bëhet fjalë për skemat e tregtisë së paligjshme shumë
fitimprurëse, dënimet penale mund të arrijnë efektin e tyre të
plotë parandalues vetëm nëse mbështeten në veprime të
përkushtuara për konfiskimin e mjeteve dhe të ardhurave nga
krimi (shih kapitullin 5). Kjo mbase është fusha ku vërehet
boshllëku më i madh ndërmjet dispozitave të ligjit dhe zbatimit
të tij në praktikë. Në përgjithësi, vendet e EJL-së kanë mekanizmat ligjorë e mjete moderne për të mundësuar rikuperimin e
pasurive të dyshimta me sa më pak ndërlikime procedurale, të
tilla si: modelet e konfiskimit pa dënim (NCB) dhe modeli i
konfiskimit të zgjatur, si dhe përmes bartjes së barrës së
provës tek i dyshuari/autori. Ligjet kundër pastrimit të parave,
zakonisht, përfshijnë një gamë të gjerë të sjelljeve kriminale të
lidhura me tregtinë e paligjshme. Por, edhe me miratimin e
instrumenteve të forta ligjore, zbatimi i tyre mund të jetë
problematik: prokurorët dhe gjyqtarët shpesh interpretojnë
dispozitat ligjore në mënyra të ndryshme dhe kontradiktore
dhe dallimi ndërmjet nocioneve themelore, siç janë konfiskimi i
drejtpërdrejtë dhe i zgjatur, ndonjëherë nuk kuptohen qartë.
Edhe pse në EJL mund të gjenden disa precedentë, shumica
e vendeve kanë ende mundësi të vendosin korniza që
mundësojnë riinvestimin e pasurive të konfiskuara në
shërbime shtetërore - përfshirë politikat ndërkufitare – si dhe
programe të tjera sociale. Kjo do të mund të ofronte stimuj
shtesë për intensifikimin e përpjekjeve për rikuperim të
aseteve (shih Rekomandimin 27 dhe studimi i rastit në
kapitullin 5.1) dhe do të financonte kërkime e programe që
synojnë të trajtojnë shkaqet kryesore e nxitësit e tregtisë së
paligjshme, përfshirë ato në nivel komuniteti.
Për më tepër, mangësitë, në shumë raste, kanë të bëjnë me
mosalokimin e burimeve materiale dhe financiare të nevojshme për të menaxhuar pasuritë e sekuestruara dhe të
konfiskuara, si dhe me mundësinë për t’u përfshirë në hetime
financiare, që shpesh janë komplekse dhe kërkojnë kohë. Një
shqetësim i përbashkët në rajon është se, sistematikisht,
këto hetime nuk nisin paralelisht me ato për veprat penale
shoqëruese. Kjo nuk do të thotë se domosdoshmërisht, ose
patjetër, veprimet për të ‘ndjekur paratë’ çojnë në rritje të
papritura të vlerës së pasurive të rikuperuara. Në këtë
drejtim, vendet e EJL-së përballen me të njëjtat vështirësi
kryesore, me të cilat përballen të gjitha vendet, në depërtimin
përtej fasadës së korporatave në juridiksione jo-bashkëpunuese ose në gjurmimin e transaksioneve të tregtisë së
paligjshme përmes mekanizmave jozyrtarë si p.sh. Hawala.7
Në mënyrë të ngjashme, vendet e EJL-së nuk janë të vetmet
tek të cilat teknikat tradicionale të hetimit nuk janë të
mjaftueshme për të kapërcyer përdorimin, gjithnjë e në rritje,
të komunikimit të koduar, përfshirë dhe nga organizatat
kriminale në biznesin e trafikimit (shih kapitullin 4.3, strategjitë hetimore). Metodat tradicionale kanë, gjithashtu,
vështirësi të përshtaten me fenomenin e e-tregtisë, të
shoqëruar me rritjen e dërgesave të vogla, të cilat mund të
mbingarkojnë agjencitë doganore, si dhe agjencitë e tjera
(shih kapitullin 4.4 dhe rastin studimor 4.4.2).

