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DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE 

 

Në tetor 2015, FATF ka publikuar një raport me titull “Zhvillime të reja dhe rreziqet e financimit të 

terrorizmit”, dokument i cili është publikuar në mënyre integrale1 edhe nga DPPPP. Nisur edhe nga 

detyrimi i DPPPP për ndërgjegjësim, nga ky raport kemi nxjerre dhe përkthyer tipologjitë përkatëse 

të cilat pasqyrohen në vijim.  

 

Ftohen subjektet që të njihen me këto tipologji, qasjen e tyre, anomalitë dhe shumëllojshmërinë e 

tyre, veprime këto që do të lehtësojnë pikasjen e rasteve të dyshimta në vend. 

 

 

Rast Studimor 1: Përdorimi i një shkolle për të siguruar mbështetje materiale për terroristët 

Një shkollë islamike në jug të Tajlandës siguroi një strehë për terroristët. Nga kërkimet e shkollës u 

gjetën armë dhe u provua më vonë se ishin përdorur në disa incidente terroriste, si dhe motocikleta 

të cilat ishin raportuar të humbura (por në fakt ishin vjedhur). Nga kërkimet u gjetën gjithashtu 

dokumente, të cilat tregonin falsifikimin e faturave për blerjet stacionare dhe blerjet për sendet e 

tjera të mësimdhënies, në mënyrë që të merrnin kompensim për këto sende nga autoritetet. Shkolla  

suportonte vazhdimisht grupet terroriste në aktivitete të ndryshme. 

Burimi: Tailand 

Rast studimor 2: Devijimi i fondeve të mbledhura nga bamirësia 

Një klient kishte përfituar donacione/ shuma të vogla të parave nga njerëz të ndryshëm që ndodhen 

në Gjermani, në llogarinë e tij në Zvicër. Ai informoi bankën që nuk mund të hapte një llogari  për 

bamirësinë për shkak të kufizimeve ligjore dhe kështu ai ishte duke përdorur llogarinë e tij 

personale në Zvicër, për mbledhjen e donacioneve. Donacionet ishin menduar për t’u tërhequr cash 

dhe të coheshin personalisht në Tanzani, për të ndërtuar një burim. Sipas deklaratave të bëra pranë 

bankës nga donatorët, ishin deklaruar arsye të ndryshme: “ Donacion burimi  Afrikë”, “Donacion 

Punime”, “Jetimore Tansania”, Ndërtesa e Xhamisë”,  “Shkolla Koran” etj. Media raportoi se OJF-ja  

“Africa Fountain” ishte e afërt me ekstremistët që lidhen me terrorizmin. 

Burimi: Zvicër  

Rast studimor 3: Lidhjet e mundshme ndërmjet FTF dhe një fondacioni bamirësie 

Hollandezët vunë re se disa fondacione dhe OJQ, që punonin në fusha si prsh, të bamirësisë dhe të 

fesë, mund të ishin të lidhur me FTF-në. Meqenëse nuk ka ende një provë të qartë të terrorizmit 

financiar,  ishte krijuar përfshirja e FTF-se në periferi të këtyre subjekteve juridike, dhe njerëzit e 

lidhur me fondacionet ishin gjetur duke udhëtuar në Siri, me sasi të mëdha të parave cash. 

Donacionet ishin përfituar nga vendet e huaja, dhe më pas u transferuan nëpërmjet llogarive 

bankare të fondacioneve që nuk ndanin qëllime apo aktivitete të ngjashme, por  ishin kryesuar nga 

ose në lidhje me të njëjtin individ. Paratë u tërhoqën përfundimisht nga llogaritë bankare, që e bëri 

të vështirë për të gjetur qëllimin final të përdorimit të tyre.    

Burimi: Hollandë       

 

                                                           
1
 Formë në të cilën është e përshtatshme të lexohen, kur është e mudnur. 
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Rast studimor 4: Mashtrim i Sigurimit  duke simuluar aksidentet e trafikut 

Që në vitin 2007, anëtarët e këtij komploti kanë kryer disa mashtrime sporadike për të marrë 

përfitime pa ngritur dyshime, të tilla si aksidente trafiku false dhe politikë false të punësimit. 

