






Përgatitja dhe botimi i këtij manuali u realizuan me mbështetjen e Mbretërisë së Vendeve 
të Ulëta. Përmbajtja e këtij manuali është përgjegjësi e BIRN Albania dhe nuk përkon 
domosdoshmërish me qëndrimet e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta.

© Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, Shqipëri
Tiranë, 2022



Hyrje

Kapitulli 1: 

Kapitulli 2: 

Kapitulli 3:

Kapitulli 4: 

Kapitulli 5:

Kapitulli 6: 

Kapitulli 7: 

Kapitulli 8: 

Kapitulli 9: 

8

10

20

24

34

39

47

52

59

61

Hyrje në krimin e organizuar dhe pastrimin e parave

Çfarë mundet të arrijnë me të vërtetë gazetarët?

Të investigosh botën e nëndheshme

Sinjalizues i krimit kibernetik

Investigimi i pastrimit të parave 

SHBA dhe Itali – Të zhytesh në dokumente gjyqësore

Tymnajë dhe pasqyra të përdorura për të fshehur marrëveshjet 

e dyshimta të cigareve në Malin e Zi dhe në Shqipëri

Si obituarët ndihmuan ekspozimin e një lufte mes bandash

Siguria fizike dhe digjitale



6

Biografia - Lawrence Marzouk

Trajner dhe autor i manualit 
“Raportimi mbi krimin e 

organizuar dhe pastrimin e parave 
në Shqipëri”

Lawrence Marzouk është gazetar, redaktor dhe trajner 
me pothuajse 20 vjet përvojë në raportimin investigativ.

Roli i tij më i fundit ishte si redaktor rajonal për Projektin e Raportimit të Krimit të Organizuar 
dhe Korrupsionit (OCCRP) që mbulon Ballkanin. Ai drejtoi investigime të mëdha ndërkombëtare 
me reporterë në të gjithë botën, duke përfshirë serinë Fraud Factory, e cila shikonte bumin e 
skemave false të investimeve të kriptomonedhave, duke siguruar çmimin e parë të përbashkët 
si hetimi më i mirë ndërkufitar në Evropë në 2021.

Para kësaj, Marzouk ka punuar si redaktor investigativ për Rrjetin Ballkanik të Gazetarisë 
Investigative (BIRN), duke udhëhequr ekipe gazetarësh nga vende të ndryshme, duke shpërndarë 
një numër të lartë kërkesash për të Drejtën e Informimit, duke gërmuar dhe duke përdorur truket 
e raportimit të modës së vjetër për të gërmuar korrupsionin e nivelit të lartë. Puna e tij duke 
ekspozuar një rrugëkalim të madh armësh nga Evropa Lindore në Siri mori njohje të veçantë - 
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certifikatë ekselence - në Konferencën Globale të Gazetarisë Investigative 2017.

Marzouk e filloi karrierën e tij në 2003 me gazetat rajonale në Londër dhe më vonë në Brighton. 
Ai ndihmoi gazetën e tij të parë në marrjen e çmimeve kombëtare me redaktimin e mbulimit të 
bombardimeve në Londër të korrikut 2005 dhe mori nominime dhe çmime për hetimet e tij në 
The Argus, Brighton.

Në vitin 2009, ai u transferua në Kosovë për të punuar për BIRN, ku redaktoi gazetën e saj në 
gjuhën angleze Prishtina Insight dhe hapi një portal të ri gazetarie investigative, Gazeta Jeta 
në Kosovë.

Në vitin 2010 dhe 2011, ai fitoi investigimin më të mirë kundër korrupsionit në çmimet e 
organizuara nga UNDP në Kosovë.

Lawrence është autor i “Follow the Paper Trail”,  një udhëzues për gazetarinë investigative 
të bazuar në dokumente në Kosovë dhe “Exposing the Truth”, një manual i BIRN Albania për 
gazetarët investigativë.

Ai gjithashtu është bashkëautor i udhëzuesit të BIRN Albania për gazetarinë e të dhënave 

“Getting Started in Data Journalism”  për gazetarët shqiptarë.

https://birn.eu.com/wp-content/uploads/2017/05/Manual-On-Investigative-Journalism-in-Kosovo-English.pdf
https://birn.eu.com/outputs/exposing-the-truth-a-guide-to-investigative-reporting-in-albania/
https://birn.eu.com/outputs/birn-albania-publishes-data-journalism-manual-2/
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Hyrje

Grupet shqiptare të krimit të organizuar fituan famë fillimisht si trafikantë qeniesh njerëzore 
dhe shfrytëzues të prostitucionit. 

Por gjatë viteve të fundit, bandat kriminale të përbëra nga shqiptarë etnikë janë bërë lojtarë 
gjithnjë e më të rëndësishëm në botën e paligjshme të trafikut ndërkombëtar të drogës ndërsa 
vetë Shqipëria është bërë prodhuesi më i madh i kanabisit në Evropë. 

Këto nuk janë të vetmet fusha ku grupet shqiptare të krimit të organizuar kanë shënuar 
rritje. Mashtrimi përmes qendrave telefonike (call centre), ndonëse nuk është pjesë e fushës 
tradicionale të krimit të organizuar të llojit “drogë dhe gangsterë”, është një drejtim tjetër 
fitimprurës që ka lulëzuar gjatë viteve të fundit. 

Në të njëjtën kohë, ekziston frika se bumi i ndërtimit në Tiranë dhe në bregdet është fuqizuar 
nga paratë e pista nga brenda dhe jashtë vendit. 

Një numër rastesh të profilit të lartë për korrupsion dhe përfshirje në krim të organizuar 
kundër politikanëve vënë gjithashtu në dukje faktin se si gangsterët kanë aleatë dhe anëtarë 
nëpër korridoret e pushtetit. 

Përballë këtij sfondi, reporterët kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur në ekspozimin e 
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krimit të organizuar dhe pastrimit të parave, përmes shpjegimit se si këto grupe operojnë dhe 
të mbajnë autoritetet përgjegjëse në përpjekjet e tyre për trajtimin e këtij problemi. 

Duke marrë parasysh sfidat në fushën e sigurisë dhe vështirësitë praktike, përballja me krimin 
e organizuar dhe lidhjet e tij të shumëfishta nuk është punë e lehtë. Ky manual përpiqet 
të ndihmojë gazetarët dhe redaktorët në punën e tyre duke ofruar teknika që ndihmojnë 
në identifikimin e temave të lajmeve dhe pastaj në kërkimin dhe shkrimin e raportimeve 
investigative mbi krimin e organizuar dhe pastrimin e parave, të bëra këto në mënyrë të sigurt. 

Këto metoda nuk janë thjesht teorike por janë testuar nga disa nga reporterët më të mirë 
investigativë të botës që kanë punuar në Shqipëri dhe në mjedise të ngjashme. 

Gazetarët mund të mos kenë akses në ato lloj metodash intruzive të përdorura nga agjencitë 
ligjzbatuese – të tilla si përgjimi dhe vrojtimi dhe marrja në pyetje nën kushtet e përgjegjësisë 
ligjore – por reporterët mund të punojnë shpejt në vende të ndryshme dhe të ndjekin fijet që 
mund të jenë bllokuar nga zyrtarë të frikësuar. 

Paçi fat dhe ju lutem ndjehuni të lirë të më kontaktoni për pyetje, përditësime dhe ide në 
profilin tim në Twitter @lawrencemarzouk
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Kapitulli 1: Hyrje në krimin e 
organizuar dhe pastrimin e parave

Redaksitë shpesh kanë specialistë në fushat e shëndetësisë, arsimit, punëve të jashtme, 
qeverisjes, sportit, ekonomisë dhe, natyrisht, krimit, por rrallëherë kanë specialistë të krimit të 
organizuar. 

Problemi me këtë përqasje është që krimi i organizuar vepron në fusha të shumta dhe prek, 
shumicën e fushave të lartpërmendura. 

Në nivelin e tyre më të ulët, grupimet e krimit të organizuar përfshijnë trafikantët e drogës apo 
gangsterët e përfshirë në gjobëvënie – të cilët janë teorikisht territori i punës për reporterin e 
krimit. Ndërsa në nivelin më të lartë, anëtarët e tyre mund të jenë politikanë apo financues të 
politikanëve, pronarë të bankave apo të klubeve të futbollit. 

Në disa vende, qeveria dhe interesat tradicionale të krimit të organizuar – trafiqet e mallrave, 
trafiku i qenieve njerëzore apo gjobëvënia – janë kaq të ndërthurura sa është e vështirë t’i 
dallosh nga njëra-tjetra. Këto vende zakonisht njihen si “shtete mafia”. 

Qeveri të tjera argumentohet se operojnë njësoj si organizatat kriminale dhe se ekzistojnë 
vetëm falë grabitjes së pasurive të vendit, në përfitim të një pakice të përzgjedhur. Këto vende 
njihen si kleptokraci. 

Grupet e krimit të organizuar veprojnë me lehtësi përtej kufijve të një vendi, ndryshe nga 
agjencitë ligjzbatuese, gjë që do të thotë se rrallëherë qëllon që kërkimi gazetaresk përfundon 
brenda një vendi apo një gjuhe. 
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Të gjitha këto faktorë do të thotë se aftësitë dhe kontaktet tradicionale të një reporteri që 
mbulon një nga fushat klasike rrallëherë janë të mjaftueshme për të investiguar siç duhet 
krimin e organizuar. 

Pra, a është punë e një gazetari të sportit, apo të krimit apo të politikës për të zbuluar funksionimin 
e brendshëm të një grupi të krimit të organizuar?

Përgjigjja është se secili prej tyre mund ta bëjë këtë punë, por secili prej tyre ka nevojë për 
njohuri më të gjera që prekin fusha më të gjera, të kuptuarit se çfarë është dhe çfarë nuk është 
krimi i organizuar dhe të pasurit mundësinë për të ndjekur fille kërkimi përtej kufijve. 

Unë shpresoj që ky libër do t’ju ndihmojë ju të bëheni ky reporter i specializuar. 

Në këtë kapitull ne do të shohim se çfarë ne nënkuptojmë me fjalët “krim i organizuar” dhe se 
çfarë duhet të kenë për synim gazetarët kur ndërmarrin investigime në këtë fushë. 

Çfarë kuptojmë ne me “krim të organizuar” dhe me “krim të organizuar shqiptar”?

Agjencia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNODC) e përkufizon 
krimin e organizuar në këtë mënyrë: 

“Krimi i organizuar është një sipërmarrje kriminale me vijimësi e cila funksionon në mënyrë 
racionale për të fituar nga aktivitete të paligjshme të cilat shpesh janë të shumëkërkuara nga 
publiku. Ekzistenca e këtij krimi në vijimësi sigurohet përmes korruptimit të zyrtarëve publikë 
dhe përdorimit të kanosjes, frikësimit apo dhunës për mbrojtjen e operacioneve të veta.”

Krimi i organizuar për rrjedhojë nuk është veprime individuale kriminale – një vjedhje apo një 
grabitje në rrugë. As nuk është një seri vjedhjesh të kryera nga një individ përgjatë një periudhe 
të gjatë kohe. 
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Në mënyrë që një krim të konsiderohet “i organizuar” ka nevojë që ai të jetë i planifikuar, i 
koordinuar dhe i përsëritur brenda një grupi. 

Siç vihet në dukje nga UNODC; në mënyrë që sipërmarrja kriminale të vijojë, përdoren disa 
forma korruptimi apo frikësimi për t’u siguruar që aktiviteti nuk do të ndërpritet. 

Si çdo lloj përkufizimi, edhe ky përkufizim ka dobësitë e veta. Në veçanti problem është përfshirja 
në të e të gjithë gamës së aktivitetit kriminal, që fillon nga banditët në shkallë relativisht të 
vogël por të organizuar te grupimet e gjera dhe të gjithëpërhapura, të tilla që janë në gjendje të 
nënshtrojnë qeveri. 

Këto të fundit konsiderohen “transnacionale” dhe etiketohen si “grupime transnacionale të 
krimit të organizuar”, për të shpjeguar se ato operojnë në disa vende njëherësh. 

Këto janë grupet për të cilat ti dëgjon më shpesh dhe që përshkruhen si mafia italiane, Cosa 
Nostra amerikano-italiane, gangsterët rusë apo Yakuza japoneze. 

Edhe Ballkani është bazë për një numër organizatash shumë të fuqishme të krimit të organizuar.

Krimi i organizuar shqiptar

Përgjatë viteve të fundit, shumë vëmendje mediatike i është dhënë mafias shqiptare, në disa 
raste e referuar si mafia etno-shqiptare, për të vënë në dukje se anëtarët e saj kanë rrënjë nga 
vetë Shqipëria si dhe nga vendet fqinje që kanë popullsi shqiptare, kryesisht në Kosovë, Serbi, 
Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. 

Një nga gjërat që ka tërhequr këtë vëmendje ka qenë vlerësimi nga Agjencia Kombëtare e 
Krimit në Mbretërinë e Bashkuar, e cila thekson se kriminelë nga Shqipëria tashmë dominojnë 
tregun e kokainës në këtë vend dhe kanë arritur marrëveshje drejtpërsëdrejti me prodhuesit në 
Amerikën Latine. 



13

Megjithëse grupet mafioze shqiptare padyshim që janë rritur në rëndësi, Jana Arsovska, një 
akademike që ka ndjekur evoluimin e tyre përgjatë pesëmbëdhjetë viteve të fundit, i tha revistës 
Economist se ideja e një “mafie shqiptare” të unifikuar është thjeshtë një mit. 

“Ne shohim shumë organizata që punojnë në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra. Ata flasin 
shqip, por kjo nuk do të thotë se janë të lidhur me organizata pas në Shqipëri dhe ato nuk janë 
kurrë të përbëra nga vetëm etnikë shqiptarë,” citohet të ketë thënë ajo.

Për më shumë në librin e saj “Zbërthimi i Krimit të Organizuar Shqiptar”, Arsovska hedh poshtë 
shumë mite, përfshirë edhe argumentin tashmë të lodhur që thotë se këto grupe mbështeten 
dhe fitojnë forcë nga Kanuni i Lekë Dukagjinit, një kod mesjetar shqiptar. 