I ndërlidhur me këto prirje është dhe kërcënimi që vjen nga
tregtia e paligjshme e mundësuar nga kibernetika, për të
cilën vendet e EJL-së duket se janë përgjithësisht të papërgatitura. Ndërkohë që partnerë kombëtarë dhe këshilltarë të
projektit theksuan vazhdimisht rritjen e dukshme të veprimtarive të paligjshme tregtare në Darknet (rrjetin e errët),
përmasat e sakta të këtij problemi në EJL janë të panjohura.
Prandaj, ky raport synon të ofrojë disa udhëzime për
politikëbërësit dhe ligjbërësit, në veçanti, të cilët duhet të
punojnë në rishikimin dhe përditësimin e kornizave rregullatore, në mënyrë që ndërmjetësuesit online dhe teknologjitë e
mjetet analitike bashkëkohore të mund të përdoren nga
autoritetet zbatuese e të tjerë (shih rastin studimor në
seksionin 4.4.1).
Këto sfida nuk duhet të nënvlerësohen, por ato gjithashtu
nuk mund të fshehin praninë e pengesave strukturore që
ekzistojnë prej kohësh, siç është korrupsioni. Ekspertët në
vende të ndryshme vunë në dukje raste të bashkëpunimit
midis GKO-ve dhe njerëzve të ekspozuar politikisht, si
çështje që krijojnë pengesa të mëdha në hetimet për tregtinë
e paligjshme. Kërcënimet e vazhdueshme ndaj integritetit të
organeve të zbatimit të ligjit dhe gjyqësorit janë po aq
shqetësuese (shih kapitullin 4.4). Ndërsa disa vende kanë
futur masa korrigjuese dhe parandaluese, siç janë ligjet për
mbrojtjen e sinjalizuesve dhe procedura të verifikimit
(vetingu), sfidat në lidhje me mangësitë në zbatim, si dhe ato
të lidhura me resurset vazhdojnë të mbeten.
Nxitës të tregtisë së paligjshme gjenden shpesh në regjime
të ndryshme tatimore e rregullatore dhe nivele të subvencioneve qeveritare të të gjitha juridiksioneve. GKO-të
përfitojnë, gjithashtu, nga kufijtë porozë, vijat e gjera
bregdetare dhe hapësirat ligjore shpesh të paqarta, siç janë
ZTL-të (shih kapitullin 3.2). Zinxhirët logjistikë të operacioneve të trafikimit shpesh shtrihen ndërmjet vendeve të
ndryshme, mbështeten në mjete të shumta transporti dhe
përfshijnë aktorë me motive kriminale të kombësive të
ndryshme, të cilët veprojnë në bashkëpunim. Për të gjitha
këto arsye, skemat e tregtisë së paligjshme kanë një dimension ndërkombëtar, prandaj asnjë vend nuk mund të
shpresojë ta luftojë siç duhet i vetëm.
Edhe pse vendet e EJL-së janë palë aktive në një sërë
marrëveshjesh bashkëpunimi dypalëshe, rajonale dhe
ndërkombëtare, natyra dhe intensiteti i flukseve të bashkëpunimit janë të pabarabarta (shih kapitullin 6). Shtetet
mbështeten, në përmasa të ndryshme, në organet ndërkombëtare ligjzbatuese dhe të drejtësisë penale, bazuar në një
sërë marrëveshjesh bashkëpunimi. Për shembull, ndërsa
mbështetja thelbësore u ofrohet vendeve të rajonit jo anëtarë
të BE-së, përmes Europol-it, Eurojust-it dhe Frontex-it, qëllimi
dhe fryma e kësaj ndihme varet nga marrëveshjet e negociuara individualisht me secilin juridiksion. Disa marrëveshje
çalojnë në zbatim, ndërsa të tjerat akoma nuk janë konkretizuar si rezultat i mungesës së vullnetit politik. Për më tepër,
bashkëpunimet ndërkombëtare kanë tendenca të ndjekin të
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njëjtat modele të hetimeve dhe ndjekjeve penale vendase,
duke u përqendruar më intensivisht tek trafiku i drogës dhe,
në një masë më të vogël, tek ndihma për kalim të paligjshëm
të kufirit për qëllime fitimi, si dhe veprat penale të TQNJ-së.
Lidhur me këtë, Europol-i dhe Qendra e Zbatimit të Ligjit të
Evropës Juglindore (SELEC) mund të bashkëpunojnë më
ngushtë, duke përfshirë edhe vlerësimin e kërcënimeve të
krimit të organizuar në të gjithë Evropën.
Edhe pse peizazhi rajonal është disi i fragmentuar, vendet po
eksperimentojnë gjithnjë e më shumë me një larmi mjetesh
dhe iniciativash të bashkëpunimit ndërkombëtar në formën e
hetimeve të përbashkëta (të cilat kryesisht lehtësohen
përmes SELEC-ut), patrullave të përbashkëta, vendosjes së
oficerëve të ndërlidhjes dhe përmes platformave peer-topeer (homolog me homolog) (shih kapitullin 6.2). Diskutimet
me këshilltarët kombëtarë nxorën në pah disa raste të
marrëveshjeve operacionale ndërkufitare të cilat - edhe pse
kërkojnë shumë resurse dhe mbështeten në ndihmë të
jashtme - kërkojnë një zbatim më të gjerë dhe më sistematik.
Në përgjithësi, ky raport thekson se ka kanale të mirë-vendosura gjyqësore dhe policore përmes të cilave mund të
shkëmbehen shumë informacione thelbësore për të “vajosur
ingranazhet” e procedurave formale të ndihmës së ndërsjellë
juridike (NNJ). Përsa i përket mënyrës se si funksionojnë
regjimet e NNJ-së, vihen re vetëm disa probleme specifike.
Mungesa e përkthyesve dhe ekzistenca e shumë autoriteteve
qendrore, përgjegjëse për NNJ-në, p.sh., mund të krijojnë
pasiguri dhe vonesa të panevojshme burokratike në përpunimin e kërkesave, kur koha paraqet rëndësi thelbësore.
Padyshim që procesi i integrimit në BE dhe, në veçanti,
përafrimi i legjislacioneve të vendeve kanë mbyllur disa nga
pabarazitë më të theksuara ligjore dhe institucionale ndërmjet
anëtarëve të BE-së dhe të tjerëve. Nga këtu, udhëheqësve
politikë dhe zyrtarëve të lartë të drejtësisë penale u bëhet
thirrje që të mbyllin edhe më tej boshllëkun ende të gjerë
ndërmjet kornizave ligjore e rregullatore dhe zbatimit e
ekzekutimit praktik të tyre. Kjo fazë tjetër premton të jetë tepër
sfiduese dhe një provë e pjekurisë e gatishmërisë së vendeve.
Nga një perspektivë socio-ekonomike dhe politike, pandemia
e COVID-19 dhe pasojat e saj, me shumë gjasa, do të
sforcojnë si asnjëherë më parë burimet qeveritare. Lufta
kundër rrjeteve kriminale transnacionale mund të mos jetë
një përparësi kryesore kundrejt rritjes së papunësisë,
shërbimeve të ngarkuara të shëndetit publik dhe largimit të
vazhdueshëm të të rinjve të rajonit. Por, është gjithashtu e
vërtetë, që vendet e EJL-së mund të vërejnë një rritje të
numrit të individëve që i kthehen tregtisë së paligjshme, si
një mjet ky për të garantuar plotësimin e nevojave të tyre
thelbësore. Rritja e migrimit të paligjshëm, nga e cila
përfitojnë shumë rrjetet kriminale, është tashmë e dukshme.