Kompensimet e ofruara nga kompanitë e sigurimit u tërhoqën shpejt cash. Një rritje në numrin e 

mashtrimeve  ka ndodhur në vitin 2012, dhe një mbivendosje kronologjike u krijua mes rasteve më 

të dukshme të mashtrimit (përfshirë anëtarët e një qelize terroriste), dhe terroristët  u dërguan për 

t’u bashkuar me organizatat terroriste si Lëvizja për Bashkim dhe Xhihad në Afrikën Perëndimore 

(MUJEA ose MUJAO) dhe ISIS. Ishte e qartë se individët kishin nevojë që ti merrnin fondet shpejt, 

sepse ata e shpërfillën rëndësinë e mbajtjes sekret të operacioneve të tyre, të cilat i çuan drejt 

zbulimit.    

Burimi: Spanjë 

 

Rast studimor 5: Përdorimi i monedhave të falsifikuara për FT. 

Autoritetet indiane  kanë hetuar një komplot të madh kriminal që përfshinte nëntë persona, ndër  ta 

një qytetar amerikan dhe një qytetar kanadez  i cili bashkëpunoi me anëtarë të Lashkar-E-Taiba 

(LeT) dhe Harkat- Ul Jihadi Islami (HUJI), të dyja të identifikuara si organizata terroriste nga 

autoritetet indiane . 

Në raste të shumta dhe për shumë vite, të pandehurit do të merrnin mjete monetare legjitime (p.sh.,  

Euro, USD) si dhe valutë të falsifikuar Indiane / Pakistane, nga simpatizantët e organizatës 

terroriste. Për shembull, në një rast i pandehuri morri 25 000 USD për të krijuar një zyrë 

imigracioni në Mumbai, e cila ishte në fakt për të mbuluar gjithë udhëtimin e tij gjatë kryerjes së 

objektivave të mundshme për sulmet e LeT. Ky individ ka marrë gjithashtu edhe  monedha false 

indiane për përdorim në Indi. 

Fondet u përdorën për te kryer sulme terroriste në emër të organizatave terroriste LeT dhe Huji, si 

dhe për të bërë video duke mbështetur sulmet e ardhshme të këtyre organizatave terroriste. 

Burimi: Indi 

 

Rast studimor 6 : Tregti bazuar në financimin e terrorizmit 

Pas përcaktimit të kompanisë A , si një shoqatë e paautorizuar në Izrael , kompania nuk ishte në 

gjendje të importonte mallra nëpërmjet porteve izraelite . Pavarësisht nga këto kufizime , kompania 

B, një kompani lokale që importonte dhe tregtonte  produkte me bazë ushqimore , bashkëpunoi me 

kompaninë A për të anashkaluar këto kufizime . Kompania B në fillim  importonte mallra në Izrael 

dhe pastaj një bashkëpunëtor, kompania C , i lironte mallrat nga porti dhe i ruante ato . Më vonë, 

kompania B i transferoi mallrat te kompania A në një territor me rrezik të lartë për FT . Si pjesë e 

zgjidhjes së llogarive , kompania A transferoi fonde nga llogaritë e saj për kompaninë B. Vlera e 

mallrave dhe transfertave ishte vlerësuar në disa milionë ne Izraael (NIS). 

Burimi : Izrael 

 

Rast studimor 7 : Fondet terroriste të dërguara nëpërmjet një ndërmarrje  telekomunikacioni 

Në pak muaj , në llogarinë bankare të një kompanie A, një ndërmarrje  telekomunikacioni , kishte 

mbledhur më shumë se 600 000 euro cash . Kjo kompani ka marrë sasi të mëdha të transfertave pa 

një qëllim ekonomik nga kompani të ndryshme legjitime franceze, nga sektorë të ndryshëm të 

ekonomisë ,por  menaxherët e saj ishin me origjinë nga i njëjti vend i huaj X. Disa prej tyre ishin 
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dyshuar për lidhje me një organizatë terroriste.500 000 EUR ishin dërguar nga kompania A për një 

kompani mëmë B në vendin X. 

Burimi : Francë 

 

Rast studimor 8: Përdorimi i sistemit bankar për të transferuar donacionet ndërkombëtare 

për FT 

Një hetim i vazhdueshëm në Indi pretendon se Hizb-ul-Muxhahidin (HM) ka marrë fonde me 

origjinë nga Pakistani përmes kanaleve të ndryshme në mbështetje të aktiviteteve të saj terroriste 

në Indi. HM dyshohet të jetë përfshirë në mënyrë aktive, në  aktivitete të avancuara terroriste në 

Indi dhe ka ngritur mbi 800 milion INR në tetë vitet e fundit. Ky grup është përcaktuar si një 

organizatë terroriste nga India, SHBA dhe BE. 