Por argumenti ndoshta më i vlefshëm i saj është që ajo vlerëson se grupet shqiptare nuk kanë 
strukturat hierarkike që janë tipike të grupeve madhore të krimit, të tilla si mafia siciliane, dhe 
rrallëherë përbëhen ekskluzivisht vetëm nga shqiptarë, një pikë e vlefshme kjo për një gazetar 
që po mendon se si të zbërthejë strukturën e një organizate. 

Aktivitetet e këtyre grupimeve janë shpesh të bazuara në një projekt të vetëm: ata bashkëpunojnë 
me shkelës ligji të kombësive të tjera dhe mund të çmontohen në rast se anëtarë kyçë të tyre 
përfundojnë në burg. 

Sipas një raporti të EUROPOL të vitit 2019, grupimet kriminale të organizuara shqiptare janë 
përfshirë në shumë aktivitete kriminale të ndryshme. 

Ata janë prodhuesi më i madh i kanabisit të trafikuar në BE dhe pasi kanë menaxhuar përgjatë 
shumë viteve një pjesë të korridorit ballkanik të heroinës nga Turqia drejt Evropës Perëndimore, 
tani po marrin një rol më të rëndësishëm në tregtinë e kokainës. 

Raporti vëren gjithashtu se grupet shqiptare bashkëpunojnë me organizatat kriminale kroate, 
serbe dhe malazeze, të cilët kanë qenë lojtarë të mëdhenj prej kohësh në transportin detar të 
kokainës drejt Evropës. 
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Por ndikimi i grupeve shqiptare po rritet dhe ata po bashkëpunojnë mirë edhe me fqinjët e tyre 
ballkanikë. “Ia vlen të vihet re se OKO-të vijojnë zgjerojnë në mënyrë agresive përfshirjen e tyre 
në tregtinë e kokainës, duke u bërë lojtarë qendrorë në shpërndarjen dhe shitjen me pakicë në 
tregjet e mëdha, të tilla si tregu i Mbretërisë së Bashkuar,” vëren raporti. 

“Përveç kësaj, ata kanë zgjeruar aktivitetet e tyre drejt tregjeve krahësimisht më të vogla 
konsumatore në Belgjikë, Gjermani dhe Holandë.”

Tony Saggers, ish-drejtues i seksionit për kërcënimin nga drogat dhe inteligjencës në Agjencinë 
Kombëtare të Krimit në Mbretërinë e Bashkuar, shkroi më 2019 se kriminelët e organizuar 
shqiptarë kanë çarë në tregje të reja duke përdorur një miksim të karizmës dhe kërcënimit për 
dhunë të pamëshirshme. Ata janë të ndihmuar edhe nga aftësia e tyre për të folur gjuhë të 
ndryshme, përfshirë italisht, greqisht dhe anglisht. 

Në çfarë llojesh aktivitetesh janë përfshirë grupet e krimit të organizuar?

Në tema të gjera, krimet e organizuara angazhohen në këto fusha:

• Falsifikimet
• Lloje të ndryshme mashtrimi
• Pengimi i drejtësisë
• Vrasjet me pagesë
• Trafiku i drogës
• Prostitucioni
• Trafikimi i mallrave të falsifikuara
• Trafikimi i armëve
• Krime kibernetike, përfshirë mashtrimin
• Trafikimi i qenieve njerëzore
• Ryshfeti
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Pastrimi i parave është një komponent kyç i grupimeve të krimit të organizuar por është një 
klasë më vete për shkak se ai kërkon krim pararendës – të tillë si trafiku i drogës – për të 
gjeneruar fondet e pista që duhet të pastrohen. 

Siç e përmenda më herët, ka një argument të fortë se kleptokracitë, pra qeveritë që angazhohen 
për të vjedhur sa më shumë nga popujt, mund të konsiderohen gjithashtu grupime të krimit të 
organizuar, por kjo temë është përtej objektivit të këtij manuali. 

Në vend të kësaj ne do të fokusohemi te grupet e krimit të organizuar më tradicionale, të llojit 
“drogë dhe gangsterë”, të cilët janë dominues në Shqipëri dhe në grupimet shqiptare jashtë 
vendit. 

Kuadri ligjor kundër krimit të organizuar në 

Shqipëri

Gazetarët dhe redaktorët që investigojnë krimin e organizuar duhet të kenë njohuri solide mbi 
kuadrin ligjor, i cili sanksionon aktivitetin kriminal të këtij niveli, por edhe të institucioneve dhe 
agjencive ligjzbatuese të ngarkuara në luftën kundër këtij fenomeni apo mjeteve të përdorura. 
Parashikimet më kryesore në këtë drejtim janë përmbledhur më poshtë. 

  

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë

Trupa e parë e normave që rregullojnë krimin e organizuar dhe pastrimin e parave gjendet 
te Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, duke filluar nga neni 28. Ky nen përkufizon llojet e 
ndryshme të organizatave kriminale dhe krijon parakushtet e nevojshme për kriminalizimin e 
pjesëmarrjes në një organizatë kriminale. 
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Neni i dytë i rëndësishëm është neni 284/a i Kodit, i cili kriminalizon udhëheqjen dhe financimin 
e organizatave kriminale që trafikojnë apo kultivojnë lëndë narkotike, duke përcaktuar edhe 
ndëshkime të rënda për zyrtarët që ndihmojnë në çfarëdolloj mënyre këto organizata. 

Përcaktime të ngjashme gjenden në nenin 284/c. 

Neni 287 është baza për përgjegjësinë penale në rastet e pastrimit të parave. Ky nen është 
shumë i detajuar dhe përshkruan të gjitha llojet e pastrimit të parave nga të ashtëquajturat vetë-
pastrim te aktiviteti i pastrimit të parave të kryer nga profesionistë, si avokatë apo bankierë, 
të cilët ndëshkohen më ashpër. Ky nen eliminon ndërvarësinë mes krimit origjinal dhe krimit 
pasues të pastrimit të parave, ku pastrimi i parave është i ndëshkueshëm edhe në rast se krimi 
fillestar nuk është më i ndëshkueshëm për shkak të parashkrimeve formale apo procedurale. 

Neni 333 është neni kyç në luftën kundër krimit të organizuar. Ai mbart përcaktimet jo vetëm 
për figurat udhëheqëse të një organizate kriminale që ndëshkohen me deri pesëmbëdhjetë 
vite burg për krijimin apo drejtimin e një organizate kriminale, por edhe për të gjithë anëtarët 
e organizatës të cilët mund të dënohen me deri në tetë vjet burg thjeshtë për pjesëmarrjen në 
një grup të tillë. Ndëshkimi rritet në rast se organizata përdor armë zjarri në kryerjen e veprave 
penale. 

Neni 333/a bën vepër penale krijimin e një organizate kriminale të strukturuar (grup), e cila ka një 
strukturë me hierarki dhe role të qëndrueshme. Ndryshe nga organizata kriminale tradicionale 
në të cilat anëtarët mund të përfshihen në role të ndryshme në varësi të llojit të sipërmarrjes 
kriminale në të cilën organizata është përfshirë, në grupin e strukturuar të përmendur më sipër, 
rolet janë të përcaktuara qartë, duke përbërë formën më elementare të krimit të organizuar. 

Neni 334 është neni i fundit që merret me shkeljet e kryera nga organizatat kriminale që 
sanksionon se çdo vepër penale e kryer nga anëtarët e një organizate kriminale ndëshkohet 
me masë burgimi të shtuar me deri në pesë vjet më shumë se sa dënimi i marrë për veprën 
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penale të kryer. 

Përveç parashikimeve në Kodin Penal, lufta kundër krimit të organizuar dhe të ardhurave të 
paligjshme rregullohet edhe nga ligje specifike. 

Ligji “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit 
përmes masave parandaluese kundër pasurisë”.

Në zbatim të këshillave që gjenden në Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër 
Krimit Transnacional të Organizuar, e njohur si Konventa e Palermos e vitit 2004, 
Republika e Shqipërisë miratoi ligjin nr. 9284 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit 
të organizuar”. Ky ligj u zëvendësua më 2009 me ligjin nr. 10192 “Për parandalimin 
dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit përmes masave 
parandaluese kundër pasurisë”, i cili u amendua më tutje më 2014, 2017 dhe 2020. 
Një legjislacion i tillë ka dhe ka pasur synim të shkojë pas pasurive të individëve 
që dyshohet se janë pjesë e organizatave kriminale, njësoj si në vende të tjera si 
SHBA, Mbretëri e Bashkuar apo Itali, ku masa të tilla ndërmerren kur individët janë 
të dyshuar se janë pjesë e botës kriminale dhe jetojnë me burime të pajustifikuara 
financiare. Shënjestra e këtij ligji janë jo vetëm individët por edhe familjet e tyre. 

Procedura zbatohet nga prokurori, i cili ka të drejtë të ngrijë asetet e individëve të 
përmendur më sipër. Vendimi për të konfiskuar përgjithmonë apo jo të pasurive të 
bllokuara merret nga një gjyqtar në përfundim të në procesi ligjor i cili është unik (sui 
generis) dhe nuk është rregulluar nga kodi penal apo civil i zakonshëm. 

Në një proces të tillë barra e provës përmbyset, në kuptimin që është personi i 
dyshuar si pjesë e një organizate kriminale ai që ka barrën për të provuar se asetet 
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e tij janë të përfituara në mënyrë të ligjshme. 

Nëse gjyqtari vendos se pala private nuk ka provuar se asetet janë të përfituar në 
mënyrë të ligjshme atëherë këto asete i transferohen një agjencie që ka për detyrë 
të menaxhojë asetet. 

 Ligji “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit”

Ligji nr. 9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e 
terrorizmit” është një ligj shumë kompleks dhe i detajuar që vendos infrastrukturën 
në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Në qendër të kësaj 
infrastrukture është Drejtoria për Parandalimin e Pastrimit të Parave e cila ka rolin 
e Njësisë së Inteligjencës Financiare. (NJIF) Ligji përcakton detyrime ligjore për një 
numër të madh institucionesh publike dhe private dhe individësh që merren me 
transaksionet financiare. Ente të tilla përfshijnë bankat, zyrat e shkëmbimit valutor, 
noterët, kompanitë e pronave të patundshme, PCA-të, etj. Subjektet e renditura në ligj 
kanë detyrimin për të raportuar transaksionet e pazakonta apo të dyshimta te NJIF. 

Bankat, duke qenë se janë thelbi i sistemit financiar, kanë detyrime të rrepta për 
të kontrolluar klientët përmes procedurave të standardizuara të njohura si (Njih 
klientin tënd) dhe të kryejnë Due Diligence të Klientit në mënyrë që të parandalojnë 
përfshirjen në skema të pastrimit të parave. 

Bankat duhet të kryejnë procedura të përforcuara due diligence kur trajtojnë figura 
politike të njohura dhe zyrtarë publikë të nivelit të lartë, të njohur  teknikisht si Person 
i Ekspozuar Politikisht apo PEP. 

Qëllimi i këtij trajtimi të veçantë që i është rezervuar punonjësve publikë të profilit 
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të lartë është që të parandalohet pastrimi i parave të siguruara nga akte korrupsioni 
përmes sistemit financiar. 

Zbatimi i këtij ligji monitorohet rreptë nga MONEYVAL, FATF dhe GRECO, të cilat 
janë organizata ndërkombëtare publike të specializuara në luftën kundër pastrimit 
të parave, financimit të terrorizmit dhe korrupsionit. 

Ligji “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit” krijon 
detyrime konkrete për mbi organet publike dhe private që të raportojnë transaksionet 
e dyshimta. Gjithsesi, shpesh mjeti më i rëndësishëm i autoriteteve në luftën kundër 
përfitimeve të paligjshme të krimit të organizuar janë përgjimet, të cilat rregullohen 
veçmas nga legjislacioni. 

Ligji “Për përgjimin e telekomunikimeve”

Ligji nr. 9157 “Për përgjimin e telekomunikimeve” u miratua në vitin 2003 dhe 
rregullon mjetin më të rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar që është 
përgjimi parandalues i komunikimeve mes anëtarëve të krimit të organizuar. Ky lloj 
përgjimi nuk është i përdorshëm në gjykatë, por i jep avantazh të stërmadh agjencive 
ligjzbatuese të cilat mund të përdorin këtë informacion për të marrë mandate ligjore 
për të kontrolluar mjedise private apo për të gjurmuar ngarkesa në mënyrë që të 
dokumentojnë aktivitetet ilegale. Leja për të përgjuar telekomunikime jepet nga një 
gjykatë e veçantë dhe procesi zbatohet dhe mbikëqyret nga zyra e prokurorit të 
përgjithshëm ose nga struktura e posaçme kundër korrupsionit. Vetëm më 2021, 
struktura e posaçme kundër korrupsionit ka urdhëruar përgjimin e komunikimeve të 
më shumë se 1500 individëve, gjë që raportohet se i ka paraprirë arrestimit të 178 
të dyshuarve në procedime të ndryshme penale. 
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Kapitulli 2: Çfarë mundet të arrijnë me 

të vërtetë gazetarët?

Gazetarët me eksperiencë dëgjojnë shumë gjëra mbi aktivitetet e krimit të organizuar nga 
burimet e veta, përfshirë agjencitë ligjzbatuese, biznesmenët dhe politikanët. 

Shpesh këto fille magjepsëse i transferohen me një frymë redaktorëve, të cilët do të rrudhin 
vetullat dhe do të nxisin kujdes. E di, unë vetë kam qenë ai redaktori skeptik në shumë raste. 

Problemi është se thashethemet mund të japin ide shumë të mira për investigime, por ty të 
duhet të provosh atë që burimet të kanë thënë me zë të ulët nëpër kafene. 

Të provosh këto mund të jetë pothuajse e pamundur për një gazetar me mjetet që ai ka në 
dispozicion. 

Kjo është arsyeja se pse çdo ide për investigim duhet të testohet shumë mirë para se t’i hysh 
asaj pune për të parë se çfarë informacioni është i mundshëm të arrihet dhe se si mund të 
arrihet ai informacion për të provuar çfarë dimë.

Mjetet për të investiguar krimin e organizuar 

Nuk duhet të habitesh nëse mëson se agjencitë ligj-zbatuese kanë më shumë mjete në 
dispozicion për të investiguar krimin e organizuar në krahasim me gazetarët. 

