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PËR RATIFIKIM E "MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS TË SHQIPËRISË

DHE QEVERISË TË REPUBLIKËS TË SLLOVENISË PËR BASHKËPUNIMIN NË LUFTËN KUNDËR
TERRORIZMIT, TRAFIKUT TË PALIGJSHËM TË DROGËS DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR"

 
Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese” dhe të nenit 

17 të ligjit nr.8371, datë 9.7.1998 "Për lidhjen e traktateve dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare", me propozimin e
Këshillit  të Ministrave,

 
KUVENDI POPULLOR

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
 

VENDOSI:
 

Neni 1
 
Ratifikohet  "Marrëveshja  ndërmjet  Qeverisë  së  Republikës  të  Shqipërisë  dhe  Qeverisë  së  Republikës  të

Sllovenisë për bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit, trafikut të paligjshëm të drogës dhe krimit të organizuar".
 

Neni 2
 
Ky ligj hyn në fuqi menjëherë.
 

Shpallur me dekretin nr.2233, datë 15.10.1998 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani
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Midis Qeverise se Republikes se Shqiperise dhe Qeverise

se Republikes se Sllovenise , mbi bashkepunimin ne luften kunder

terrorizmit, trafikut te paligjshem te droges dhe krimit te
organizuar.

Qeveria e Republikes se Sllovenise dhe Qeveria e Republikes se

Shqiperise ( te quajtura pale kontraktuese ) kane bashkevendosur:

- Te kontribuojne ne zhvillimin e kontakteve bilaterale.

- Te bashkepunojne ne fushen e parandalimit te krimit,ve9ana-

rishte te krimit te organizuar dhe trafikut te paligjeshem te dro-

ges,e luftes kunder terrorizmit, dhe parandalimit te tij te sukses-
shem.

- Te rritin perpjekjet e perbashketa ne luften kunder terro-
rizmit dhe abuzimit te droges.

Te harmonizojne veprimet e tyre kunder krimit te organizuar

dhe marrjen ne konsiderate te marrveshjeve nderkombetare per punen
ne keto fusha.

U KONKLUDUA KJO MARREVESHJE

1. Duke marre ne konsiderate legjislacionet perkatese te shte-

teve, palet kontraktuese do te kooperojne ne parandalimin e terro-

rizmit,trafikut te paligjeshem te droges,dhe krimit te organizuar,

ne zbulimin dhe denimin e formave te tilla te krimit, gjitheashtu



ne parandalimin,zbulimin dhe denimin e formave te tjera te krimit.

2. Palet kontraktuese do te bashkeveprojne veyanarisht ne ra-

stet kur aktet kriminale ose pergatitjet e tyre jane kryer ne teri-

torin e njeres pale nga palet kontraktuese, dhe kur te dhenat drej-
tohen ne teritorin e pales tjeter kontraktuese.

Palet kontraktuese do te bashkepunojne ne zbulimin dhe paran-

dalimin e krimit, veyanarisht te krimit te organizuar dhe do te:

1. Bejne te ditur njeri-tjetrit te gjitha te dhenat mbi perso-

na te perfshire ne krimin e organizuar, te dhena mbi lidhjet nder-

mjet krimineleve, informacionin mbi organizatat dhe grupet krimina-

Ie, per sjelljen tipike te krimineleve, per faktet duke i kushtuar

kujdes te veyante kohes e vendit, menyres se kryerjes se akteve

kriminale, objekteve te sulmeve te tyre, te kushteve, te neneve te

kodeve penale, te cilat jane shkelur dhe masat e marra nese eshte

e domosdoshme ne aste te caktuara, per te parandaluar disa akte
kriminale te rrezikeshme.

2. Kryen veprime policore te caktuara sipas kerkeses dhe ne

perputhje me legjislacionin e vlefshem te pales se kerkuar kuntra-
ktuese.

3. Bashkepunon ne hetimet ne perputhje me marreveshjen aktua-

Ie, legjislacionet e shteteve koritraktuese , dhe me nje marreveshje

te vlefshme ndermjet paleve kontraktuese per ekstradimin dhe ndih-



men ligjore lidhur me aktet kriminale dhe me njohjen e masave poli-
core se bashku me ndihmen per kuadrin, ndihmen materiale dh organi-
zative.