Fondet e mbledhura në vende të tjera thuhet se  janë duke u transferuar në organizatat e HM, në 

Pakistan. Pasi paratë arrin në Indi, ato janë  shpërndarë me anë të kanaleve të ndryshme në vende 

të ndryshme të terroristëve aktive dhe familjeve të vrarë të terroristëve HM. Kjo supozon se sistemi 

bankar është përdorur gjerësisht për transferimin e fondeve në llogaritë e ndryshme bankare për 

aktivitetet e lartpërmendura. Fondet gjithashtu janë transferuar nëpërmjet shoqërive të 

transferimit të parave (MVTS). 

Fondet janë përdorur kryesisht për të mbështetur financiarisht anëtarët, militantët dhe familjarë të 

militantëve të vrarë të organizatave. HM dyshohet se kryen shpenzime në komunikimin celular, 

trajtim mjekësor të militantëve, armëve dhe municioneve, veshje dhe pajisje të tjera ushtarake. 

Burimi: Indi 

 

Rast studimor 9 :  Agjentët bashkëfajtorë MVTS  

Një individ ka mbledhur fonde për Al- Shabaab  brenda diasporës Somaleze në Misuri dhe  vende të 

tjera, dhe ka përdorur një shumëllojshmëri të bizneseve të licencuar të shërbimeve monetare         ( 

MSBs ), me zyra në Shtetet e Bashkuara për të dërguar para në Somali, për të mbështetur luftëtarët 

e Al-Shabaab . Bashkëpuntori, i cili punoi për një nga MSBs të përfshirë ,e ndihmoi individin të 

shmangej  duke  manipuluar në strukturimin e transaksioneve në sasi të vogla dollari dhe duke 

përdorur informacion të rremë identifikimi . Punëtori MSB dhe bashkëpunëtoret e tjerë,  përdornin 

emra dhe numra telefoni fiktivë për të fshehur natyrën e transaksioneve të tyre. 

Burimi : Shtetet e Bashkuara 

 

Rast studimor 10: korrierët Cash 

Gjatë një periudhe prej tre ditë rresht, tre individë  deklaruan një shumë totale prej rreth 90 000 

euro cash në doganë, në aeroportin e Brukselit.  Ata kanë deklaruar se origjina e fondeve ishte nga 

një OJF-A nga Gjermania, si pjesë e ndihmës humanitare në Burundi, Benin dhe Zimbabwe. Të tre 

korrierët janë të gjithë shtetas belgë dhe kanë jetuar në Belgjikë për një kohë të gjatë. 
 

Llogaritë janë mbajtur nga të tre personat. Një trup koordinues belg i një organizate radikale 

islamike, ka transferuar të holla për këto llogari. Gjatë një periudhe prej një viti, një sasi totale prej 

rreth 20 000 EUR  u tërhoq cash. Rreth 10 000 EUR u transferuan në Turqi. 
 

Sipas NjIF gjermane, OJF A ishte një nga organizatat më të mëdha islame në Gjermani. OJF A 

mendohej se ishte  lidhur me OJF-B, e cila ishte ndaluar në Gjermani për dyshimin se kishte 
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mbështetur një organizatë terroriste. Të gjithë anëtarët e OJF-B-së gjithashtu kanë luajtur një rol të 

madh në OJF A. 
 

Sipas informacioneve nga shërbimet e inteligjencës belge të tre individët  janë të njohur se kanë 

qenë të përfshirë në degët lokale të një organizate radikale islamike. Duke pasur parasysh natyrën e 

transaksioneve dhe lidhjet mes dy OJF-ve si më sipër , autoritetet belge dyshojnë se të paktën një 

pjesë e fondeve të përshkruara më sipër mund të jenë përdorur për të mbështetur aktivitetet 

terroriste. 

Burimi: Belgjike 

 

Rast studimor 11 : Mospagimi i një kredie personale 

Një individ ka marrë dy kredi personale në total 7 500 JOD. Pasi ai ndaloi së bëri pagesa , banka u 

përpoq  të kontaktonte me individin dhe punëdhënësin e tij , i cili raportoi se individi ishte larguar 

nga puna për një periudhë të gjatë kohore . 