Sipas zyrës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe krimin, këto janë mjetet 
e përdorura nga agjencitë ligjzbatuese për hetimin e krimit të organizuar: 
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Dorëzim i kontrolluar – monitorimin e dorëzimit të një sasie droge
Mbikëqyrja fizike dhe elektronike, të tilla si përgjimi telefonik
Operacionet me agjentë të fshehtë
Analiza financiare e llogarive
Përdorimi i informatorëve

Këto opsione, natyrisht, janë të padisponueshme ose shumë të vështira për t’u përdorur nga 
gazetarët. 

Gazetarët nuk mund të bëjnë “dorëzim të kontrolluar”, ndërsa përgjimi fizik apo elektronik është 
i padisponueshëm për ta. 

Gazetarët në disa raste mund të bëjnë operacione hileqare apo të maskuar, por këto mbartin 
probleme të mëdha ligjore dhe të sigurisë, ndërsa në rastet kur kemi të bëjmë me krimin e 
organizuar, duhet të tregohemi jashtëzakonisht të kujdesshëm. 

Gazetarët gjithsesi mund të shikojnë postimet në media sociale apo të vrojtojnë aktivitetet 
publike të strukturave të krimit të organizuar. 

Sa i përket analizimit të llogarive financiare, ky mund të jetë një burim i rëndësishëm për 
gazetarët, por ajo që është zakonisht e disponueshme në dokumentet publike (kryesisht në 
regjistrat e bizneseve) është e kufizuar në krahasim me të dhënat që gjenden në transfertat 
bankare dhe që janë të disponueshme për policinë. 

Siç do ta shohim më vonë, në disa raste është gjithsesi e mundur të marrësh raporte financiare 
të mbledhura nga agjencitë ligjzbatuese përmes kërkesave për të drejtë informimi. 

Në fund, burimet apo sinjalizuesit, shpesh të quajtur “informatorë” në botën e agjencive 
ligjzbatuese, mund të jenë në gjendje të dokumentojnë keqbërjet për gazetarët duke furnizuar 
me informacion dhe duke regjistruar keqbërjet, por këto janë raste të rralla dhe mbartin rreziqe 
të stërmëdha dhe probleme më sigurinë (shiko Kapitullin 4).
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Ndërsa reporterët nuk kanë të njëjtën gamë mjetesh në dispozicion të vet siç i kanë agjencitë 
ligjzbatuese, ata kanë gjithsesi disa avantazhe. 

Reporterët nuk kanë nevojë të ngrenë akuzë në gjykatë, kanë detyrë thjeshtë të raportojnë 
dhe për rrjedhojë mund të mbështeten në materiale të grumbulluara më parë nga agjencitë 
ligjzbatuese. Kjo mund të arrihet përmes burimeve ose përmes rregullave mbi transparencën. 

Hetimet e agjencive ligjzbatuese janë shpesh të mbyllura apo të pezulluara për shkak të 
paaftësisë, presioneve apo shpesh, për shkak të mungesës së bashkëpunimit nga zyrtarë në 
vende të tjera. 

Edhe në rastet kur çështjet përfundojnë në gjykatë, pjesa më e madhe e informacionit shpesh 
injorohet nga prokurorët që përpiqen të sistemojnë çështjen e tyre, dhe nuk përmendet apo nuk 
prezantohet fare në gjykatë. 

Gazetarët mund të përdorin të gjithë këtë material, duke i kombinuar ata me raportimet nga 
terreni apo dokumentet e marra nga vende të tjera për të zbuluar, për shembull, grupime të 
paraportuara më parë të krimit të organizuar, lidhje politike të tyre dhe se ku është pastruar 
paraja e pisët. Ne do të shohim disa raste të tilla në kapitujt vijues. 

Të provuarit të një çështjeje pastrimi parash për një gazetar mund të jetë edhe më kompleks nga 
sa është e nevojshme për të demonstruar se fondet janë fryt i ndonjë aktiviteti të paligjshëm 
dhe se bëhet fjalë për të njëjtat fonde që janë investiguar gjetkë. Ne do ta diskutojë më vonë se 
si është më e frytshme që të synosh të ekspozosh rastet e pasurisë së pashpjeguar. 

Bashkëpunimet ndërkombëtare

Avantazhi kyç i gazetarëve në krahasim me agjencitë ligjzbatuese është aftësia e tyre për të 
punuar përtej kufijve dhe për të ndërtuar bashkëpunim ndërkombëtar. 
Ky tipar është i zakonshëm në shumicën e investigimeve që kanë zënë vend në manuale për 
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shkak se bashkëpunimet ndërkombëtare janë shpesh të domosdoshme në mënyrë që të 
investigohet siç duhet krimi i organizuar. 

Nëse nuk ke një koleg në një vend specifik që ke shënjestruar, ia vlen të zhytesh në një nga 
rrjetet ndërkombëtare të gazetarëve që do të jenë në gjendje të të vënë në kontakt me dikë. 
Rrjeti Ballkanik për Gazetari Investigative (BIRN), Rrjeti Botëror i Gazetarisë Investigative (GIJN), 
Projekti i Raportimit për Krimin e Organizuar dhe Korrupsionin (OCCRP) dhe Konsorciumi 
Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë (ICIJ), mund të të ndihmojnë të biesh në kontakt me 
gazetarë të tjerë. 

Të gjitha investigimet e mëdha në të cilat unë kam qenë i përfshirë kanë përfituar shumë nga 
të punuarit në më shumë se një vend. Në disa raste është aftësia për të folur me viktima të 
shumta në vende të ndryshme, shpesh për shkak se ti je në gjendje të mbledhësh dokumente 
të ndryshme në vende të ndryshme, ku secili përbën një copë të mozaikut. 
Në rastin më të keq, ky bashkëpunim ofron siguri në numra për gazetarët që merren me çështje 
të rrezikshme apo sensitive. Një konsorcium ndërkombëtar gazetarësh të shpërndarë në 
shumë vende të tjera është një shënjestër shumë më e vështirë se sa një gazetar i vetëm. 

Kjo është një listë hapash praktikë për të organizuar bashkëpunimin tuaj ndërkombëtar, të cilat 
unë i kam gjetur të vlefshme përgjatë viteve. 

1) Ti ke nevojë për një reporter udhëheqës i cili do të bashkojë fillet e investigimit, do të 
organizojë dhe përcaktojë detyrat dhe në fund, do të përcaktojë afatet e punës. Është e 
rëndësishme që ky reporter të jetë i aftë të përmbledhë informacionin për të tjerët dhe 
të udhëheqë projektin deri në fund. 

2) Duhet rënë dakord paraprakisht për rregullat bazë mbi shkëmbimin e informacionit. Ti 
nuk dëshiron të kesh keqkuptime më vonë. 

3) Ju keni nevojë për mjete për komunikim të shpejtë me njerëzit, në veçanti kur afrohet 
fundi i projektit. Aplikacioni Signal në kompjuter dhe celular është një opsion i mirë për 
grupet e gazetarëve për shkak se është i sigurt dhe i lehtë për t’u përdorur. 
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4) Reporterë të ndryshëm kanë role më të lehta ose më të rënda në projekt kështu që mos 
supozo që secili reporter po lexon secilin mesazh. Mund të jetë prioriteti yt, por ka gjasa 
që kjo mund të mos jetë e vlefshme për të gjithë të tjerët. Konsidero mundësinë për 
të dërguar emaile përmbledhëse një herë në javë për të përshkruar arritjet dhe detyrat 
apo të mbash takime një herë në javë për t’u siguruar që të gjitha problemet kyçe janë 
trajtuar. 

5) Ju duhet një vend ku të upload-ni informacionin dhe për ta ndarë atë me të tjerët. Google 
Drive është një opsion i mirë për investigimet që nuk janë super sensitive. Mbani mend, 
gjithsesi, se secili reporter është një pikë e dobët kështu që sigurohuni që të gjithë 
pjesëmarrësit në grup të jenë duke përdorur log-in me dy hapa. 

6) Secili vend ka komunikimin e vet unik të kostove dhe përfitimeve. Mendohu me kujdes 
si të përdorësh përfitimet dhe të anashkalosh kostot.

Kapitulli 3: Të investigosh botën e 

nëndheshme

Teoria që do të jepet në këtë kapitull është e vlefshme për të gjitha llojet e gazetarisë investigative, 
por është veçanërisht e vlefshme kur investigohet krimi i organizuar. 

Kjo do të të ndihmojë që të planifikosh siç duhet kërkimin tënd, të sigurohesh se ti do t’i 
vendosësh vetes objektiva të arsyeshme dhe që do të përdorësh kohën dhe burimet në mënyrë 
efikase. 

Ideja është që kur ti fillon të investigosh një temë e cila është e fshehur nga publiku, ti imagjinon 
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një botë që gjendet thellë poshtë sipërfaqes së një qyteti, një botë të nëndheshme. 

Natyrisht, riimagjinimi i kësaj bote nuk supozohet se do të shpjegojë çdo ndërveprim kriminal 
dhe unë jam i sigurt se ju do të gjeni raste të cilat nuk i shkojnë këtij modeli. Gjithsesi, duke 
ndarë kërkimin tuaj në tre faza – bota reale, bodrumi dhe bota e nëndheshme – kjo do t’ju lejojë 
ju të planifikoni dhe shënjestroni kërkimin tuaj. 

Bota e nëndheshme është një seri zonash të ndërlidhura, të cilat funksionojnë larg syve të 
njerëzve të zakonshëm. 

Aktivitetet e botës së nëndheshme janë shpesh ilegale, nga trafiku i drogës te ryshfeti, por ato 
janë në disa raste thjeshtë joetike dhe të debatueshme, për shembull, nga transferimi i armëve 
te regjimet problematike te lobimi pranë politikanëve. 

Ti vështirë se do të mësoje ndonjëherë që kjo botë ekziston në rast se njerëzit që punojnë atje 
nuk do të kishin nevojë të dilnin herë pas herë në sipërfaqe për t’u takuar me të dashurit e tyre 
apo për të fjetur në çarçafët e mëndafshit apo që të përdornin makinat e tyre të shpejta. Shumë 
nga bosët e mëdhenj të botës së nëndheshme pothuajse nuk shkojnë kurrë atje dhe mbajnë 
pozicione të larta në botën reale. 

Dhe natyrisht disa nga aktivitetet kriminale ndodhin në sipërfaqe, të tilla si trafikimi dhe shitja 
e drogës, gjobëvënia apo prostitucioni. 
Menjëherë poshtë sipërfaqes së botës reale ti do të gjesh bodrumet, të lidhura drejtpërsëdrejti 
me aktivitetet dhe vendndodhjet e botës reale por ku ruhen disa sekrete të botës së nëndheshme. 

Ky rajon është aksesueshëm si nga bota e nëndheshme ashtu edhe nga bota reale dhe kjo është 
zona ku gazetarët do të gjejnë shumicën e informacionit mbi aktivitetet e krimit të organizuar. 

Bota reale – mbi sipërfaqe

Nëse dëshiron të kuptosh aktivitetet e kësaj bote të nëndheshme, puna juaj e parë është të 
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shikoni se çfarë po ndodh në sipërfaqe, në botën reale. 

Shembuj të këtyre aktiviteteve përfshijnë ndërtimet e pallateve apo blerjen e një jahti, mund 
të jetë një postim në Facebook nga një anëtar i një organizate kriminale apo një familjar i tij, 
një dhuratë politike që deklarohet në dokumentet zyrtare apo përmendet në një intervistë në 
media, krijimi i një kompanie të re, një raport i publikuar nga një agjenci ligjzbatuese, një vrasje 
në mes të ditës në një rrugë të zhurmshme, një vendim gjykate apo dokumente mbi atë që në 
pamje të jashtme është një eksport mallrash të ligjshme. 

Ajo që i lidh të gjitha këto është që ky aktivitet po ndodh në sytë e të gjithëve. Mund ta shohësh 
ndërsa ecën nëpër rrugë, ndërsa lexon një gazetë apo ndërsa kërkon të Google. 

Librat, artikujt dhe emisionet televizive, raportet e organizatave jofitimprurëse etj., janë që të 
gjitha burime shumë të mira informacioni në botën reale. Ato mund të të ofrojnë një kontekst 
dhe copëza të informacionit që do të të ndihmojnë të fitosh njohuritë e nevojshme. Këto të 
ndihmojnë ty të pasurosh fjalorin për shkak se nuk mund të kuptosh me të vërtetë botën e 
nëndheshme nëse nuk flet gjuhën e tyre. 

Histori të ndryshme do të të kërkojnë ty të shikosh në vende të ndryshme. Për shembull, kur 
unë investigova lëvizjet e armëve nga Evropa Lindore për në Siri, kalova shumë kohë duke 
parë për fluturime të pazakonta për transport mallrash. Është shumë e vështirë të fshehësh 
një Ilyushin-76 të stërmadh rus në pistën e aeroportit të Beogradit. Të shikosh ata ndërsa 
ngarkohet, të ndjekësh kompanitë e transportit të angazhuar dhe destinacionet e tyre, këto 
ofrojnë informata shumë të rëndësishme për çfarë po ndodh në botën e nëndheshme. 

Ne gjithashtu shpenzuam kohë duke parë raportet e disponueshme publikisht mbi transferimet 
e armëve si dhe postimet në mediat sociale që ofruan një copë tjetër prove e cila ishte lehtësisht 
e disponueshme. 

Ti do të dëgjosh më shumë më vonë mbi këtë investigim të mrekullueshëm në Serbi ku pajimet 
ushtarake të një klani vrasësish u dokumentuan dhe u shpjeguan duke ndjekur obituaret e 



27

publikuara nëpër gazetat kombëtare. Këto prova, që të gjitha të disponueshme për t’u lexuar, 
gjithsesi rezultuan të domosdoshme për të kuptuar se çfarë po ndodhte thellë në botën e 
nëndheshme. 
Secila prej provave më vete ka gjasa nuk do të të ofrojë ty material të mjaftueshëm për të dalë 
në konkluzione të prera por mund të të japin një indicie të mirë se ka diçka interesante që po 
ndodh dhe nëse je në gjendje të dallosh një motiv apo të mbledhësh një numër indiciesh në 
sipërfaqe, kjo do të të ndihmojë mirë më vonë në investigim. 

Kjo do të të shërbejë gjithashtu për të të treguar se ku duhet të kërkosh më tutje. 

Kërkimet në Google

Të dish se si mund të nxjerrësh më të mirën nga Google është njohuri kyçe për 
gazetarët dhe një nga pjesët më të rëndësishme të kërkimit që mund të bësh në 
botën reale para se të kalosh në bodrum. 