4. Shkembimi i te dhenave dhe i korespondences mbi metodat dhe
format e reja te perdorura nga kriminelet ne krimin nderkombetar.

5. Shkembimi i rezultateve te hetimeve kriminalistike, krimi-
nologjike dhe hetimeve te tyre te tjera te akteve kriminale, infor-
mojne njeri-tjetrin mbi menyren e hetimit te veprimeve kriminale,
sikurse dhe perdorimin e metodave dhe mjeteve ne punen e tyre,me
qellim qe t'i zhvillojme me tej ato.

6. Shkembimi sipas kerkeses iter informacionit ose pjes te
objekteve qe jane rezultat i nje akti kriminal dhe te objekteve te
perdorura ne kryerjen e veprave ( akteve ) kriminale.

7. Shkembimi i eksperteve per permirsimin e perbashket dhe dy-
palesh cilesore si pjese e luftes kunder krimit te organizuar, in-
kurajon mundesite per arsimimin e metejshem te specialisteve te
tyre me qellim qe te arrine nje shkalle me te larte ne njohurit
profesionale, per kuptimin dypalesh ( te perbashket ) te mjeteve
dhe metodave te luftes kunder krimit dhe rezultatet bashkekohore te
teknikave te policise kriminale.

8. Ne qofte se eshte e nevojshme ne heteime te caktuara do te
organizojne takime pune lidhur me pergatitjet dhe zbatimin e masave
te marra.



Per parandalimin e kultivimit, prodhimit, eksportimit dhe im-

portit, kalimit te paligjeshem te droges, lendet psikoterapike dhe

te lartepermendura sikurse edhe trafikimi i paligjshem i ketyre su-

bstancave,palet kontraktuese lidhur me legjislacionin e te dy Shte-
teve do te

1. Do t'i dergojne njera-tjetres te gjitha te dhenat e perso-

nave te perfshire ne prodhimin dhe trafikimin e droges, per menyrat

dhe mjetet e fshehjes dhe transportimit dhe menyren e veprimit, per

vendet ku kane origjinen dhe destinacionin e drogave dhe te gjitha

hollesit e tjera te ve9anta per veprimet kriminale, ne se eshte e

nevojshme per parandalimin e krimit ose ne raste te caktuara per

parandalimin e veprave te dhuneshme kriminale ndaj rendit publik.

2. Shkembimi i te dhenave per rruget ( menyrat ) e zakonshme

dhe te reja te trafikimit nderkombetare te paligjeshem te droges
dhe te gjitha informacionet e tjera lidhur me te.

3. Shkembimi i rezultateve te krimit dhe hetimet kriminol-
ogjike te trafikimit te droges dhe abuzimet e saj.

4. Shkembimi i mostrave te drogave te reja me origjine
sintetike dhe vegjetale dhe te lendeve psikotropike.

5. Shkembimi i eksperiences se tyre per kontrollin e

perdorimit ( mbajtjes ) te paligjeshme te droges, te substancave

psikotropike dhe te atyre te lartepermendura nga pikpamja e

mundesive te tradfikimit te paligjeshem te substancave te tilla.



6. Paet kontraktuese do te harmonizojne masat policore te le-

juara me ligje, per parandalimin e prodhimit te paligjeshem te

drogave dhe lendeve psikotropike.

Me qellim qe te parandalohen aktet e terroristeve, palet kon-

traktuese sipas legjislacionit te tyre te vlefshem dhe duke marre

parasysh marrveshjen e tanishme do te veprojne si me poshte:

1. Shkembimi i njohurive dhe te dhenave mbi veprimet terrori-

ste te planifikuara dhe te kryera, persanave te perfshire,menyrave

te zbatimit dhe te mjeteve teknike te perdorura ne veprime te

tilla.

2. Shkembimi i njohurive te tyre dhe te dhenave mbi grupet

terroriste, anetaret e tyre te cilet planifikojne dhe kryejne ve-

prat e tyre kriminale ne teritorin e njeres nga palet kontraktuese,

ne kundershtim me interesat e ketij vendi,informacion te tille te

dobishem per te ndaluar terrorizmin dhe parandalimin e akteve te

dhunshme kriminale.

Bashkepunimi ndermj et pal ve kontraktuese perf shin gj itheashtu:

1.Shkembimin e te gjithe informacionit lidhur me legjislacio-

nin qe trajton aktet kriminale te perf shira ne marrveshjen aktuale



2.Shkembimi i informacionit per perfitimet qe dikush arrin ne
saj te veprimtarise kriminale.