Pas kërkimit të informacionit nga homologu i tij , NJIF njoftoi  se ky individ kishte udhëtuar në 

vendin  ( H) dhe pastaj në Turqi . NjIF e vendit ( H) ia referoi rastin prokurorit të përgjithshëm 

kompetent ,për një të dyshuar për kryerjen e financimit të terrorizmit . Prokurori i përgjithshëm 

konfiskoi pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të tij dhe të familjes së tij . 

Burimi : Jordani 

 

Rast studimor 12: Mashtrimi Vishing 

Korier dhe mashtrime vishing (një lloj mashtrimi telefonik), janë parë si një metodë e FT. Fondet 

janë përdorur për të financuar udhëtimin në Siri dhe Irak dhe gjithashtu për të mbështetur 

individët të cilët kanë udhëtuar në këto zona për të luftuar me ISIS. Ekstremistët me bazë në Angli 

kanë miratuar një taktikë të krimit të organizuar  duke targetuar individë në nevojë me telefonata 

që pretendonin të ishin policia apo zyrtarë bankare. Ata janë informuar  se llogaritë e tyre kanë 

qenë të kompromentuara në një farë mënyre dhe se paratë e tyre janë transferuar në llogari të 

kontrolluara nga të dyshuarit, ose për t’u tërhequr cash. Një korrier nga rrjeti kriminal është 

dërguar më pas në shtëpitë e viktimave,  për të mbledhur të holla. 

Rrjetet me bazë në Londër,  janë  njohur për targetimin e  individëve në Devon, Cornwall, Dorset, 

Kent, Bedfordshire dhe Londër. Metoda se si janë zgjedhur viktimat është deri më sot e paqartë, por 

ajo mund të jetë aq e thjeshtë sa drejtoritë telefonike online të filtruara në rajone për individë  

pensioniste. 

Është e njohur se rrjete të tilla kanë mashtruar viktimat nga qindra e mijëra paund. Dëshmitë 

tregojnë se disa para janë transferuar jashtë vendit duke përdorur Shoqëritë e Shërbimit të  Parave 

(MSBs) në Lindjen e Mesme nga të dyshuarit, edhe pse destinacioni përfundimtar i këtyre fondeve 

është ende duke u investiguar. Shumat e dërguara janë shumë të ulëta për çdo transaksion ose nën 

kufirin e 500 GBP, kështu që të dyshuarit nuk kanë për të siguruar identifikimin e mëtejshëm. 

Burimi: Angli 

Rast studimor 13 : Mbështetja materiale duke përfshirë FTF 

Banesa e një shtetasi sirian kërkohej në Janar të vitit 2013 në bazë të një hetimi të vazhdueshëm , i 

kryer nga Prokuroria e Frankfurtit , për përgatitjen e një akti të rëndë që kishte rrezikuar sigurinë e 

shtetit. Gjatë kërkimeve, policia gjeti kompjutera, të dhëna si dhe telefona cellular. Në këtë rast, 
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personi i cili ishte objekt i hetimit , morri një urdhër që e ndalonte atë për të lëvizur jashtë vendit 

për shkak se mund të marrte pjesë përsëri në aktivitetet luftarake në Siri . Sipas informatave të 

marra , ai kishte lënë Gjermaninë për të shkuar në Siri nëpërmjet Turqisë, që në korrik të vitit 2012 

dhe kishte dorëzuar mbi 9 500 euro të fondeve të dhuruara atje . Më pas, ai ishte akuzuar se ishte 

bashkuar me ekstremistët dhe kishte marrë pjesë në aktivitete luftarake . Në fillim të gushtit të vitit 

2012 , ai u kthye në Gjermani pas një dëmtimi me armë zjarri .  

Burimi : Gjermani 

 

 

Rast studimor 14: Shembulli rrjetit Evropian me lehtësues  

Katër persona kryen 28 dërgesafondesh nëpërmjet shtatë subjekteve të ndryshme të vendosura në 

Gjermani dhe Francë. Këto transaksione kishin 17 përfitues të ndryshëm të cilët i tërhoqën fondet 

në 16 subjekte biznesi të ndryshme, të vendosura në Egjipt, Gjermani, Greqi, Marok, Portugali dhe 

Tunizi. 