Ti mund të lexosh më shumë për këtë në guidën time që gjendet këtu: https://birn.
eu.com/wp-content/uploads/2017/05/BIRN-Manual-Eng.pdf 

Por ka disa këshilla të shpejta nga ku t’ia fillosh:

1) Mendo para se të kërkosh. Si mund të jetë rezultati yt ideal? A është një raport zyrtar 
nga qeveria e Shteteve të Bashkuara apo një lajm në median e Iranit apo një foto 
e publikuar në Twitter? Aftësohu në përdorimin e komandave, fjalëve dhe gjuhës 
në Google dhe alphabet/script në mënyrë që të kesh mundësinë më të mirë për të 
gjetur diçka të vlefshme. 

2) Përdor komandën “site:” pasuar nga një kod parësor dalje në internet, të tilla si 
ato qeveritare (gov.*); apo joqeveritare (.org); të ushtrisë (.mil); të organizatave 
ndërkombëtare (.int) etj.
Për shembull, nëse ne kërkojmë këtë togfjalësh në google dhe e kufizojmë kërkimin 
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në faqet e internetit të qeverisë së Shqipërisë, do të marrim rezultatet që gjenden 
aty. 

“krimi i organizuar” site:gov.al
 

3) Zvogëlo gamën e llojeve të dokumentit që po kërkon duke përcaktuar llojin e file-s. 
Dokumentet zyrtare zakonisht janë në PDF ndërsa ti mund të jesh duke kërkuar për 
fletë llogarish spreadsheets. 

4) Kufizo kohën duke klikuar në “tool” në cepin poshtë djathtas të kuadratit të kërkimit 
në Google dhe duke zgjedhur afatin kohor për të cilin po kërkon. 

Hipoteza, minimumi dhe maksimumi në një histori

Pasi ke ezauruar informacionin e disponuar në sipërfaqe, ti mund të krijosh një ide 
të arsyeshme se për çfarë do të flasë historia juaj dhe për rrjedhojë do të jesh në 
gjendje të krijosh një hipotezë për investigimin. Kjo është teorikja e asaj që ti do të 
përpiqesh të provosh. 

Ti mundesh gjithashtu të zbulosh se çfarë është minimalja dhe çfarë maksimalja 
nga ajo që mund të arrish në mënyrë të arsyeshme. 

Maksimumi është ajo që mund të shpresosh se do të provosh nëse ia del të provosh 
të gjitha konjukturat ndërsa minimumi është historia më e paktë e mundshme në 
rast se i gjithë kërkimi ecën keq dhe ti nuk arrin të zbulosh gjëra të mëdha. 

Zakonisht ti do të jesh në gjendje të prodhosh një histori minimale vetëm me 
informacionin e grumbulluar nga kërkimi në sipërfaqe dhe në bodrum, pa futur as 
gishtin e këmbës në botën e nëndheshme. 
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Në mënyrë që të kryesh testime mbi vështirësitë në planit tënd, është e mundshme 
të zbërthesh secilin prej pretendimeve që ke në historinë tënde maksimale dhe 
minimale dhe të rendisësh se si ti do të arrish të provosh këtë me dokumente 
specifike, burime apo intervista. 

Gjej bodrumin

Ndërsa shënjestrat tuaja udhëtojnë për të arritur botën e nëndheshme për të kryer aktivitetet e 
tyre kriminale, ata do të lënë pas indicie. 

Këto nuk janë aq të dukshme sa indiciet që gjenden në sipërfaqe dhe për to është e nevojshme 
të kryhet një kërkim më i shënjestruar. 

Se ku ti vendos të kërkosh, kjo duhet të udhëhiqet nga zbulimet që ti ke bërë në sipërfaqe 
dhe në këtë fazë ka shumë gjasa që ti do të kesh nevojë të fillosh të kërkosh për partnerë 
ndërkombëtarë në mënyrë që të mbledhësh informacion në juridiksione të tjera. 

Ti je, nëse të pëlqen, duke ndjekur indiciet poshtë për në bodrumet e vendeve ku ke vërejtur 
kriminelët apo politikanët batakçinj ndërsa operonin në nivelin e “botës reale”. 

Për shembull, nëse e dashura e një të dyshuari kriminel ka qenë duke postuar foto në Instagram 
nga një penthouse luksi në Londër, ti mund të shikosh tani dokumentet zyrtare të lidhura me 
këtë dhe potencialisht të kërkosh një bashkëpunëtor nga Mbretëria e Bashkuar për të ndihmuar 
me ca kërkime. Kjo mund të kërkojë një vizitë në bashkinë e zonës për dokumente planifikimi 
ndërtimesh apo të folurit me fqinjë. 

Ti mund të kesh nevojë gjithashtu t’i kërkosh një kontakti në polici ndihmë për të marrë një 
raport, ose për të siguruar dokumente gjyqësore të papublikuara, ose të dorëzosh një kërkesë 
për të drejtë informimi për emaile në një departament të qeverisë në të cilin beson se mund të 
gjenden informacione kyçe. E gjitha kjo do të udhëhiqet nga çfarë ti ke grumbulluar në botën 
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reale. 

Ajo që e bashkon informacionin në këtë nivel është se ato nuk janë lehtësisht të disponueshme 
zyrtarisht dhe jozyrtarisht por që pavarësisht kësaj është relativisht e lehtë dhe mund të 
sigurohet pa iu afruar askujt prej atyre që gjenden në botën e nëndheshme. 

Në këtë fazë ju mund të konsideroni kryerjen e intervistave më të shënjestruara, duke përdorur 
informacionin dhe fjalorin që ke grumbulluar gjatë rrugës. Ata që dinë ka më shumë gjasa të 
flasin me ju në këtë fazë për shkak se do ta kenë të qartë se ti je i mirëinformuar. 

Qasja ndaj një burimi për intervistë

Përpara se t’i afrohesh ndokujt si pjesë e investigimit tënd, ti duhet të konsiderosh 
meritat dhe rreziqet që mbart kjo në mënyrë që të planifikosh lojën tënde hyrëse. Ti 
duhet të mendosh fillimisht:

1) A është kjo koha e përshtatshme për të kontaktuar me këtë person? A do të informojë 
ai njerëz të tjerë për këtë përqasje? A ka rreziqe për sigurinë?

2) Nëse kjo është koha e përshtatshme, atëherë të duhet të vendosësh përqasjen 
e duhur. A duhet që ta intervistosh personalisht, përmes telefonit apo emailit? 
Mendohu me kujdes se pse ky person mund të flasë me ty. Kur ti bën kontaktin 
e parë, sigurohu t’i shpjegosh atyre qartazi se pse është në interes të tyre për të 
folur. Shpesh mjafton që të peshkosh interesimin e tyre duke shpjeguar se ti ke 
grumbulluar informacion të rëndësishëm dhe interesant. 

3) Ti shpesh do të kesh vetëm një rast për t’i shpjeguar dikujt se pse të folurit me ty ka 
rëndësi. Mendohu mbi përdorimin e gjuhës dhe demonstro se ti je një person me 
njohuri me të cilin ia vlen të flitet. 

4) Nëse ti je duke iu afruar dikujt me shkrim, atëherë mendohu me kujdes se si do 
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të ndjehesh ti nëse komunikimet e tua bëhen publike para ose pasi artikulli të jetë 
publikuar. Nëse kjo ndodh, fjalët e tua mund të përdoren për të të dëmtuar apo për 
të të diskretituar ty dhe punën tënde. 

Dokumentet që ke grumbulluar nga niveli i bodrumit zakonisht janë mëse 
mjaftueshëm për të shkruar historinë tënde minimale. 

Bota e nëndheshme
 

Pasi ke mbledhur informacion nga bota reale, ke gërmuar më thellë në themele për të marrë 
informacion që nuk është lehtësisht i disponueshëm, atëherë ke krijuar një të kuptuar të fortë 
të shënjestrës tënde dhe aktiviteteve të botës së nëndheshme. 

Lajmi juaj do të jetë në gjendje të ngrejë pyetje të rëndësishme dhe flamuj të kuq por ka gjasa 
që kjo nuk do të përbëjë provë të fortë të sjelljes kriminale. 

Shumë investigues ndalojnë këtu për arsye të ndryshme, në disa raste për shkak se ke mbërritur 
në një pikë të vdekur ose për shkak të shqetësimeve për probleme të sigurisë apo të kohës. 

Që të ndërmarrësh hapin tjetër te bota e nëndheshme kjo është më e vështira dhe më e 
rrezikshme dhe duhet vepruar me kujdes shumë të madh.

Tani ti ke mjaftueshëm informacion për të parë se ku shënjestrat tuaja po lëvizin nga bota reale 
dhe ajo e bodrumeve përmes vrimave për te bota e nëndheshme dhe më e rëndësishmja, çfarë 
ka gjasa që ata po bëjnë e me kë. 

Këtu ju po kërkoni për informacion, dokumente dhe intervista nga njerëz që janë në zemër të 
problemit që po investigon. 

Nëse flet me njeriun e gabuar rrezikon të njoftosh personat e gabuar dhe potencialisht vë në 
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rrezik vetë lajmin që po bën. 

Kjo është arsyeja se pse të duhet një kërkim i detajuar paraprak në dy nivelet e para të kërkimit 
në mënyrë që të gjesh përqasjen e duhur.

Çdo përqasje që mund të bësh duhet bërë duke pasur parasysh sigurinë. Për shembull, nëse 
bëhet e ditur se ti po bën një artikull mbi një individ potencialisht të rrezikshëm, është shumë 
e rëndësishme që personi në fjalë të dijë që puna po bëhet nga një grup gazetarësh dhe jo një 
gazetar i vetëm. 

Nëse je duke hyrë në botën e nëndheshme, ti shpesh do të jesh duke kultivuar një sinjalizues në 
këtë fazë dhe duhet të merret shumë seriozisht edhe siguria e tyre (shiko kapitullin 4). 
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Kapitulli 4: Sinjalizues i krimit 

kibernetik

Eksperiencë e fituar: Pyetjet për një sinjalizues – verifikimi i informacionit 
– siguria e sinjalizuesit – dokumente të kompanisë nga një vend offshore. 
Analizë faqesh interneti për indicie

Një industri e stërmadhe kriminale është shfaqur gjatë viteve të fundit për të shfrytëzuar fuqinë 
e komunikimit dhe të internetit për të shitur investime false te njerëz të dobët nëpër botë nga 
rehatia e një qendre telefonike Call Centre.

Një sinjalizues nga brenda njërës prej këtyre operacioneve ofroi një dritare për gazetën suedeze 
Dagens Nyheter, e cila u bashkua në një skuadër me OCCRP-në për të ekspozuar këtë rrjet. 

Investigimi ishte i pazakontë për shkak se ai zbuloi akuza serioze kriminale kundër një rrjeti të 
panjohur më parë. 

Kjo ndodhi për shkak se një sinjalizues kontaktoi një gazetar dhe ishte i gatshëm të mblidhte 
material dhe filmime të kryera fshehurazi. 

Ndërsa kjo vë në dukje rëndësinë e të pasurit të një sinjalizuesi, përdorimi i një burimi të tillë 
ngre një numër problemesh të cilat do t’i shqyrtojmë me vëmendje në këtë kapitull. 

Investigimi përdori gjithashtu një numër burimesh dhe teknikash të hapura të pazakonshme 
por të vlefshme, të cilat do t’i detajojmë më poshtë. 
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Pyetjet kyçe për sinjalizuesit 

Shpesh gazetarët janë të detyruar të mbështeten në materiale të mbledhura më parë nga 
agjencitë ligjzbatuese. 

Një prej mënyrave me të cilat gazetarët mund të grumbullojnë prova të mjaftueshme për 
të ekspozuar një grup të ri të dyshuar për përfshirje në aktivitet kriminal është përmes një 
sinjalizuesi. 

Një i brendshëm mund t’i ofrojë gazetarëve informacione dhe sinjalizime, dokumente, 
komunikime dhe, si në rastin aktual, filmime të fshehta. 

Por përdorimi i një sinjalizuesi vjen me një bagazh të rëndësishëm etik dhe praktik, përfshirë 
garantimin e sigurisë së personit që po të sjell ty informacionin dhe vlerësimin e informacionit 
që ata sjellin. 

Dukshëm ka dallime të stërmëdha në bashkëpunimin me një individ të nivelit të ulët të tërhequr 
pa dëshirë në një krim të jakave të bardha, siç është rasti aktual, dhe një gangsteri të përfshirë 
në botën e dhunshme të trafikut ndërkombëtar të drogës. 

Për rrjedhojë nuk ka rregulla të gatshme dhe të forta se si duhet të menaxhohen raste të tilla. 
Secili rast duhet të vlerësohet me kujdes bashkë me redaktorin tuaj dhe, potencialisht, me një 
jurist. 

Këtu ka disa pyetje të vlefshme të nxjerra nga eksperienca e të punuarit me Fraud Factory 
(Fabrika e mashtrimit) mbi disa çështje paraprake për t’u zgjidhur me një sinjalizues para se të 
ndërmarrësh një investigim në shkallë të gjerë. 

1) Cila është incentiva e një sinjalizuesi për të folur dhe si e prek kjo kredibilitetin e 
informacionit? 

Sinjalizuesit gjithmonë do të kenë qëllimet e veta. Disa duan të rregullojnë diçka që 

https://www.occrp.org/en/fraud-factory/
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kanë bërë gabim, të tjerë janë duke kërkuar hakmarrje dhe në disa raste, motivi është 
i paqartë. Motivi duhet të mos jetë kurrë financiar. Ti duhet të bësh më të mirën për 
të vlerësuar se çfarë po e shtyn një person për të folur dhe se si ky motiv mund të 
mjegullojë informacionin që po të jep. 

2) A mundet që sinjalizuesi të ofrojë dokumente apo korrespondencë përmes të cilës të 
mbështesë akuzat që po ngre?

3) Nëse është pa rrezik, a mundet që sinjalizuesi të sjellë filmime apo regjistrime të kryera 
fshehurazi?

4) A ka atje individë të tjerë brenda grupit të gatshëm për të konfirmuar pretendimet?

5) A mundet që sinjalizuesi t’ia ofrojë informacionin agjencive ligjzbatuese apo enteve 
rregullatore për t’u investiguar?