Closing the implementation gap

polarizojnë më tej komunitetet. Vendet relativisht të
sapoformuara vazhdojnë të vendosin sundimin e ligjit teksa
përballen me bllokime politike, tensione etnike dhe kuazi-paraliza institucionale, më shumë se dy dekada pas
shembjes së Jugosllavisë. Këta faktorë flasin për sfida të
thella, thelbësore që do të duhet të adresohen në procesin e
konsolidimit të sistemeve moderne, dinamike dhe proaktive
të drejtësisë penale. Mënyra se si këto sisteme i përgjigjen
rritjes së fuqishme të sindikatave të organizuara kriminale, që
shfrytëzojnë brishtësitë e shumta të rajonit, mbetet të shihet.
Në këtë kontekst, strategjia e re e zgjerimit e BE-së (shih
kapitullin 2.4 dhe aneksin 4.1) do të duhet të riaktivizojë
procesin e pranimit i cili, me kalimin e viteve, ka humbur një
pjesë të shkëlqimit dhe vrullit të tij.

National dialogue in Skopje,
North Macedonia

Por, është gjithashtu e rëndësishme që sfidat e sotme (dhe të
nesërme) të vihen në perspektivë. Duke pasur parasysh një
kuadro më të gjerë të historisë së rajonit dhe përparimin
gradual të arritur në dekadat e fundit, nuk mund të injorohet
fakti se EJL është tashmë më e përgatitur për t’u përballur
me tregtinë e paligjshme sesa ishte në fillim të shekullit.
Gjatë kësaj periudhe është krijuar gjithashtu një shoqëri
dinamike civile, si një kanal i domosdoshëm ndërmjet
qytetarëve dhe qeverive në shërbim të tyre (qytetarëve), tek
të cilët, në fund të fundit, jepet llogari.
Edhe pse nuk është një fokus kryesor për EJL-NDIKIMI,
organizatat e shoqërisë civile (OSHC) dhe kontributet e tyre
në transparencën e negociatave të pranimit në BE e në
zbulimin e tregtisë së paligjshme e skemave kriminale të
lidhura me to, si dhe llogaridhënia e qeverive për zotimet e
tyre, nuk kanë qenë kurrë më jetike. Në fakt, raportimet
hetimore dhe analizat e pavarura nga aktorët e shoqërisë
civile në rajon janë burimet kryesore të këtij raporti. Ndërlidhur me këtë, Instituti beson se duhet të ndërtohen ura të reja
ndërmjet OSHC-ve dhe qytetarëve të zakonshëm, të cilët
mendojnë se edhe hetimet e zbulimet më të spikatura nuk
arrijnë të sjellin ndryshime domethënëse. Kjo përforcon
nevojën që qytetarët e EJL-së të jenë më të informuar dhe më
të fuqizuar për ushtruar të drejtat e tyre demokratike, përmes
zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.
Gjatë këtyre tre viteve të kaluara u zhvilluan diskutime
intensive me profesionistë entuziastë, kompetentë dhe të
motivuar të doganave, agjencive të policisë, prokurorive,
njësive të inteligjencës financiare (NjIF), organeve antikorrupsion dhe zyrtarë të ministrisë së ngarkuar me çështjet
evropiane dhe të bashkëpunimit ndërkombëtar. Me
mbështetjen e duhur politike, këta zyrtarë janë të ngarkuar
me përgjegjësinë për t’i bërë vendet dhe rajonin e tyre më
pak të cenueshëm, më të përgatitur dhe më të sigurt për t’u
përballur me një nga kërcënimet e shekullit 21. Falë tyre
Instituti Siracusa ka përgatitur 39 rekomandimet në vijim.