Sipas analizës, transaksionet e lidhura me këtë grup kanë ndodhur midis 2006 dhe 2013, shumica e 

të cilave ndodhën në vitin 2008. Përfituesi në Portugali tërhoqi fondet në Janar 2009, në tri subjekte 

të ndryshme të vendosura në Oporto. Ai nuk kishte të ardhura ose pronë në Portugali. Sipas 

informacionit të mbledhur nëpërmjet bashkëpunimit ndërkombëtar në vitin 2014, përfituesi në 

Portugali mendohej se ka udhëtuar për në Siri, nëpërmjet Turqisë, dhe dyshohej të ishte bashkuar 

me ISIS. Ai u arrestua më vonë, gjatë kthimit për në Evropë. 

Burimi: Portugali 

 

Rasti studimor 15: Pagesa e rrjeteve lehtësuese për të kthyer anëtarët e familjes  

Policia Kombëtare Turke u afrua nga oficerët ndërlidhës në dy vende të ndryshme në lidhje me 

individët që kishin hyrë tashmë në Siri nëpërmjet Turqisë. Informacioni i disponueshëm sugjeron 

se familjet e FTFve bënin përpjekje për të blerë lirinë e fëmijëve të tyre të cilët më parë kishin 

udhëtuar ilegalisht në Siri nëpërmjet rrjeteve lehtësuese. Ka pasur një numër të FTFve, në veçanti 

të rinjtë me gra të vetme apo gra me fëmijë, të cilët kanë qenë ndihmuar nga familjet apo individë të 

tjerë për të dalë nga ISIS dhe u dëbuan nga Turqia drejt vendeve të tyre të origjinës. 

Burimi: Turqi 

 

Rast studimor 16: Përdorimi i MVTS nga vendet e Lindjes së Mesme për të financuar luftëtarët 

për t'u bashkuar me ISIS 

Ceuta dhe Melilla janë shtëpi për shumë nga rekrutët e rinj spanjollë të cilët janë duke luftuar në 

ISIS si FTF. Edhe pse ka një shumëllojshmëri të gjerë të burimeve të të ardhurave për të paguar 

shpenzimet e udhëtimit në zonat e konflikteve për t'u bashkuar me ISIS si FTF, është më e vështirë 

për rekrutët e rinj spanjollë në Ceuta dhe Melilla për të blerë bileta avioni për shkak të shkallës së 

papunësisë së lartë afatgjatë në rrethet e tyre. 

Analiza është kryer mbi 249 transferta që u kryen nga 1Jjanar 2014 me 31 Maj 2015 me anë të tre 

MVTS që arrijnë në një total prej 117 000 EUR të dërguar nga Siria, Iraku, Turqia dhe Libani në 

Ceuta dhe Melilla. Shumica e këtyre transfertave konsideroheshin të dyshimta për shkak të 

mungesës së informacionit në lidhje me qëllimin e tyre, dhe nuk ka marrëdhënie të dukshme midis 

dërguesit dhe marrësit. Përveç kësaj, disa nga marrësit ishin të lidhur me raporte të mëparshme 

transaksionesh të dyshimta të lidhura me FT. 

Burimi: Spanjë 
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Rast studimor 17: Anullimi i regjistrimit të një dërguesi me bazë në Australi për shkak të 

rreziqeve të financimit të terrorizmit 

Më 10 Nëntor 2014, AUSTRAC anuloi regjistrimin e Bisotel Rieh Pty Ltd, një dërguesi me bazë në 

Sydney. Ky veprim ndërmor për shkak të rrezikut që Bisotel Rieh mbarte në lidhje me FT. AUSTRAC 

pretendonte se Bisotel Rieh kishte dështuar të raportonte me saktësi udhëzimet për transferta 

ndërkombëtare fondesh në përputhje me kërkesat e AML / CTF Australiane. 

Bisotel Rieh pretendohet të ketë dërguar rreth 18,8 milion AUD në Turqi dhe Liban nga Janari deri 

në Gusht të vitit 2014 dhe "në mënyrë rutinore" nuk arriti të sigurojë "detajet e përfituesit 

përfundimtar për këto transaksione". 