6) A është duke kryer ndonjë shkelje gazetari përmes shoqërimit me sinjalizuesin?

7) Si mundet të sigurohet reporteri që i gjithë informacioni i dhënë është i saktë?

8) Si mundet reporteri të mbajë jashtë rrezikut sinjalizuesin?

Verifikimi i informacionit

Reporterët duhet të verifikojnë informacionin që po ofrohet nga një sinjalizues për t’u siguruar 
që ai paraqet një tablo të ndershme dhe është i saktë. 

Gazetarët duhet të jenë të vetëdijshëm se ata mund të përdoren si vegël për të shtyrë informacion 
të falsifikuar dhe për rrjedhojë duhet të shqyrtojnë me vëmendje të gjithë materialin. 

Pavarësisht nëse ky është një dokument individual apo një databazë me miliona aksionerë 
kompanie, ty të duhet të hartosh procesin tënd verifikues. 

Në rastin e Fabrikës së Mashtrimit, kjo punë u krye përmes përdorimit të këtyre metodave: 
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1) Sinjalizuesi solli qindra emra të viktimave të dyshuara të shpërndara nëpër të gjithë 
botën. OCCRP dhe DN krijuan një skuadër gazetarësh të cilët gjurmuan viktimat për 
të konfirmuar nëse ata kishin humbur apo jo para. Jo vetëm që kjo siguroi prova të 
pamohueshme se akuzat ishin të vërteta kur viktimat konfirmuan informacionin, por 
procesi zbuloi gjithashtu natyrën globale të këtij mashtrimi të dyshuar dhe grumbulloi 
historitë e dhimbshme të viktimave të mashtrimit.

2) Akuzat e sinjalizuesit se cilët ishin pas skemës, u mbështetën mbi postime në mediat 
sociale të cilat konfirmuan praninë e këtyre individëve në aktivitete biznesi. Këto i lejuan 
reporterëve të gjenin individë të tjerë të lidhur. 

3) Filmimet e fshehta, postimet në median sociale nga punëmarrës dhe dokumente të 
ofruara nga sinjalizuesi, që të gjitha mbështetën të njëjtat konkluzione. 

4) Analizimi i faqeve të internetit dhe platformave të pagesave të përdorura nga qendra 
telefonike treguan se markat që sinjalizuesi raportoi se po përdoreshin nga qendra 
telefonike ishin në të vërtetë të lidhura. 

Siguria e sinjalizuesit

Një gazetar duhet të kujdeset të mos e vendosë burimin e vet në rrezik dhe në disa raste, duhet 
të shqyrtojë mundësinë t’i ofrojë ndihmë. 

Në rastin e Fabrikës së Maskimit, gazeta suedeze DN bëri plane që sinjalizuesi të largohej nga 
Ukraina para se shënjestrat e investigimit të kontaktoheshin. 

Ata i ofruan atij ndihmë në akomodimin në një vendndodhje të fshehtë dhe ndërmjetësuan 
me policinë për t’u siguruar që ai do të mbahej jashtë rrezikut. Ata ndërmjetësuan me policinë 
gjithashtu që të siguroheshin se ai do të ndihmohej nga skema e mbrojtjes së dëshmitarëve 
në Suedi. 

Reporterët duhet të kenë veçanërisht kujdes në lidhje me komunikimet elektronike me burimin 
e vet. 



38

Jo vetëm që këto komunikime duhet të kryhen përmes kanaleve të enkriptuara të tilla si Signal 
me mesazhe që zhduken, por është shumë e pamençur për një burim që të lërë ndonjë gjurmë 
të numrit të reporterit në celularin e tij. 

Është më mirë që reporteri të ketë një burner number (numër virtual që fshihet) dhe të kujdeset 
të mos konfirmojë identitetin e vet deri sa të jetë i sigurt se me kë po flasin. 

Dokumente të kompanive të mbajtura offshore

Ndërsa shpesh është e pamundur të gjesh pronarët e vërtetë të një kompanie offshore duke 
aplikuar për të marrë informacion nga një juridiksion me të dhëna të rezervuara si British Virgin 
Islands, në disa raste është e mundur të shmangësh rrugët qorre duke kërkuar te kompanitë e 
lidhura nëpër vende që janë më miqësore me transparencën. 

Në rastin e Fabrikës së Mashtrimit, ndërsa shumë faqe interneti të investimeve ishin të 
lidhura me kompani me bazë nëpër parajsat fiskale ku pak ose aspak dokumente janë të 
disponueshme, këto ishin gjithashtu të lidhura me struktura pronësie me kompani me bazë 
në Bullgari – ndoshta për të siguruar legjitimitetin që të jep pasja e një zyre në një vend anëtar 
të BE-së. Lajmi i mirë ishte se dokumentet zyrtare të kompanive në Bullgari, të disponueshme 
online me ndihmën e kërkimeve në alfabetin cirilik, ofruan dokumentet origjinale të regjistrimit, 
të cilat shpesh përfshinin pronarin përfitues dhe drejtorin në lokacionet offshore. 

Analizë faqesh interneti për indicie

Secila markë e operuar nga Fabrika e Mashtrimit kishte faqen e vet të internetit dhe për 
rrjedhojë, këto ishin edhe burime potenciale informacioni. 

Faqet e internetit mund të të ndihmojnë ty të përcaktosh kompanitë dhe individët e përfshirë në 
një aktivitet kriminal dhe, më e rëndësishmja, lidhjet që kanë me kompani dhe njerëz të tjerë. 

Kërkimi juaj fillestar duhet të jetë për të dhëna bazë, të cilat përfshijnë informacion mbi personin 
që regjistroi një faqe specifike interneti. 
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Ka shumë burime online për këtë dhe faqet e internetit vijnë e ikin. Për fat të keq, ato më të 
besueshmet dhe që ofrojnë informacionin më të vlefshëm, janë me pagesë. 

Ne përdorëm Riskiq për këtë investigim. Krahas të dhënave bazë, ai ofron edhe mënyra shtesë 
për të lidhur faqet e internetit në mënyra të larmishme, të zgjuara dhe të vlefshme. 

Ne bëmë edhe analizën tonë më të detajuar të kodit të embedded në faqet specifike të internetit. 

Ti mund ta bësh këtë duke klikuar me të djathtën në faqen përkatëse dhe duke zgjedhur “view 
source code” (shiko kodin në burim). 

Brenda burimit të kodit ne jo vetëm që gjetëm një listë të të gjitha faqeve të internetit të lidhura, 
por edhe kompanitë offshore që operonin secilin prej faqeve të internetit. 

Ne ishim gjithashtu në gjendje të përcaktonim se cila firmë ishte duke procesuar pagesa për 
investimet në faqet e internetit duke parë te kodi, i cili ishte me rëndësi kritike për raportimin. 

Nëse kjo tingëllon tepër e komplikuar, kërko ndihmë nga një ekspert. Me të vërtetë ia vlen 
përpjekja dhe ka shumë hakera miqësorë dhe me etikë apo kodues që janë të gatshëm të japin 
një dorë ndihmë. 

Kapitulli 5: Investigimi i pastrimit të 

parave  

Eksperiencë e fituar: Syno të provosh pasurinë e pajustifikuar, jo pastrimin 
e parave – Shiko për familjarë dhe miq të shënjestrës – Të dhënat bankare 
janë një minierë informacioni – Mblidh të dhëna mbi pronat – Gjurmo rrobat 
e luksit, çantat apo orët 
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Kompleksi “White Houses” i ndërtuar nga kompania “FZ Construction”, nën pronësinë 
e familjes së Fejzo Zekaj. Poto: Facebook

Vila luksoze, superjahte të parkuara nëpër porte plot diell, makina të fjalës së fundit të parkuara 
jashtë një restoranti të mirë në qytet dhe biznese trofe, të tilla si klube futbolli dhe stacione 
televizive – këto të gjitha mund të jenë indicie për aktivitete të grupeve të krimit të organizuar. 

Këto janë sinjale që diçka po ndodh në botën reale, në sytë e të gjithëve, ushqyer nga makineritë 
kriminale të botës së nëndheshme. 

Në ndonjë pikë paratë e pista kanë nevojë të dalin në sipërfaqe përmes pastrimit të parave si 
në formën e investimeve ashtu edhe në formën e shpenzimeve dhe kjo është arsyeja se pse 
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është një përdorim efikas i burimeve të gazetarëve të shohin te këto shenja të lehta dhe të 
dukshme më shumë se sa të shohin në turbullirën e botës së nëndheshme. 

Argumenti është edhe më i fortë këtu për shkak se këto forma të shpenzimeve shpesh janë 
të lidhura me dokumente te të cilat gazetari ka akses sipas dëshirës, të tilla si dokumente 
pronësie apo regjistrime të kompanive – kjo është ajo që ne diskutuam si “të mbajtura në 
bodrume”.

Edhe nëse nuk ka gjurmë në dokumentet publike, anëtarët e grupimeve të krimit të organizuar 
dhe ndihmësit e tyre shpesh e gjejnë ngasjen për mburrje nëpër mediat sociale si të 
parezistueshme dhe postojnë fotot e veta me asetet e sapoblera prej tyre. Reporterët e zgjuar 
do të  mbajnë një sy nga këto lloj tipesh të profileve sociale për indicie. 

Në raportin e tij për BIRN Albania, Elton Qyno filloi të gjurmojë për informacion të lidhur me një 
burrë që dyshohej se ishte dënuar për trafik droge në Itali dhe zbuloi se ai ishte personi pas një 
blloku vilash luksoze pranë kryeqytetit shqiptar. 

Artikulli nuk provon ekzistencën e pastrimit të parave, kjo është një punë që i takon një prokurori 
me akses në transfertat bankare. 

Por ajo që bën artikulli është që të ngrejë flamuj të kuq të rëndësishëm mbi këto investime si 
dhe pyetje për autoritetet në Shqipëri.

Përqasja me dy hapa në investigimet për pastrim parash

Ekspozimi i pastrimit të parave është veçanërisht i vështirë për shkak se përfshin sigurimin e 
gjetjeve për dy krime të ndryshme.

Fillimisht ke nevojë të provosh se paraja është e pisët. Me fjalë të tjera, që ajo është rrjedhojë 
e ndonjë akti kriminal, qoftë ky ryshfet, mashtrim, trafik droge apo trafik qeniesh njerëzore. Kjo 
shkelje e mëparshme njihet si “krimi fillestar”.

https://www.reporter.al/2016/05/09/prej-12-vitesh-i-kerkuar-nga-italia-i-denuari-per-droge-ben-sukses-ne-shqiperi/
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Pastaj të duhet të provosh se paraja e përfituar nga ky akt kriminal është pastruar me dijeni të 
plotë. 

Të demonstrosh këto të dyja me dokumentet në dispozicion të gazetarëve është jashtëzakonisht 
e vështirë. 

Kjo është arsyeja se pse Agjencia Kombëtare e Krimit në Mbretërinë e Bashkuar (NCA sipas 
akronomit në origjinal), përdor fuqi të reja për të sekuestruar “pasuri të pashpjegueshme”, pa 
pasur nevojë që të provojë se paratë janë përfituar ilegalisht. 

Një opsion i ngjashëm është gjithashtu i disponueshëm në Shqipëri, por që nuk përdoret 
mjaftueshëm. 

Kjo është gjithashtu një përqasje shumë më realiste për gazetarët që janë në gjendje të përdorin 
dokumente për të demonstruar se fitimet zyrtare të dikujt apo fitimet e dyshuara të paligjshme 
janë në kontrast me pasurinë e tyre aktuale. 

Kjo pasuri mund të jetë një vilë, një orë luksoze, një makinë, një jaht apo një avion privat apo 
thjeshtë stili i jetesës në luks me darka të mira dhe pushime ekzotike. 

Kjo jo vetëm që është një përqasje e dobishme për të raportuar mbi kriminelët e organizuar por 
edhe për zyrtarët publikë, të ardhurat dhe pasuria e të cilëve zakonisht janë publike, siç është 
rasti i Shqipërisë. 

Investigimi i Elton Qynos përdor pikërisht këtë përqasje me dy drejtime. Ai nuk ka për synim 
të provojë pastrimin e parave, por ngre pyetje serioze mbi origjinën e fondeve të përdorura në 
kryerjen e një investimi luksi specifik. 

Ai ka ndjekur aktivitetet e biznesmenit Fejzo Zekaj për ca kohë dhe ka qenë i vetëdijshëm për 
akuzat se ai po ndërtonte vila luksi në periferi të Tiranës përmes një kompanie të regjistruar 
nën emrin e një të afërmi. 

Por vetëm kur zbuloi se Zekaj ishte arrestuar, dhe më pas liruar, nga policia shqiptare në bazë 
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të një urdhërarresti italian për trafik heroine, ai filloi të shohë çështjen më nga afër. 

Përmes burimeve në agjencitë ligjzbatuese ai ishte në gjendje të siguronte dokumentet e 
prokurorisë mbi çështjen në Itali kundër Zekajt si dhe një hetimi të mëparshëm të braktisur për 
pastrim parash në Shqipëri. 

Ai gjeti gjithashtu edhe disa investime në ndërtim nga familja e Zekajt në Tiranë.

Duke bashkuar rastet penale kundër Zekajt dhe investimet e stërmëdha të familjes së tij në 
Tiranë, gazetari ngriti pyetje të rëndësishme mbi origjinën e fondeve. (Avokati i Zekajt, Ardian 
Visha tha se vendimi i gjykatës italiane ishte i pezulluar. “Në çdo eventualitet ne do të ndjekim 
rrugën ligjore” nënvijëzoi ai.)

Investigimi i Qynos rekomandon që gazetarët të shohin jo vetëm aktivitetet e shënjestrës 
specifike por edhe të anëtarëve të familjes dhe të miqve. 

Ai shtoi se gazetarët duhet të kenë vëmendjen për rastet e përdorimit të kredive false të cilat 
duket sikur janë burimi i një investimi por që në fakt janë vetëm një tymnajë për të fshehur 
paratë e pista. 

Monitorimi i aktiviteteve të qejfit të shënjestrës tuaj është gjithashtu i rëndësishëm, shpjegoi 
Qyno. 