Left clockwise: Regional dialogue in
Siracusa; Skanderbeg Square in
Tirana, Albania; Bucharest, Romania
(credit: John M. Sellar)

Rëndësia e kësaj çështjeje nuk mund të nënvlerësohet. Erërat
nacionaliste po përfshirë rajonin dhe, në disa raste, po
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Rekomandime

Closing the implementation gap

6.

Vendet e EJL-së inkurajohen të ndërmarrin hapat e
mëposhtëm për të forcuar luftën kundër tregtisë së
paligjshme:

Të mbrohet liria dhe pavarësia e organizatave të
shoqërisë civile, instituteve kërkimore dhe
gazetarëve investigativë, që punojnë për të zbuluar
dhe raportuar tregtinë e paligjshme e krimet e
ndërlidhura me të, pa u bërë pre e kërcënimeve apo
lëndimeve të tjera, si dhe hetimi e ndëshkimi në
mënyrë sistematike i krimeve të kryera kundër tyre.

Veprimet sipas traktateve dhe legjislacioni
8.

Çështjet strategjike dhe të politikave
1.

2.

Drejtimi dhe koordinimi institucional

Të kryhet një rishikim tërë-qeveritar i strategjive
ekzistuese kombëtare, planeve të veprimit, etj. në
lidhje me sektorë të veçantë të tregtisë së paligjshme,
krimit të organizuar, korrupsionit dhe burimeve të
paligjshme financiare (BPF-të). Qëllimet e këtij
rishikimi duhet të jenë identifikimi i boshllëqeve dhe i
mundësive për të përqasur dhe konsoliduar më mirë
dokumentet ekzistuese strategjike, si dhe për të
zhvilluar mekanizma më të fuqishëm për monitorimin
dhe vlerësimin e zbatimit të tyre.

Ky AQ duhet të ketë funksione ekzekutive, si dhe
kompetenca të nevojshme për të ushtruar udhëheqjen
taktike, operacionale dhe analitike të luftës kundër
tregtisë së paligjshme. Në përputhje me modelin e
hetimit të drejtuar nga prokurori, Autoriteti duhet të
jetë, në shumicën e rasteve, zyra e nivelit më të lartë të
prokurorisë së vendit. Nëse kjo nuk është e përshtatshme në ndonjë kontekst të caktuar, mund të
caktohet një agjenci ligjzbatuese në nivel shtetëror.

3.

Të krijohet një mekanizëm monitorimi për përcaktimin e sasisë së humbjeve ekonomike vjetore,
private dhe publike të shkaktuara nga tregtia e
paligjshme.

4.

Të merret parasysh hartimi i një strategjie të veçantë
kombëtare ndërsektoriale për të luftuar tregtinë e
paligjshme. Parandalimi i krimit duhet të jetë
pikësynimi kryesor i një procesi të tillë të hartimit të
strategjisë. Për më tepër, në këtë dokument, duhet
të shqyrtohen edhe format e neglizhuara të tregtisë
së paligjshme (si p.sh. të pasurisë kulturore,
mallrave të akcizës duke përfshirë alkoolin, duhanin
dhe naftën, produkteve të falsifikuara mjekësore,
prerjeve të paligjshme të lëndëve drusore, etj.) me
qëllim që të përcaktohet prania dhe përmasat e tyre
në vend.

5.
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Për qëllime të zhvillimit të politikave dhe zbatimit të
ligjit, të njihet rëndësia e luftimit të tregtisë së
paligjshme si një fenomen ndër-sektorial, siç
përshkruhet në këtë raport, si plotësuese e qasjeve
ekzistuese sektoriale (apo qasjeve të bazuara në
mallrat/të mirat që tregtohen).