Kishte një mospërputhje prej rreth 9 milion AUD  midis raporteve që AUSTRAC merrte nga Bisotel 

Rieh për klientët e tyre dhe raporteve nga institucionet financiare që transferonin fonde drejt 

Bisotel Rieh. Gjithashtu, Bisotel Rieh kishte pranuar se dhe më parë kishte kryer kontrabandë të të 

hollave për militantët në Siri. 

Pronarët e Bisotel Rieh pranuan në një deklaratë se vëllai i një prej pronarëve ishte anëtar i një 

organizate të ndaluar, terroriste dhe  muajt e fundit ishte angazhuar në sjellje tronditëse në rajonin 

e Siri / Irakut të cilën pronari e kishte parë si të "neveritshme". 

Burimi: Australi 

 

Rast studimor 18: Thirrje të qarta për fonde në rrjetet sociale 

Në një grup në Facebook për receta për gratë, një nga përdoruesit vendosi një thirrje për fonde në 

vitin 2013. Një luftëtar në Siri u përmend (nuk tregohet emri) i cili kishte nevojë urgjente për 

"pajisje, ushqim dhe barna mjekësore". Kishte kohë për të mbledhur fondet deri ditën e "e enjte", në 

mënyrë që të "dërgonte" materialin e kërkuar "të premten". Përdoruesi gjithashtu kishte dhënë 

detajet e një llogarie në një bankë gjermane, ku do të dërgoheshin fondet. Nuk dihet nëse autori i 

thirrjes për fonde në Facebook është edhe personi përgjegjës për këtë iniciativë. Pronari i llogarisë 

është një i konvertuar, i cili është i dyshuar për koordinim të kësaj fushate reklamuese. 

Burimi: Gjermani 

 

Rast studimor 19: Financimi i grupeve  

NjIF e Kanadasë ka parë raste kur individët nën hetime për vepra të lidhura me terrorizmin, 

përfshirë përpjekjet për të lënë vendin për qëllime terroriste, kanë përdorur faqet e internetit për 

financim në grup para largimit dhe / ose duke u përpjekur për të lënë Kanadnëa. Në një shembull, 

një njësi raportuese ka marrë informacion nga një ligjzbatues se një individ ka lënë Kanadanë, gjë e 

cila shkaktoi një rishikim të llogarisë dhe një raport transaksioni të dyshimtë (STR) të dërguar drejt 

NJIF në Kanada. Ai përmbante detaje në lidhje me një faqe interneti për financim në grup. Në 

mënyrë të veçantë, subjekti raportues deklaroi: «Kjo llogari është përdorur për katër transaksione, 

që arrin në një total prej 61.56 CAD, me një faqe interneti të njohur financim në grup (është ofruar 

dhe adresa e internetit). Ky tregtar është kategorizuar nga banka e tij tregtare, si "shërbime 

profesionale". Faqja e internetit e kompanisë e përshkruan veten si një faqe ndërkombëtare të 

financimit në grup, duke lejuar njerëzit që të ngrenë lehtësisht një faqe për mbledhjen e fondeve 

dhe të donacioneve. Shumica e opsioneve të dhurimit kanë të bëjnë me lehtësimin e konfliktit në 

vendin A, B dhe C. 

Burimi: Kanada 
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Rast studimor 20: Rrjet social për ngritjen e fondeve me kartë të parapaguar 

Individët e lidhur me ISIS bënë thirrje për donacione nëpërmjet Twitter dhe kërkuan nga donatorët 

për t'i kontaktuar ata nëpërmjet Skype. Në Skype, këta individë u kërkonin donatorëve për t’u blerë 

një kartë ndërkombëtare të parapaguar (një kredi për telefon celular apo blerjen e një Apple, apo 

programe të tjera ose kredi për të luajtur në internet) dhe për t’u dërguar atyre numrin e kësaj 

karte të parapaguar nëpërmjet Skype. Me pas, ngritësi i fondeve e dërgonte këtë numër të kartës në 

një nga pasuesit e tij në një vend fqinj nga Siria,i cili do ta shiste me një çmim më të ulët dhe t’i jepte 

të ardhurat për ISIS. 