“Nëse shikon një politikan të nivelit të lartë apo të ulët i cili vazhdimisht shkon te një biznes 
apo një restorant i menaxhuar nga një element i krimit të organizuar, atëherë për një gazetar 
kjo duhet të shërbejë si indicie për të investiguar më tutje mbi vizitat e shpeshta, qëllimet e 
këtyre vizitave dhe interesat e përbashkëta që mund të lidhin politikanin me elementët e krimit 
të organizuar,” tha ai. 

Investigimi i pasurisë së shënjestrës suaj:

Në mënyrë që të provosh pasurinë e pashpjegueshme, të duhet fillimisht ta gjesh atë pasuri. 
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Këtu po japim disa shembuj se ku mund të kërkosh për t’i gjetur ato. 

Të dhënat bankare

Paraja që gjendet në një llogari bankare është një provë e dukshme e pasurisë. 

Të dhënat bankare janë të vështira për t’u marrë dhe për arsye të kuptueshme mbahen sekret 
por të dhënat me raste rridhen, shiko për shembull investigimin FinCen Files të kryer nga ICIJ. 

Shpesh proceset gjyqësore mundet gjithashtu të ofrojnë një pasuri transaksionesh shtesë. 
Për shembull, OCCPR-ja dhe partnerët e saj investiguan një rrjet ndërkombëtar të pastruesit të 
parave Reza Zarrab, përmes mbledhjes së dokumenteve, të cilat bënin pjesë të një hetimi në 
Nju Jork kundër tij. 

Përtej procesit të ngushtë të prokurorisë, i cili është përqendruar në sigurimin e një dënimi, 
rastet e hetuara nga prokuroritë shpesh përfshijnë sasi të mëdha informacioni shtesë. Në këtë 
rast aty përfshiheshin shumë transaksione të cilat sugjeronin se rrjeti i pastrimit të parave të 
Zarrab-it shtrihej shumë përtej Turqisë dhe Iranit për të përfshirë Kinën dhe Rusinë. 

Këto transaksione u morën përmes dorëzimit të kërkesave për të drejtë informimi dhe në 
sistemin gjyqësor online të Shteteve të Bashkuara, PACER. 

Kur BIRN investigoi sekserin kontrovers Damir Fazlic dhe lidhjet e tij me Sali Berishën në 
vitin 2014, dokumentet nga një hetim i braktisur në Shqipëri mbi Fazlicin ofruan të dhëna për 
qindra transaksione mes shumë figurave të rëndësishme në Shqipëri, të cilat ishin injoruar nga 
prokurorët. 

Të ruash një rrjet të gjerë burimesh në agjencitë ligjzbatuese është, natyrisht, me rëndësi 
kyçe për gazetarët që punojnë në këtë fushë, por kjo kërkon kohë që të krijohet. Rasti Zarab 
demonstron se ti mund të sigurosh informacion shumë të rëndësishëm përmes mjeteve zyrtare 
që janë në dispozicion të të gjithë reporterëve. 

https://www.occrp.org/en/how-iran-used-an-international-playboy-to-launder-oil-money/
https://balkaninsight.com/2014/08/12/power-games-damir-fazlic-controversial-deal-broker/
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Të dhënat e pronësisë

Shumë vende i kanë të dhënat e pronësisë dhe kreditë/kolateralet e tyre publike. Disa, të tilla si 
Mali i Zi, ofrojnë edhe dokumentet origjinale – me firma dhe vula dhe të gjitha. 

Mbretëria e Bashkuar lejon njerëzit të blejnë dokumente online, por më shumë dokumente janë 
shpesh të disponueshme drejtpërsëdrejti te Regjistri i Tokave. 

Në Shqipëri për fat të keq nuk është kështu, kështu që rrugë të tjera kërkohen për të identifikuar 
pronësinë. Është gjithsesi e mundur të kërkosh për indicie të rëndësishme mbi pronarët në 
këtë databazë: https://planifikimi.gov.al/. 

Shtëpitë nuk janë pronat e vetme të përdorura për të hedhur paratë e pista – anijet dhe avionët 
gllabërojnë gjithashtu shuma të mëdha. Në shumë vende, pronësia e anijeve dhe avionëve 
është e disponueshme publikisht. 

Ti mund të gjesh një listë me burime potenciale këtu: https://id.occrp.org/databases/

Foto të rrobave të luksit, çantave dhe orëve të shtrenjta

Nëse e ke, tregoje, kështu thotë shprehja. Dhe është kjo maksima që mishërohet në jetët e 
super të pasurve dhe familjeve të tyre. 

Për fatin e tyre të keq, kjo i bën ata të ekspozuar për pyetjet mbi origjinën e pasurive të veta. 

Hidhi një sy këtyre shembujve nga BBC dhe se si ata kanë raportuar mbi mallra luksi të cilat 
janë edhe pasuri e pashpjegueshme: https://www.bbc.com/news/blogs-trending-33760030

Për shkak se disa objekte luksi kushtojnë më shumë se sa një shtëpi, këto mund të jenë indicie 
të rëndësishme për një reporter. 

https://planifikimi.gov.al/
https://www.bbc.com/news/blogs-trending-33760030
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Krimi i organizuar shqiptar dhe metodat e tyre për pastrimin e parave

Tony Saggers, ish drejtues i njësisë së inteligjencës dhe kërcënimeve në Agjencinë 
Kombëtare të Krimit në Mbretërinë e Bashkuar ofroi në vitin 2019 një listë të metodave të 
dyshuara për pastrim parash të përdorura nga grupet shqiptare. Raporti ishte një vlerësim 
për Qendrën Evropiane të Monitorimit për Drogën dhe Varësinë nga Droga. 

• Dubai në Emiratet e Bashkuara Arabe është një qendër për pastrimin e parave për 
organizatat shqipfolëse të krimit të organizuar. 

• Kompani në Greqi përdoren për të fshehur lëvizjen e vlerave monetare dhe të mallrave në 
Shqipëri. 

• Pastrues parash kinezë janë përdorur në Mbretërinë e Bashkuar nga organizata kriminale 
shqipfolëse për të transferuar para të thata në Amerikën Latine. 

• Byrotë e shërbimeve të parasë (MSBs) në Mbretërinë e Bashkuar korruptohen për të 
shkëmbyer volume të mëdha të stërlinave në euro, me shumë shembuj të qindramijërave 
të zbuluara në “korrierë të keshit”. 

Këto MSB licencohen për të shkëmbyer dhe për paradhënie parash të thata dhe monitorohen 
nga Zyra e Doganës dhe të Ardhurave të Madhërisë së saj (HMRC sipas akronimit në 
anglisht), por janë gjetur raste të këtyre shërbimeve të ofruara pa lënë gjurmë për auditim 
ose përmes asistencës në fshehjen e volumeve të mëdha të të ardhurave të krimit të 
organizuar. 

• Para të thata të trafikuara jashtë Mbretërisë së Bashkuar më automjete komerciale 
përmes porteve lindore dhe juglindore për në Holandë ose përmes Francës. 

•Brenda Holandës, adresat e përdorura për të konsoliduar paratë e thata janë zbuluar, 
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me libra llogarish që demonstrojnë se miliona euro dhe paundë të thata janë marrë apo 
dërguar përgjatë periudhave të mëdha. 

• Është raportuar shpesh se të ardhurat nga kokaina (dhe aktivitete të tjera të paligjshme), 
riinvestohen në prona dhe pallate në Shqipëri dhe përdoren për të blerë ndikim dhe për të 
financuar korrupsion. 

  

Kapitulli 6 – SHBA dhe Itali – Të 

zhytesh në dokumente gjyqësore

Eksperiencë e fituar: Si të sigurosh dokumente të agjencive ligjzbatuese italiane – 
Si të nxjerrësh informacion nga sistemi gjyqësor i Shteteve të Bashkuara.

Historia e Dritan Rexhepit – një njeri i cili besohet se është arratisur nga burgu edhe më shumë 
herë se sa famëkeqi El Chapo – lexohet si një film Hollivudi. 

Jo vetëm që Rexhepi është një personazh kryesor në historinë e publikuar nga Reporter.al dhe 
Balkan Insight të BIRN në shkurt 2021, por ai është gjithashtu një nga artikujt e rrallë që nxjerr 
strukturën e punës së trafikut ndërkombëtar të kokainës nga shqiptarët. 

Siç pranon gazetari Elton Qyno, shumica e gjërave diheshin sakaq mbi Rexhepin dhe Kompaninë 
Bello para publikimit. 

Për rrjedhojë fuqia e artikullit nuk qëndron te ekspozimi i një grupi të ri të krimit të organizuar apo 
zbulimit të lidhjeve specifike me politikanët, por te shpalosja qartë e përmasave, qëllimeve dhe 
mekanizmave të funksionimit të një grupi të tillë – si dhe të përpjekjeve të shumta të dështuara 

https://balkaninsight.com/2021/02/19/undisputed-capo-the-albanian-behind-a-cocaine-pipeline-to-europe/
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për ta nxjerrë atë para drejtësisë. Në thelb artikulli ofroi një kontekst mëse të domosdoshëm. 

Dokumentet kyçe – dokumenti gjyqësor italian

Dokumenti më i rëndësishëm i përdorur nga Qyno për të detajuar operimet e Kompania Bello 
është një material i prokurorisë së Firences. 

Investigimi filloi në një qytet të vogël italian pas zbulimit rastësor atje në një çështje të vogël. Por 
ajo vuri në lëvizje një tren me ngjarje të cilat EUROPOL i përshkroi si “operacion ndërkombëtar 
me përfshirjen e agjencive ligjzbatuese në tetë vende”. Kjo, shpallën ata, “solli shkatërrimin e 
një prej rrjeteve më aktive shqipfolëse të trafikut të kokainës në Evropë”. 

Siç ndodh me shumicën e hetimeve ndërkombëtare, informacioni ndahet me agjenci përtej 
kufijve dhe kjo bëri që burimet e Qynos në sistemin shqiptar të drejtësisë që siguronin për të 
dokumentet kyçe të prokurorisë italiane. 

Gazetarët duhet të shqyrtojnë me kujdes çështjen se ku mund të gjenden dokumentet policore, 
të prokurorisë apo të gjykatave, përfshirë cilët individë, departamente dhe vende, nga ku ata 
mund të marrin ndihmë. 

Disa zyrtarë publikë janë të lumtur që të flasin, të tjerë jo edhe aq. Në disa vende ka një traditë 
të bashkëpunimit me shtypin, në vende të tjera, të folurit me gazetarët është e paligjshme. Ndiq 
rrugën ku ka gjasa do të hasësh më pak rezistencë në mënyrë që të marrësh informacionin që 
dëshiron. 

Sa i përket aksesit në dokumentet publike, kjo mund të variojë nga vende me transparencë 
ekstreme – e tillë si ajo në SHBA – te vende me mungesë ekstreme transparente – si shumë 
vende evropiane. 

Ty të duhet të hartosh një plan në kërkim të burimit më me shumë gjasa të informacionit. 
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Në Itali, ku gjenden shumë raste të rëndësishme gjyqësore që përfshijnë kriminelë shqiptarë, 
Investigative Reporters Project Italy, e cila ka krijuar një reputacion për investigimin e krimit të 
organizuar, thotë se ka rrugë të ndryshme që ia vlen të ndiqen. 

Avokatët e përfshirë në çështje dhe prokurorët me raste japin dokumente. 

Në disa raste policia mund të të ndihmojë, megjithëse IRPI vëren se një ndryshim ligjor i kohëve 
të fundit ka bërë që teknikisht vetëm prokurorët mund të japin informacion, por jo dokumente. 

Në bazë të eksperiencës së IRPI-së, zyrat e prokurorive më të mëdha në qytetet më të mëdha 
ka më pak gjasa të jenë ndihmuese se sa zyrat e qyteteve të vogla. 

Nëse ke nevojë për ndihmë për investigimin e rasteve shqiptare në Itali, mund të hysh në kontakt 
me skuadrën e tyre duke i shkruar në info@irpi.eu. 

Group America – Thesari me dokumente të sistemit gjyqësor të 
Shteteve të Bashkuara

Shumë pak njerëz jashtë agjencive ligjzbatuese patën dëgjuar më herët për Group America para 
se OCCRP dhe qendra anëtare në Serbi KRIK si dhe investigate.cz me bazë në Çeki ekspozuan 
skemat mbresëlënëse të organizatës kriminale ndërkombëtare me këtë emër. 

Reporterët grumbulluan mijëra faqe dokumente konfidenciale të policisë, intervistuan zyrtarë 
të agjencive ligjzbatuese e madje në një rast u veshën si prostituta për të vizituar një figurë 
kyçe në një burg në Peru. 

Por jo i gjithë informacioni u mor në mënyra të tilla dhe përdorimi i burimeve të shumta policore 
nëpër të gjithë botën. 

Në fakt, informacioni bazë u mblodh përmes sistemit të dokumenteve gjyqësore online të 
gjykatave të Shteteve të Bashkuara, PACER. 

https://www.occrp.org/en/group-america/
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SHBA-të kanë sistemin më të madh të dokumenteve gjyqësore online, sistem që është një 
minierë ari për gazetarët. 

Redaktori i KRIK Stevan Dojčinović tha se ata zbuluan, dhe vijojnë të zbulojnë, informacion 
jashtëzakonisht të vlefshëm mbi këtë grup nëpër dokumentet e disponueshme publikisht në 
sistemin e arkivës gjyqësore online. 

Ai shtoi se ka shpesh material të mirë në seanca gjyqësore jo të famshme, të tilla si vendime mbi 
liri me kusht, të cilat gazetarët duhet t’i lexojnë mes informacioneve të tjera të disponueshme. 

Në rastin e investigimit mbi Group America, ishte mungesa e informacionit mbi rastin ajo që 
nxiti interesin e tij. 

Një nga figurat kryesore të bandës ishte akuzuar në vitin 2003, duke lënë një gjurmë në PACER, 
por në mënyrë të pashpjegueshme çështja mbeti e hapur dhe dokumentet e saj mbetën sekrete. 
Një shpjegim i mundshëm ishte të shihej nëse i akuzuari kishte arritur një marrëveshje me 
agjencitë ligjzbatuese. Informacioni i mëtejshëm i mbledhur përmes intervistave dhe PACER 
bëri gjithashtu me shenjë në këtë drejtim. 