Të shqyrtohen qasjet e reja për matjen e përparimit
dhe suksesit në luftën kundër tregtisë së paligjshme, përfshirë dhe përdorimin e treguesve
jo-tradicionalë, që shpërblejnë dhe më shumë
bashkëpunimin proaktiv ndërmjet agjencive e që
njohin më mirë kontributet direkte e indirekte të
agjencive të ndryshme në hetime dhe në veprime të
tjera për zbatimin e tyre.

7.

Të emërohet një organ i duhur, i mirëfinancuar dhe
funksional për të shërbyer si Autoritet Qendror
(AQ) për krimin e organizuar dhe çështjet e tregtisë
së paligjshme.

Autoriteti duhet të ketë kompetencë të centralizojë dhe
të drejtojë burimet e rëndësishme të inteligjencës dhe
materialit hetimor ndërmjet organeve përkatëse
(përfshirë informatat nga burimet e sektorit privat),8 të
vendosë koordinimin në nivelet e ulëta, si dhe, në
rrethana të caktuara, të marrë drejtimin e çështjeve. Këto
të drejta synojnë të ndihmojnë ligjzbatuesit dhe punonjësit e drejtësisë penale që të përqendrohen tek aktorët
kryesorë kriminalë - veçanërisht GKO-të dhe rrjetet - që
qëndrojnë prapa skemave ndërkufitare të tregtisë së
paligjshme. Për të shmangur çdo paqartësi, ky rekomandim nuk nënkupton krijimin e institucioneve të reja.
Duke pasur parasysh funksionin e tij kryesor centralizues, AQ duhet gjithashtu të fuqizohet që të raportojë
rregullisht për natyrën, fushën dhe shkallën e
kërcënimit të tregtisë së paligjshme në nivel kombëtar
(dhe rajonal), bazuar në informata të besueshme e të
sakta, në inteligjencë të mbledhur dhe shpërndarë sipas
udhëzimeve të AQ-së, si dhe në rezultatet hetimore e
gjyqësore. Raporte të tilla duhet të shërbejnë si bazë
për analizën dhe zhvillimin e politikave, zbatimin,
vlerësimin dhe përditësimin e dokumenteve strategjike
kombëtare, bazuar në praktikat më të mira dhe mësimet
e marra nga forume ndërkombëtare të kësaj natyre.

9.

Dhënia prioritet anëtarësimit dhe zbatimit të
Konventës së OKB-së kundër Krimit të Organizuar
Ndërkombëtar dhe Protokolleve të saj shtesë
(UNTOC), Konventës së OKB-së kundër Korrupsionit (UNCAC), dhe traktateve të tjera ndërkombëtare për tregtinë e paligjshme (shih aneksin 2).
Rishikim dhe të përditësim i legjislacionit për të
garantuar që, së paku, veprat e tregtisë së
paligjshme ku përfshihen GKO-të, apo ato që
paraqesin rrezik të madh për shëndetin publik ose
mjedisin, t’u nënshtrohen dënimeve të ashpra
minimale, përfshirë edhe dënimet me burgim.

10. Futja e ndëshkimeve të përshtatshme ndaj
personave juridikë të përfshirë në tregti të
paligjshme.
11. Për shtetet jo-anëtare të BE-së, harmonizimi i
kornizave ligjore vendase me Konventën II të
Napolit për Ndihmën e Ndërsjellë dhe Bashkëpunimin ndërmjet Administratave Doganore
(Konventa II e Napolit), përfshirë dispozitat e saj
mbi format e veçanta të bashkëpunimit. Për
shtetet anëtare të BE-së, rishikimi i rezervimeve
aktuale ndaj Konventës. Për të gjitha vendet e
EJL-së, rishikimi i të gjitha kufizimeve në përdorimin e formave të veçanta të bashkëpunimit
nga ana e zyrtarëve doganorë.
12. Ratifikimi dhe zbatimi i Konventës Ndërkombëtare
për Thjeshtimin dhe Harmonizimin e Procedurave
Doganore (Konventa e rishikuar e Kiotos),
përfshirë Shtojcën Specifike D, si dhe zbatimi i
Rekomandimit të OECD-së (Organizata për
Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim) për ZTL-të,
si dhe Kodit të saj të Sjelljes.
13. Zvogëlimi i rreziqeve që vijnë nga tregtia e
paligjshme dhe korrupsioni në dogana e në
proceset e menaxhimit të kufirit, duke rritur
zbatimin e masave lehtësuese të tregtisë sipas
Marrëveshjes për Lehtësimin e Tregtisë të
Organizatës Botërore të Tregtisë dhe marrëveshjeve e standardeve të tjera ndërkombëtare të
fushës.