Burimi: Arabia Saudite 

 

Rast studimor 21: Skema në shkallë të gjerë e financimit në grup, me e-kuletat 

Një grup individësh të udhëhequr nga Z. A (Group A) organizuan një skemë për të mbledhur fonde 

nëpërmjet rrjeteve sociale dhe internetit. Ky grup individësh regjistruan një numër të e-kuletave, 

kartavete e kreditit dhe numra telefonësh celular. Kushtet financiare u vendosën në internet (duke 

përfshirë edhe rrjetet sociale) nën pretekstin e mbledhjes së donacioneve për refugjatët sirianë, 

njerëzit që kanë nevojë për ndihmë mjekësore dhe financiare, si dhe për ndërtimin e xhamive, 

shkollave dhe kopshteve. Formulimi përmban disa tregues të tërthortë se paratë ishte menduar si 

mbështetje financiare për veprimtari terroriste. Në të vërtetë, fondet janë dërguar si një ndihmë për 

terroristët dhe familjet e tyre si dhe për të mbështetur aktivitetet terroriste. 

Paratë u dërguan ose në llogaritë e kartës së kreditit ose në e-kuletat. Fondet e mbledhura u 

zhvendosën me anë të një zinxhiri transfertash dhe u tërhoqën në para të gatshme për t'u 

transportuar më tej nga korrierë. Instrumentet e pagesave janë menaxhuar nëpërmjet internetit 

(duke përdorur dhe pajisje të lëvizshme). 

Burimi: Federata Ruse 

 

Rast studimor 22: Organizata bamirëse e ndjekur penalisht për financim terrorizmi, në sajë të 

mediave sociale 

Një organizatë bamirëse u krijua në vitin 2012 për të ngritur fonde për projekte humanitare në 

territoret Palestineze dhe Siriane. Pas një fushate dhurimi, në Gusht të vitit 2013, kjo organizatë 

bamirëse solli dy autoambulanca për në Siri me materiale mjekësore për të ndërtuar një spital. 

Piktura ishin postuar në Facebook për të dëshmuar për realitetin e projektit dhe për të komunikuar 

me donatorët. 

Një muaj më vonë, organizata bamirëse bëri një thirrje të re për fonde në rrjetet sociale, duke 

treguar se 3 anëtarët e shoqatës planifikuan për të sjellë fonde në Turqi. Një kontroll doganor në një 

aeroport francez zbuloi se secili prej tyre mbante 9 900 EUR, nën pragun e deklarimit, por vetëm 6 

000 EUR ishin që do të përdoreshin për projektin humanitar. Fondet e mbetura do t’i jepeshin 

FTFve. 

Në Janar të vitit 2014, një urdhër administrativ ngriu pasuritë e shoqatës dhe katër prej anëtarëve 

të saj. Në Nëntor të vitit 2014, shoqata u shpërbë, dhe dy anëtarë u arrestuan për FT dhe 

konspiracion kriminal në lidhje me një organizatë terroriste. Autoritetet e zbatimit të ligjit 

përdorën mesazhet publike në Facebook dhe fotot si dëshmi. 

Burimi: Francë 

 

Rast studimor 23: Promovimi i monedhës virtuale për të financuar terrorizmin 
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Më 28 Gusht 2015 Ali Shukri Amin u dënua me 11 vjet burg e pasuar nga një jetë e mbikëqyrur në 

lirim dhe monitorimin e aktiviteteve të tij të internetit për konspiracion për të siguruar mbështetje 

materiale dhe burime për ISIS. 

Amin u deklarua fajtor më 11 Qershor 2015. Ai ka pranuar se ka përdorur Twitter për të ofruar 

këshilla dhe inkurajim për ISIL dhe mbështetësit e saj. Amin, i cili përdorte Twitter @ 

Amrëkiwitness, jepte udhëzime mbi përdorimin e Bitcoin, një monedhë virtuale, për të maskuar 

sigurimin e fondeve për ISIL, si dhe lehtësimin për mbështetësit e ISIS të cilët kërkonin të 

udhëtonin për në Siri për të luftuar me ISIL. Përveç kësaj, Amin ka pranuar se ai ka lehtësuar 

udhëtimin për një adoleshent nga Virginia, i cili udhëtoi në Siri për t'u bashkuar me ISIS në Janar 

2015. Ky adoleshent, u akuzua më 10 Qershor 2015, në rrethin e Virxhinias Lindore, me 

konspiracion për t’u siguruar mbështetje materiale terroristëve, konspiracion për të siguruar 

mbështetje materiale për ISIS dhe konspiracion për të vrarë dhe plagosur njerëz jashtë vendit. 