3. Shkembimi i legjislacionit dhe eksperiences lidhur me te
huajt ose emigrimin.

4.Shkembimi i te gjitha pjesve te informacionit te cilat jane

te rendesishme per njeren nge palet kontraktuese ne luften kunder

kontrabandes se njerzve dhe trafikimit te paligjeshem te punetorve.

1. Autoritetet kompetente te paleve kontraktuese:

Per Republiken e Shqiperise - Ministri i Rendit Publik.

Per Republiken e Sllovenise - Ministri i Brendeshem ,Ministri
i Financave dhe Ministri i Shendetesise.

-Duhet te kene nje bashkepunim direkt dhe bashkepunim pune ne

fushat perkatese te punes se tyre dhe kompetence per zbatimin e

marrveshjes aktuale dhe do te percaktojne fushat konkrete te punes

dhe format e bashkepunimit me protokoll ( Proges - verbal ).

2. Shkembimi i informacionit ndermjet perfaqsuesve te

autoriteteve pjesmarrese do te behet ne gjuhen Angleze, ne se bien
ne dakord palet.

Kushtet e meposhteme per mbajtjen e te dhenave mbi personat,



I

3. Te dhenat lidhur me persona te ndryeshem, mund ti jepen ve-



dhen~ te tilla, duhet te informohet per kete fakte menjehere. Pa-

la kontraktuese ,e cila merre te dhena te tilla duhet te saktesoj

te dhenat jo te sakta ( ge nuk jane te verteta ) dhe te zhduke me-

njeher te dhenat ge u jane dhene gabimisht ose ge nuk duhej ti ki-

shin marre.

5. Me kerkesen e personit ge ka interes per te gjitha te dhe-

nat, ketij personi duhet t' i spjegohet edhe perdorimi i mundeshem

i ketyre te dhenave. N.q.s. nuk specifikohet ne legjislacionin

ekzistues spjegime te tilla nuk jane te detyrueshme.Legjislacioni

i vevojshem i pales kontraktuese ge jep te dhena te tilla duhet te

merret ne konsiderate kur jepen spjegime te tilla.

6. Pala kontraktuese ge jepe te dhena ne perputhje me

legjislacionin e saj, duhet te vendose per dorzimin gjitheashtu te

kushteve te vlefshme te marrveshjes per zhdukjen e te dhenave te

tilla.Pamvarsishte nga te dhenat e fundit te gjithe te dhenat li-

dhur me nje person te caktuar duhet te zhduken,kur ato nuk konside-

rohen me te vlefshme.Pala kontraktuese qe dergon te dhena te tilla

duhet te informohet per zhdukjen e te dhenave te tilla dhe per ar-

syet e zhdukjes se tyre. Te gjitha te dhenat e marra duhet te zhdu-

ken sapo te perfundoj marrveshja aktuale.

7. Palet kontraktuese jane te detyruara te rregjistrojne te

gjitha informacionet ge dergohen ( dorzohen ) ose te dhenat mbi

personat ge zhduken.

8. Palet kontraktuese mund te parashikojne ruajtjen e te dhe-

nave personale, parandalimin dhe nderprerjen e personave te pa





misione te komitetit do te mbahen ne menyre alternative ne Repu-

bliken e Shqiperise dhe Republiken e Sllovenise.

~do pale kontraktuese ka te drejt te refuzoje pjeserisht ose

plotesisht bashkepunimin ose mbeshtetjen ose te vendosin kushte te

caktuara n.q.s kete do te kufizonte legjislacionin kombetare, do te

rrezikonte sigurin e Shtetit ose interesa te tjera te rendesishme,

ose shkeljen e rregullave ligjore kombetare te saj.

Palet kontraktuese autorizojne Ministrin e Brendeshem Slloven

dhe Ministrin e Rendit Publik Shqiptare te zgjedhin personat qe do

te mbajne kontakt me autoritetet kompetente te pales tjeter kontra-

ktuese.

Paragrafet ( nenet ) e marrveshjes aktuale nuk zbatohen ne ma-

rrveshjet nderkombetare dy paleshe dhe shumepaleshe te nenshkruara

nga Qeverite e Republikes se Sllovenise dhe Republikes se Shqipe-

rise.
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