Dojčinović shtoi se mbi materialin e gjetur në PACER, reporterët ishin në gjendje eventualisht 
të mblidhin informacion zyrtar dhe jozyrtar nga agjencitë ligjzbatuese nëpër të gjithë botën, 
përfshirë Serbinë, Greqinë, Perunë dhe Italinë, por vetëm pasi kishin kërkuar në imtësi çdo 
aspekt të grupit. 

Gazetarët shpesh dinin shumë më tepër mbi këtë bandë se sa dinin individë të caktuar brenda 
forcave policore, të cilët kishin tendencën të mos shikonin përtej kufijve të vendeve përkatëse. 

Leksionet këtu janë të qarta. E para, nëse do të bindësh persona brenda agjencive ligjzbatuese 
të flasin për ty, fillimisht duhet të bësh punët e shtëpisë duke grumbulluar të gjithë informacionin 
e disponueshëm publikisht. E dyta, duke mbledhur bashkë copa të mozaikut nga të katër anët 
e botës, duke filluar nga ajo që është sakaq e disponueshme për publikun. 
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Aksesi në dokumentet gjyqësore të Shteteve të Bashkuara

Të gjithë gazetarët duhet të kenë akses në PACER, sistemi i arkivës gjyqësore në Shtetet 
e Bashkuara. Ajo kërkon krijimin e një llogarie me kartë krediti, gjë që mund të jetë e 
komplikuar për disa, por mund të gjeni një koleg që është i gatshëm të ndihmojë. BIRN 
Albania me kënaqësi mund të ndërhyjë për t’ju ndihmuar për këtë qëllim. 

Funksioni i kërkimit në PACER të lejon të shohësh vetëm për emrat e atyre të përfshirë në 
çështje. Ia vlen të mendosh se si mund të shqiptohen emrat e tyre në anglisht për shkak 
se mund të ketë opsione të ndryshme. 

Falë një projekti jofitimprurës, shumë nga dokumentet e PACER janë tashmë të 
disponueshme falas në https://www.courtlistener.com/recap/ dhe është gjithashtu e 
mundur të kërkosh me terma që gjenden brenda dokumenteve gjyqësore, një avantazh 
shumë i madh. Ky është një vend i mirë për të filluar në mënyrë që të përcaktosh nëse ka 
diçka interesante në sistemin gjyqësor të Shteteve të Bashkuara. 

Një pikë e fundit që duhet mbajtur mend është se në ndonjë nivel më të ulët gjykatash 
kontesh nuk përfshihen në PACER por janë gjithashtu të disponueshme online. Nëse ti 
e di se shënjestra juaj ka një prani në SHBA dhe e di se ku ata jetojnë, kontrollo faqet e 
internetit të gjykatave të konteve për raste. 

E fundit, ndërsa PACER të ofron male me dokumente për çështje të komplikuara, në mënyrë 
të pashmangshme jo i gjithë informacioni i prokurorisë është i disponueshëm online për 
t’u shkarkuar. Nëse çështja gjyqësore për të cilën ti je i interesuar është përfunduar, mund 
të aplikosh duke përdorur ligjet për Për të Drejtë Informimi për të marrë dosjen e plotë. 

 

https://www.courtlistener.com/recap/
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Kapitulli 7: Tymnajë dhe pasqyra të 
përdorura për të fshehur marrëveshjet e 
dyshimta të cigareve në Malin e Zi dhe 

në Shqipëri 

Eksperienca të fituara – Kupto çështjen e temës tënde – Përdor të dhëna 
mbi import-eksportet – Mendo mbi dokumentet e markave tregtare – Përdor 
median sociale për të gjetur persona të lidhur

Një punëtor jashtë fabrikës së cigareve të Podgoricës me një paketë Cleopatra me 
paralajmërime shëndetësore të Egjiptit (E drejta e autorit ARIJ).
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Fati i Malit të Zi u ndërthur me trafikun e cigareve në vitet 1990 kur, pas rënies së Jugosllavisë, 
vendi mbushi buxhetin e vet të vockël me të ardhurat nga ngarkesat ilegale me cigare 
kontrabandë që dërgoheshin me skafe nëpër Adriatik drejt Italisë. 

Pastaj, ndërsa mileniumi i ri filloi dhe vendi siguroi pavarësinë e vet, bota u godit nga imazhet 
e vilave vezulluese mbi malet e larta dhe paratë e turizmit hynë me forcë. 

Në këtë kohë ishte shumë e lehtë të besoje se ditët e vështira kishin kaluar dhe bashkë me to 
edhe roli i Malit të Zi si qendër e trafikut. 

Por në vitin 2010 ndodhi diçka e pazakontë. Copëza të vogla informacioni filluan të shfaqen 
mbi një fabrikë nën pronësi shtetërore që prodhonte cigare ekzotike, të quajtura Cleopatra, 
marka më popullore e cigareve në Egjipt dhe aspak e njohur përtej kufijve të këtij vendi. 

Raporte të tjera sugjeronin se një “zonë e lirë” në portin kryesor të vendit po përdorej si një 
qendër për trafikimin e cigareve në Bashkimin Evropian. 

Moria e lajmeve të shkurtra nuk shpjegonte dot gjë se çfarë po ndodhte me të vërtetë kështu 
që BIRN, gazeta Dan me qendër në Podgoricë dhe Reporterët Arabë për Gazetari Investigative 
bashkuan forcat për të investiguar më tutje. 

Investigimi përdori dokumente doganore të marra me Kërkesa për të Drejtë Informimi në Malin 
e Zi, dokumente gjyqësore në Greqi, materiale të publikuara në Facebook, emaile të rrjedhura 
nga doganat si dhe të dhëna tregtare. 

Jo vetëm që seria e shkrimeve zbuloi se kush ishin pas prodhimit të misteriozes Cleopatra 
dhe pse po e bënin atë, por ajo zbuloi edhe se si një fabrikë shqiptare ishte gjithashtu duke 
prodhuar sasi të stërmëdha të cigareve egjiptiane, dukshëm të falsifikuara. Dhe ai detajoi se si 
Mali i Zi ishte bërë me të vërtetë pika kyçe e trafikut të cigareve në Bashkimin Evropian. 

Siç ndodh shpesh me këto lloj investigimesh, gazetarët nuk ishin në gjendje të provonin 
aktivitet të ri kriminal apo përfshirjen e krimit të organizuar, por seria e shkrimeve ndihmoi 
për të shpjeguar një industri shumë të dyshimtë dhe ngriti një seri pyetjesh për një numër 
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individësh. 

Misteri i Cleopatra-s – Të kuptosh temën me të cilën po merresh

Ndërsa ndjekja e parave dhe përpjekja për të zbuluar pronësinë offshore ishin pjesë të 
rëndësishme të këtij investigimi, hapi i parë ishte të kuptoje se si tregu i cigareve funksionon; 
çfarë ishte e ligjshme, gri apo treg i zi; dhe çfarë roli luante një vend si Mali i Zi apo Shqipëria. 

Kjo i lejoi reporterëve të dalin me një hipotezë të arsyeshme se pse këto cigaret Cleopatra po 
prodhoheshin në Podgoricë dhe pse ato po eksportoheshin në Libi. 

Në Egjipt, një rritje kohët e fundit në barrën fiskale të cigareve nënkuptonte fitime potencialisht 
më të larta nga cigaret e trafikuara. Sa më të larta të jenë taksat, aq më i lartë është marzhi i 
fitimit për trafikantët. 

Në Libi, rënia e shtetit pati krijuar një parajsë për një gamë të gjerë aktivitetesh kriminale, 
përfshirë trafikun e cigareve. Artikuj online në arabisht dhe video në YouTube tregonin sasi të 
stërmëdha cigaresh Cleopatra që ishin sekuestruar, shpesh të trafikuara përtej kufirit për në 
Egjipt. 

Nga YouTube

https://balkaninsight.com/2018/12/11/copying-cleopatra-the-cigarette-made-in-egypt-via-montenegro-12-10-2018/
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Në lidhje me markat tregtare, kërkimi zbuloi se mbrojtja e pronësisë intelektuale të tilla si markat 
e cigareve është shumë më e komplikuar dhe e fragmentarizuar nga sa mund të supozosh. 

Për shembull, megjithëse Cleopatra është marka më e konsumuar në Egjipt, ajo ka shumë 
pak prani jashtë vendit dhe për rrjedhojë, krijuesi dhe prodhuesi i saj Eastern Company, nuk e 
ka regjistruar markën ose ka dështuar të mbajë një regjistrim tregtar dhjetëvjeçar në shumë 
vende. 

Për rrjedhojë, ti teorikisht mund të prodhosh cigare Cleopatra për tregun malazez pasi të kesh 
regjistruar markën dhe pavarësisht faktit se nuk kishte një treg lokal për cigare të tilla. Problemi 
në këtë rast ishte që cigaret kishin për destinacion Libinë me qeveri të paqëndrueshme. 

I gjithë ky informacion dhe rishikimi i raporteve të ndryshme mbi trafikimin e cigareve të shtyn 
të mendosh se përpjekja e prodhuesve të mëdhenj për të eliminuar falsifikimin e markave 
të tyre e ka shtyrë tregun e zi në dy fusha të reja – riprodhimi i dyshimtë i markave më pak 
të mbrojtura, të tilla si Cleopatra dhe prodhimi i “të bardhave të lira”, të cilat imitojnë stilin e 
markave të mirënjohura por nuk shkelin të drejtat e autorit ndërsa trafikohen drejt vendeve me 
taksa të rënda të tilla si Mbretëria e Bashkuar. 

Ky kërkim, i cili u krye i gjithi pak a shumë në “botën reale”, ofroi një kornizë për investigimin. 
Ai zbuloi një hipotezë të arsyeshme mbi çfarë po ndodhte – që cigaret po prodhoheshin në një 
fabrikë nën pronësi shtetërore në Malin e Zi duke shfrytëzuar një hapësirë ligjore para se të 
eksportoheshin për në Libinë e shkatërruar nga lufta nga ku mund të trafikoheshin përtej kufirit 
për në Egjipt, ku marka konsumohet gjerësisht. Dhe e gjitha kjo ishte mundësuar për shkak të 
rritjes së taksave mbi cigaret në Egjipt. 

Në përfundim, lexo libra, raporte, artikuj gazetash në një mori gjuhësh (në shumicën e rasteve 
mund të të ndihmojë Google translate), para se t’i hysh një investigimi kompleks. 

Ki parasysh se informacioni formatohet në gjuhën e vendit ku shkruhet, gjë që do të thotë 
se reporterët dështojnë të shohin tablonë më të gjerë, gjë që ofron mundësi për reporterë 
punëtorë që bashkëpunojnë nga vende të ndryshme. 
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Dhe flisni me ekspertët. Çdo fushë ka akademikët apo kërkuesit e vet të cilët do të jenë në 
gjendje të të ofrojnë informacion të përgjithshëm me rëndësi të madhe. 

Ky lloj kërkimi nuk është i vështirë, megjithëse ka raste që kërkon shumë kohë, por është me 
rëndësi kritike nëse ti ke për qëllim të hedhësh dritë mbi një temë dhe të bindësh lojtarë të 
rëndësishëm të flasin me ty. 

Të dhëna nga import-eksportet – një dritare mbi tregtinë botërore

Të dhënat doganore mund të japin indicie shumë të vlefshme për gazetarët investigativë.

Në rastin e investigimit për cigaret, ky informacion i siguruar nga qeveria e Shqipërisë dhe i 
depozituar te databaza e OKB-së Comtrade, i cili dha indicien e parë se prodhimi i Cleopatra-s
mund të mos ishte vetëm një talent i Malit të Zi. 

Reporterët e zbuluan këtë duke parë se cilat vende po raportonin eksporte cigaresh drejt Libisë, 
duke zbuluar një rrugë të paraportuar më parë eksportesh nga Shqipëria për në Afrikën e Veriut, 
të cilat ishin hapur së fundmi. 

Natyrisht që kjo ishte vetëm një copë nga mozaiku por ofroi një impetus për të filluar të gërmohej 
në atë që po prodhohej në Shqipëri dhe se pse ky prodhim po shkonte në Libi. Siç u përmend 
në kapitujt më sipër, kjo ishte një indicie në nivelin e rrugës, nga bota reale, për aktivitetet e 
çuditshme të botës së nëndheshme. 

Reporterët përdorën databazën e OKB-së Comtrade (https://comtrade.un.org/) e cila të lejon ty 
të kërkosh në nivel global për të gjitha importet dhe eksportet. 

https://comtrade.un.org/
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Databazat tregtare 

Përveç të dhënave të përgjithshme mbi tregtinë, të tilla si sasia dhe çmimi i mallrave të 
importuara dhe të eksportuara, të cilat janë të disponueshme në Comtrade, në Eurostat 
apo në të dhënat e agjencive statistikore të vendeve përkatëse, për disa juridiksione 
disponohen të dhëna më të detajuara mbi ngarkesa specifike. 

Këtu përfshihen Shtetet e Bashkuara, disa vende të Amerikës Latine si dhe Rusia. 

Informacioni mblidhet nga kompani të tilla si Panijva dhe zakonisht jepet përkundrejt 
pagesës, por mund të jetë jashtëzakonisht i vlefshëm dhe i tillë që ia vlen barra qiranë. 
Këto lloj databazash shpesh përfshijnë emrin e anijes, informacion të detajuar se çfarë 
gjendej në anije dhe kompanitë e përfshira në të dyja anët e tregtisë. 

Në një investigim të kohëve të fundit nga OCCRP e cila ndoqi sasinë më të madhe të 
kokainës së konfiskuar ndonjëherë në Shqipëri, të dhënat nga Ekuadori dhe Kolumbia 
treguan se kompania pas ngarkesës së kapur kishte kryer disa dhjetra rrugë të ngjashme 
https://www.occrp.org/en/investigations/albanian-drug-suspects-banana-bonanza

  

Markat tregtare të BE-së

Bashkimi Evropian ka një databazë mbresëlënëse të aplikimeve për marka të regjistruara me 
dokumentet origjinale të disponueshme për t’u parë nga gazetarët. 