Hetimi, ndjekja penale dhe gjykimi i çështjeve
të tregtisë së paligjshme
14. Garantimi dhe mundësimi i shkëmbimit të shpejtë
e në kohë reale të inteligjencës, informacioneve
dhe të dhënave hetimore mes njësive përkatëse
vendase, përmes krijimit të një baze të centralizuar
të të dhënave elektronike, ose baze të veçantë të
të dhënave për çdo agjenci, që ndërlidhet me
databazët e tjera.
15. Promovimi, dhënia e burimeve të mjaftueshme
dhe trajnimi i agjencive për të kryer hetime
proaktive, të bazuara në inteligjencë.
16. Fuqizimi dhe dhënia e resurseve të mjaftueshme
për doganat, policinë kufitare dhe agjencitë e tjera
të zbatimit, të pranishme në kufij, porte dhe
aeroporte, për bashkëpunimin në kryerjen e
analizave hetimore, vlerësimin e rrezikut, shënjestrim e hetime, përfshirë përmes qasjes së
përbashkët në bazat përkatëse të të dhënave.
17. Të sigurohet që hetues kompetentë të autorizohen
për të përdorur gamën e plotë të teknikave
speciale të hetimit (SITs) në luftën kundër të gjitha
formave të tregtisë së paligjshme dhe zbulimin e
rrjeteve më të gjera kriminale. Në veçanti, vendet
duhet të fuqizojnë përdorimin e hetimeve të
fshehta në rrethana të caktuara, nën mbikëqyrjen
e gjyqësorit, si dhe të ofrojnë trajnime të avancuara, përfshirë dhe përdorimin e informatorëve.
18. Fuqizimi i agjentëve fshehtë për të infiltruar
GKO-të në mënyrë efektive, përfshirë edhe bërjen
e ndryshimeve të nevojshme në të drejtat dhe
statusin e tyre ligjor.
19. Rritja e kapaciteteve të ligjzbatuesve dhe burimet
në dispozicion të tyre për të kryer, në mënyrë
sistematike, hetime financiare e të pastrimit të
parave në kuadër të skemave të tregtisë së
paligjshme, paralelisht këto me hetimet për veprat
penale kryesore. Grantimi i trajnimit të mëtejshëm,
specifik për arritjen e këtij qëllim.
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20. Marrja në konsideratë e fuqizimit të doganave me
kompetenca më të mëdha, për të kryer hetime
penale për tregtinë e paligjshme dhe BPF-të
përkatëse, përfshirë pastrimin e parave përmes
tregtisë (PPPT) Në çdo rast, garantimi i punës
ngushtësisht mes agjencive doganore dhe
aktorëve të tjerë të zbatimit të ligjit, si dhe sektorit
privat, drejt synimit të përbashkët për zbulimin e
skemave të tregtisë së paligjshme dhe autorëve të
veprave të tilla.
21. Në vendet që mandatojnë subjekte të ndryshëm
për të trajtuar krimin e organizuar / korrupsionin
dhe krimet më pak të rënda, të merret në konsideratë përpilimi i direktivave për transferimin, pa
pengesa, të çështjeve nga organe të përgjithshme
në ato më të specializuara (ose anasjelltas) me
qëllim që të parandalohen vonesat ose kompromentimi pa shkak.
22. Marrja e masave për të kuptuar saktë natyrën e
marrëveshjeve të pranimit të fajësisë, të cilat: i)
nuk synojnë të zëvendësojnë hetimet e pamjaftueshme ose të gabuara; ii) duhet t’i nënshtrohen mbikëqyrjes gjyqësore për të parandaluar çdo
rast abuzimi, arbitrariteti ose korrupsioni; dhe iii) i
ofron një të akuzuari, për të cilin një dënim është
praktikisht i pashmangshëm, një mundësi për të
siguruar përfitime të kufizuara në këmbim të
zgjidhjes së shpejtë të procedurave, duke i
mundësuar në këtë mënyrë sistemit të drejtësisë
penale kursimin e materialeve dhe burimeve
njerëzore të çmuara.
23. Marrjen në konsideratë të nxjerrjes së udhëzimeve
të qarta për dënimet, përfshirë në fushën e
tregtisë së paligjshme, të cilat përforcojnë nevojën
për parandalime efektive të veprave më të rënda të
tregtisë së paligjshme dhe ulin rrezikun e zbatimit
të pabarabartë të dënimeve të parashikuara në ligj.
24. Organizimi i trajnimeve të mëtejshme për prokurorët dhe hetuesit penalë mbi konceptet kryesore
të TQNJ, me fokus të veçantë në karakterin
shfrytëzues të kësaj vepre.
25. Marrja në konsideratë dhe, nëse është e nevojshme, përkufizimi i kuptimit të sasisë minimale të
barnave të paligjshme, të nevojshme për klasifikimin e kësaj vepre si trafikim.

Rikuperimi i pasurisë kriminale

Partneritetet publike-private

26. Krijimi dhe sigurimi i mjeteve të përshtatshme për
Zyrën e Rikuperimit të Aseteve (ZRA), me qëllim
lehtësimin e identifikimit dhe gjurmimit të të
ardhurave dhe instrumenteve të krimit, ndaj të
cilëve mund të vendoset sekuestrimi, konfiskimi
ose ngrirja e tyre.

33. Njohja e rolit dhe më të madh që mund të
luajnë bizneset dhe aktorët e tjerë të sektorit
privat në mbështetjen e hetimeve për tregtinë e
paligjshme, përmes kontrollit dhe balancës së
duhur për të siguruar integritetin e hetimeve
dhe procedimeve penale. AQ duhet të kontribuojë në zhvillimin e komunikimeve dhe
procedurave për përfshirjen dhe këshillimin e
rregullt të sektorit privat.

27. Të konsiderohet mundësia e përdorimit të një
pjese të të ardhurave nga pasuritë e konfiskuara
kriminale për mbështetjen e veprimtarisë së drejtësisë penale dhe ligjzbatuesve ndaj krimit të
organizuar ndërkombëtar, si dhe zhvillimi i aftësisë
rezistuese tek komunitetet më të prekura nga
tregtia e paligjshme në nivel kombëtar.

34. Shqyrtimi i kornizave ligjore dhe rregullatore
për të siguruar që hetuesit të jenë të autorizuar
të bashkëpunojnë me bizneset dhe aktorët e
tjerë të sektorit privat, sipas nevojës, gjatë
hetimeve të tregtisë së paligjshme.

1	M. Cherif Bassiouni dhe Christina Abraham (red.) / Instituti
Siracusa, Udhëzimet e Siracusa-s për Organet Faktmbledhëse
Ndërkombëtare, Rajonale dhe Kombëtare. (Intersentia, 2013).
2	Kjo punë e vazhdueshme realizohet nga projekti i Mekanizmit
të Institutit për Luftimin e Tregtisë së Paligjshme (M-CIT).
3

EJL-NDIKIMI u zbatua nga shtatori 2017 deri në nëntor 2020.

*	Të gjitha referencat për Kosovën në këtë raport duhet të
kuptohen në kontekstin e Rezolutës 1244 (1999) të Këshillit të
Sigurimit të OKB-së dhe Mendimit Këshillimor të Gjykatës
Ndërkombëtare të Drejtësisë për shpalljen e pavarësisë së
Kosovës (2010).
4	Dialogët strategjikë kombëtarë u mbajtën në shtatë
juridiksione, përkatësisht në: Shqipëri, BH, Kosovë, Mal të Zi,
Maqedoni të Veriut, Rumani dhe Serbi. Për më shumë, shih
aneksin 1.1.3 mbi metodologjinë dhe aktivitetet e projektit.

Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe ndërmjet
agjencive
28. Rritja e mundësive për dialog sistematik mes
agjencive, zyrave kryesore të prokurorisë, policisë,
doganave e agjencive të ndërlidhura të zbatimit
dhe NjIF-ve me organe të tjera me ekspertizë në
hetime financiare, si dhe me agjencitë përkatëse të
inspektimit / rregullatore.
29. Rritja e mundësive për trajnim ndërinstitucional
veçanërisht për prokurorët, policinë dhe nëpunësit
doganorë, analistët financiarë, hetuesit dhe
autoritetet tatimore.
30. Shfrytëzimi i Programit të UNODC-Organizatës
Botërore të Doganave (OBD) e Programit të
Kontrollit të Kontejnerëve (WCO), si dhe programeve të ngjashme për të nxitur bashkëpunimin
ndërmjet agjencive në zbulimin e tregtisë së
paligjshme.
31. Forcimi i bashkëpunimit operacional, analitik dhe
trajnues me SELEC-un, Europol-in, Eurojust-in dhe
Interpol-in, si dhe me organizata të tjera ndërkombëtare, përfshirë bashkëpunimin në hetimet e
përbashkëta të tregtisë së paligjshme.
32. Investimi në dialog të rregullt strategjik në nivel
rajonal, i cili synon të sjellë më pranë zyrtarë të
lartë të departamenteve të specializuara të krimit
të organizuar dhe të korrupsionit, si dhe politikë-bërës e analistë të inteligjencës kriminale.

Nisma gjithë-rajonale dhe fushat për kërkim
dhe studim të mëtejshëm

5	Walter Kemp / Nisma Globale kundër Krimit të Organizuar
Ndërkombëtar (GITOC), Tentakula Transnacionale: Zonat e
nxehta globale të krimit të organizuar të Ballkanit Perëndimor,
korrik 2020, 3 (këtej e tutje GITOC, Tentakulat Transnacionale)

35. Kryerja e kërkimeve dhe studimeve të mëtejshme për shkallën, praninë dhe shtytësit e
BPF-ve, përfshirë PPPT-në, në EJL.