Kjo përbën një thesar të vërtetë dokumentesh për gazetarët që kërkojnë për indicie mbi 
pronësinë e kompanive dhe se kush është pas prodhimit të mallrave të caktuara. 
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Në rastin e investigimit të Cleopatra-s, kjo i mundësoi reporterëve të anashkalonin sekretin e 
parajsave fiskale dhe të gjenin pronarin e një kompanie të regjistruar në Ishujt e Virgjër Britanikë. 

https://euipo.europa.eu/eSearch/

Përdor Facebook-un

Një numër dokumentesh zyrtare të kompanive të marra nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Mali 
i Zi, Kosova dhe juridiksione të tjera, që të gjitha vunë në pah rolin e një biznesmeni grek në një 
firmë misterioze që prodhonte Cleopatra në Malin e Zi, kompania Liberty FZE. 

Por ishte shikimi i kujdesshëm i një numri profilesh në Facebook që treguan një numër figurash 
të tjera të lidhura, përfshirë një lojtar të rëndësishëm grek në botën e duhanit me të shkuar 
kontroverse dhe lidhje politike në Malin e Zi. 

Kërkime të mëtejshme zbuluan profilet në Facebook të një numri punëtorësh në fabrikë, 
përfshirë foto të markave të Afrikës së Veriut që po prodhoheshin atje. 

Kjo ishte e mjaftueshme për të demonstruar lidhjet e kompanive, por media sociale dhe në 
veçanti Facebook-u, ishin të rëndësishme në kuptimin e rrjetit të njerëzve që po bashkëpunonin 
në mënyrë zyrtare apo jozyrtare me kompaninë Liberty FZE. 

https://euipo.europa.eu/eSearch/
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Kapitulli 8: Si obituarët ndihmuan 
ekspozimin e një lufte mes bandash

Eksperiencë e fituar – Shiko obituarët për shenja të tjera telashesh në botën e 
nëndheshme – Vlera e ofrimit të kontekstit në raportimet mbi krimin e organizuar

Një vrasje në mes të ditës nëpër rrugët e qyteteve të Malit të Zi apo Serbisë nuk kalon më pa u 
vënë re nga shtypi i përditshëm. 

Por ndërsa numri i viktimave rritej në atë që dukshëm ishte shpërthimi i një lufte mes bandave, 
reporterët e KRIK në Beograd deshën të hartonin kronikën e konfliktit të plotë dhe të shpjegonin 
për publikun se çfarë po ndodhte me të vërtetë. 

Pa pasur mundësi të përdornin përgjime apo aparatin e shërbimeve sekrete të shtetit, si mundet 
që gazetarët të kuptojnë dallimin mes hakmarrjes gjakftohtë nga grupime të dhunshme të 
krimit të organizuar dhe krimeve të pasionit?

Obituarët

Gazetarët iu kthyen një burimi të pazakontë dhe inovativ – obituarët e publikuar për sytë e të 
gjithëve nëpër gazetat kombëtare. 

Këto janë aktivitete nga bota reale, të cilat gjenden në sipërfaqe dhe që mund të shihen nga të 

https://www.occrp.org/en/balkan-cocaine-wars/a-war-between-montenegrin-cocaine-clans-engulfs-the-balkans
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gjithë në rast se zgjedhin të vrojtojnë. E megjithatë këto aktivitete kishin potencialin për të të 
sinjalizuar për telashe që ndodhin nën sipërfaqen e dukshme. 

Duke përdorur median dhe burimet zyrtare, të tilla si njoftimet për shtyp të policisë, gazetarja 
Bojana Jovanović filloi të vrojtojë këto faqe në kërkim të indicieve që nevojiten për të identifikuar 
ata që kanë humbur jetën. 

Këto njoftime rezultuan të paçmueshme. Jo vetëm që ata zbuluan lidhje mes figurave të 
botës së nëndheshme duke i paraqitur si të zezë në të bardhë duke vajtuar dhe duke ecur, por 
ata ofruan edhe ditëlindjet, me rëndësi të madhe për gazetarët që përpiqen të konfirmojnë 
identitetet, dhe përfshinë shpesh fotot e vetme publike të individit të vrarë.

Në total ajo zbuloi se më shumë se 40 njerëz patën humbur jetët e tyre si pjesë e luftës mes 
bandave, shumë më tepër nga sa ishte zbuluar ndonjëherë më parë. 

Disa lojtarë të mëdhenj kishin obituarë që shtriheshin për katër faqe gazete, shpjegoi ajo, duke 
ofruar një pasuri të madhe informative.

Këto ishin të disponueshme në gazetat e Malit të Zi, Bosnjës dhe Hercegovinës, Maqedonisë 
së Veriut dhe Serbisë. 

Dhënia e kontekstit

Ndërsa investigimi ofroi zbulime të reja dhe trazuese – përfshirë fotot që paraqisnin djalin e 
presidentit Aleksandër Vucic nën shoqërinë e figurave kontroverse – ai, më shumë se çdo gjë 
tjetër, ishte në gjendje t’i shpjegonte publikut kontekstin pas këtyre vrasjeve. 

“Konteksti – kjo ishte e rëndësishme,” tha Bojana. “Kishte pak informacion të ri dhe ekskluziv 
por askush nuk e kishte bërë bashkë gjithë atë informacion.”
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Krahas materialit të mbledhur nga burimet e disponueshme publikisht, të tilla si obituarët, 
gazetarët përdorën gjithashtu burimet e tyre te agjencitë ligjzbatuese për të marrë dokumente 
dhe video të lidhura me rastet. 

Këto ndihmuan gjithashtu edhe për të treguar se si policia, politikanët dhe huliganët e futbollit 
punonin bashkë në botën e nëndheshme. 

Shtegu dërgoi gjithashtu te rastet në Spanjë, Gjermani, Austri, Holandë dhe Greqi, duke zbuluar 
natyrën ndërkombëtare të luftës mes bandave dhe duke i shtyrë gazetarët të bashkëpunonin 
me gazetarë të tjerë nëpër botë. 

Kapitulli 9: Siguria fizike dhe 
digjitale 

Gazetarët kërcënohen, sulmohen dhe vriten për shkak të punës që bëjnë dhe investigimi i krimit 
të organizuar mbart rreziqe edhe më të mëdha se sa raportimet e zakonshme. 

Për rrjedhojë është me rëndësi thelbësore që gazetarët të mos hyjnë verbazi në detyra të 
ngarkuara duke supozuar se çdo gjë do të jetë në rregull. 

Në disa raste sulmet mund të vijnë pa paralajmërim, gjë që do të thotë se gazetarët duhet të 
mendojnë për sigurinë që nga fillimi i procesit investigues dhe të ndërmarrin një numër masash 
paraprake për të pakësuar rreziqet për veten dhe për kolegët e vet. 

Hapi i parë dhe më i rëndësishëm është që të kryhet një vlerësim i rreziqeve paraprakisht për 
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të parë se cilat janë rreziqet kyçe dhe si mund të menaxhohen ato. 

Kryej një vlerësim të rreziqeve

Sipas BIRN Albania, një vlerësim i rreziqeve është hapi i parë dhe më i rëndësishëm në 
përcaktimin se si duhet t’i përqasesh një investigimi.  

Reporterët duhet ta bëjnë këtë në bashkëpunim me redaktorin dhe duhet ta mbajnë redaktorin 
të informuar vazhdimisht. Ndryshimet në situata – të tilla si zgjedhjet, lufta, krimi apo moti – 
mundet që ta bëjnë situatën papritur më të rrezikshme. 

Rory Peck Trust, i cili specializohet në ndihmë për gazetarët e lirë, shkruan: “Fillo punën me një 
vlerësim të rrezikut që në fillim të projektit dhe integroje atë në rutinën tënde të planifikimit. 

“Trajtoje atë si një mik dhe shoqërues përgjatë të gjithë detyrës, jo vetëm për të të mbajtur 
ty dhe skuadrën tënde të sigurt, por gjithashtu edhe si një listë kontrolli të vlefshme për t’u 
siguruar se ti ke menduar dhe je përgatitur për të gjitha kërkesat editoriale dhe praktike të një 
projekti.”

Trusti ka informacione të tjera dhe shembuj ilustrues për vlerësimin e rrezikut të disponueshme 
online në https://rorypecktrust.org/freelance-resources/safety-and-risk-assessment por ky 
material është më i përshtatshëm për ata që udhëtojnë jashtë vendit me një detyrë të rrezikshme 
më shumë se sa për një reporter që po largohet nga qyteti i vet i lindjes për disa muaj për të 
investiguar një grup të krimit të organizuar. Është një bazë e vlefshme për ata që mendojnë të 
hartojnë një vlerësim për veten. 

Projekti i Raportimit për Krimin dhe Korrupsionin ka një protokoll të detajuar për reporterët dhe 
redaktorët se si mund të mbahet stafi dhe bashkëpunëtorët të sigurtë. 

https://rorypecktrust.org/freelance-resources/safety-and-risk-assessment
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Edhe ky protokoll këmbëngul në vlerësimin e rrezikut, i cili shikon te impakti potencial i ngjarjeve 
potenciale – nga vrasja te fushatat baltëhedhëse – të peshuara këto përballë probabilitetit që 
të ndodhin. 

Këto faktorë duhet të vlerësohen pas bisedave me kolegët, OJF-të, burimet miqësore në 
agjencitë ligjzbatuese apo botës kriminale të nëndheshme (këto të fundit të trajtuara me kujdes 
ekstrem). 

Nuk ka nevojë të shtojmë se grupi apo individi i shënjestruar në histori ka gjasa që nuk do të 
dëshirojë të shohë artikullin e publikuar, por është puna juaj të vlerësosh se çfarë mund të jenë 
në gjendje ata të bëjnë për të parandaluar apo për të ndikuar mbi publikimin dhe të pengosh 
këto masa.

Masat parandaluese mund të ndërmerren gjatë fazës së kërkimit, gjatë shkrimit dhe kuadrimit 
të investigimit si dhe pas publikimit. 

Këtu po rendisim disa masa të rëndësishme kujdesi:

1) Vepro profesionalisht dhe me edukatë, nuk ka rëndësi se me cilin po merresh.

2) Sigurohu që historitë sensitive të kontrollohen edhe më imtësisht se sa zakonisht – jo 
vetëm faktet, por edhe toni dhe përmbajtja. Shmang sensacionalizmin dhe referencat e 
panevojshme të familjes, për sa kohë nuk është e domosdoshme. 

3) Përveçse nëse ka konsiderata specifike të lidhura me sigurinë, sigurohu që çdokush që 
përballet me akuza në artikull të marrë një listë tërësore me pyetje dhe një përmbledhje 
të gjetjeve kryesore paraprakisht. Kjo periudhë mund të shkurtohet për arsye sigurie. 
Është më mirë që ata të përmendur në një artikull të pritshëm për publikim të mos 
surprizohen kur artikulli të botohet. Surprizat mund të krijojnë një reagim më të ashpër 
dhe të të lënë ty më të hapur ndaj sugjerimeve për anësi. 



64

4) Ndaje barrën. Është e vlefshme që shënjestrat e historisë tënde të kuptojnë se mbi 
këtë investigim po punojnë një skuadër e tërë reporterësh dhe redaktorësh. Një individ i 
vetëm është shumë më i prekshëm nga presioni, kanosja dhe dhuna se sa një skuadër 
e tërë. Kolegët dhe superiorët mund të përdoren për të shmangur një pjesë të presionit 
të padëshiruar. 

Besar Likmeta, redaktor në BIRN Albania, i cili ka eksperiencë të gjerë në publikimin e artikujve 
të lidhur me krimin e organizuar, sugjeron që reporterët e rinj të bëhen skuadër me kolegë më 
me eksperiencë dhe të njohur.

Ai vë në dukje se reporterët me eksperiencë dhe me një reputacion të mirë për punë të balancuar 
do të ofrojnë një shkallë mbrojtjeje. 

Pas publikimit, është më mirë të mos tërhiqesh në betejat sharëse online, të cilat shpesh 
iniciohen nga trollsa, shpjegon Likmeta. 

“Gjithashtu, shmangia e deklaratave politike në interned dhe në median sociale, ndihmon për 
krijimin e një distance nga klima partizane e surrogatëve politikë dhe trollsave.”

Guida e OCCRP-së vëren se mbikëqyrja e mundshme e reporterëve mund të sugjerojë një 
kërcënim të menjëhershëm dhe kjo kërkon të veprohet menjëherë duke përfshirë redaktorët. 

Siguria online 

Grupimet e krimit të organizuar mund të përdorin dhe do të përdorin mjete dixhitale për të 
grumbulluar informacion mbi ty dhe do të përpiqen të kompromentojnë sigurinë tënde.

Megjithëse siguria dixhitale mbulohet mirë nga një numër guidash të tjera online, ti mund të 
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gjesh një përmbledhje këtu nga Rrjeti Botëror i Gazetarisë Investigative (https://gijn.org/digital-
security) dhe këtu po japim këshillat kryesore nga t’ia fillosh:

1) Kujdes për çfarë poston online. Kjo mund të përdoret kundër teje për të diskretituar ty 
dhe punën tënde dhe shërben si një parapërgatitje për mbikëqyrje. Kujdes kur pranon 
kërkesa për miqësi të reja gjatë kohës kur je duke u marrë me investigim sensitiv. 

2) Signal mbetet aplikacioni më i mirë për komunikim nëse merr parasysh thjeshtësinë 
dhe sigurinë. Zgjidh opsionin që mesazhet e tua të zhduken pas dërgimit. 

3) Përpjekjet për phishing mund të jenë të rëndomta por mund të jenë edhe të sofistikuara. 
Kujdes kur hap emailin dhe përdor një dozë të shëndetshme të të logjikuarit. Mos hap 
dokumente të bashkëngjitura nga emaile të panjohurish. 

4) Mbaj mend se mesazhet lënë gjurmë në celularin tënd dhe në celularin e personit me 
të cilin po komunikon. Është përgjegjësia juaj si reporter të kujdesesh për sigurinë e 
burimit tënd. Mendo paraprakisht se çfarë mund të ndodhë nëse telefoni yt përfundon 
në duar të gabuara. Shqyrto mundësinë që të përdorësh një burner phone.

5) Nëse je duke punuar në grup, siguria jote digjitale është po aq e mirë sa është siguria 
e anëtarit më pak të vetëdijshëm për problemin e sigurisë. Me këtë unë dua të them 
se nëse një prej anëtarëve të skuadrës tënde ripërdor fjalëkalimet apo nuk përdor 
identifikimin e dy hapa, ai apo ajo mund të vërë në rrezik të gjithë skuadrën. 

https://gijn.org/digital-security
https://gijn.org/digital-security
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