Në lidhje me shkatërrimin e një grupi të tillë, Kompanisë Bello,
shih Mike Corder, ‘Hetimi i drejtuar nga Italia godet bandën e
krimit etnik shqiptar’, Kronikë e San Franciskos, 17 shtator
2020 (këtej e tutje Corder), i cili diskutohet gjithashtu në

36. Kryerja e kërkimeve dhe hetimeve të mëtejme
për rreziqet e lidhura me tregtinë e paligjshme
në ZTL-të e EJL-së, si dhe se deri në ç’masë
ligjzbatuesit dhe nëpunësit e drejtësisë penale
ushtrojnë kompetencat e tyre të ligjshme në
fusha të tilla.
37. Marrja në konsideratë e mundësisë së marrëveshjeve për caktimin e prokurorëve ndërlidhës
në vendet e EJL-së, në shtetet anëtare të BE-së
brenda ose jashtë rajonit, ose në vendet e tjera
që paraqesin sfida veçanërisht për të cilat
kërkohen veprime të ngutshme në lidhje me
tregtinë e paligjshme. Zyrtarët e tillë ndërlidhës
duhet të përfshihen brenda AQ-së.

kapitullin 6 bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar).
6

Shih gjithashtu GITOC, Tentakulat Transnacionale, n 6, 25.

7	Në arabisht, Hawala do të thotë ‘të ndryshosh’ ose ‘të
transformosh’. Kjo i referohet një sistemi joformal të
transferimit të vlerës, e cila përdoret kryesisht në Azinë Jugore,
në Lindjen e Mesme dhe në Afrikë. Për një tarifë të vogël, një
hawaladar në një juridiksion lehtëson pagesën e dikujt në një
juridiksion tjetër pa pasur nevojë për një transaksion
ndërkufitar. Nga njëra anë, ky sistem ofron shërbime financiare
për ata që nuk mund të hyjnë në sistemin zyrtar financiar (të
ashtuquajturit ‘pa bankë’). Nga ana tjetër, Hawala dhe rrjetet e
saj të transmetimit të parave shfrytëzohen për pastrim parash,
financim të terroristëve e mashtrim, si dhe për të shmangur
sanksionet. Tradicionalisht, Hawala dhe kanale të ngjashme, që
mbështeten në besim dhe reputacion, bazoheshin në lidhje

38. Zgjerimi i mundësive të arsimimit, ndërgjegjësimit, trajnimit profesional dhe ngritjes së
kapaciteteve për drejtësinë penale dhe zyrtarët
e zbatimit të ligjit lidhur me dukurinë e tregtisë
së paligjshme dhe dimensionet e saj ndërsektoriale.

familjare, fisnore ose rajonale. Sot, ato u shërbejnë rrjeteve më
të gjera: Task Forca e Veprimit Financiar (FATF), Roli i Hawala-s
dhe ofruesve të tjerë të ngjashëm të shërbimeve në pastrimin e
parave dhe financimin e terrorizmit, Tetor 2013.
8	Në nivelin qeveritar, AQ-të duhet të fuqizohet për të mbledhur
informacione nga zyrat përkatëse të prokurorisë, policisë,
policisë kufitare dhe agjencive doganore, NjIF-të, agjencitë

39. Të shikohet mundësia për mbështetje në
mekanizma të rinj për hartimin e strategjive
dypalëshe, shumëpalëshe dhe / ose rajonale
për luftën ndaj tregtisë së paligjshme.

antikorrupsion, rregullatorët / inspektorët dhe agjencitë e
kontrollit të tregtisë, si dhe çdo agjenci tjetër që mund të jenë e
rëndësishme (p.sh. rojet bregdetare). AQ ka pozicionin më të
mirë për të përcaktuar nivelin e duhur të shkëmbimit të
informacionit ndërmjet agjencive kombëtare në lidhje me
hetimet dhe ndjekjet penale, si dhe për të siguruar shkëmbimin
e informacioneve kur është e nevojshme.
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The Institute’s President
addressing dignitaries at the
regional dialogue in Siracusa.

Top clockwise: National
strategic dialogues in Novi
Sad, Serbia; Podgorica,
Montenegro; and Pristina,
Kosovo.

The Institute’s headquarters
in Siracusa.

The Institute’s Director
addressing the strategic
dialogue in Sarajevo, BiH.

Left to right: A bird’s-eye view of
the high-level regional dialogue
in Siracusa; intensive discussion
during Albania’s dialogue in
Tirana.
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MAP 1
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