Llogaria e Amin-it në Twitter kishte rreth 4 000 pasues dhe është përdorur si një platformë pro-

ISIL gjatë më shumë se 7 000 twëts. Në mënyrë të veçantë, Amin e ka përdorur këtë llogari për të 

kryer biseda të bazuara në twitter, mbi mënyrat se si duhet zhvilluar mbështetja financiare për ISIS 

duke përdorur monedhën on-line, të tilla si Bitcoin, dhe mënyrat për të krijuar një sistem të sigurt 

dhurimi apo fondi për ISIL. 

Për shembull, Amin tweeted në lidhje me një artikull që ai kishte shkruar me titull "Bitcoin ue 

'Sadaqat al-Xhihad" (Bitcoin dhe Bamirësia e Xhihadit). Në artikull diskutohej se si të përdoreshin 

bitcoins dhe se si xhihadistët mund të shfrytëzonin këtë monedhë për të financuar përpjekjet e tyre. 

Artikulli shpjegonte se çfarë ishin bitcoins, se si punonte sistemi i Bitcoin dhe sugjeroi përdorimin e 

Portofolit të Errët, një kuletë e re Bitcoin, e cila e mbante përdoruesin e Bitcoins anonim. Artikulli 

përfshinte deklarata se si të ngresh një sistem anonim donacionesh për të dërguar të holla, duke 

përdorur Bitcoin, për muhaxhedinët. 

Burimi: Shtetet e Bashkuara 

 

Rast studimor 24: Shembull i kartës me parapagesë që tregtohet për udhëtim 

Një produkt Australian lejon në internet vetë-transferimin e 5 000 AUD në kartë për një periudhë 

24-orëshe dhe një maksimum të 20 000 AUD për t’u ruajtur në kartë për një periudhë 21 ditore. 

Ruajtja e vazhdueshme e 5 000 AUD në ditë me anë të transfereve të brendshme të fondeve 

elektronike heq dukshmërinë e këtyre fondeve dhe lejon për lehtësi lëvizjen ndërkufitare të 

fondeve me më pak shqyrtim se të njëjtën sasi të parave të gatshme në dalje nga vendi. Këto karta 

janë të mbrojtura me vulë dhe PIN dhe fondet mund të tërhiqen nga çdo vend ku pranohet 

MasterCard. 

Burimi: Australi 

 

Rast studimor 25: Llogaritë PayPal të përdorura për mbledhjen e fondeve 

Një organizatë bamirëse, e ngritur në vitin 2010, kryetari i të cilës është i specializuar në e-

marketing, ofron në faqen e internetit të saj disa opsione për të bërë donacione me kartë krediti, 

PayPal, transferta të parave cash, çeqe. 

Gjatë një viti e gjysëm, llogaritë bankare të këtij bamirësi morën donacione të shumta nga çeqe dhe 

transferta bankare më pak se 500 EUR. Nga 2 milion EUR të mbledhura, 600 000 EUR erdhën nga 

disa transaksione PayPal nga një vend tjetër. 

Llogaritë personale PayPal janë përdorur edhe për të mbledhur fonde, pastaj për t’u tërhequr në 

cash, apo për t’u transferuar në llogari të tjera. 
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Burimi: Francë 

 

Rast studimor 26: CashU 

Organet e Zbatimit të ligjit identifikuan përdorimin e llogarive CashU të cilat angazhoheshin në 

mënyrë anonime në transaksione për qëllime të paligjshme. CashU është një metodë me parapagesë 

në internet dhe pagesë për celular në dispozicion në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, një 

rajon me një popullsi të madhe dhe të re me qasje shumë të kufizuar në kartat e kreditit. Për shkak 

të kësaj, CashU është bërë një nga opsionet më të njohura të pagesës alternative për lojtarë të rinj 

arabe online dhe blerësit e e-commerce. CashU është themeluar në vitin 2003 nga Maktoob në 

Aman, Jordani, por kur Yahoo! ftoi Maktoob në Nëntor 2009, pronësia e CashU u transferua në 

Jabbar Internet Group. Sot, CashU ka themeluar zyra në Dubai, Aman dhe Qipro. CashU përdor 

kompanitë ndërlidhëse në Emiratet e Bashkuara Arabe për të mbledhur të holla nga klientët. CashU 

është përdorur kryesisht për të paguar për lojëra online, VoIP,shërbime martesore, shërbimeve të 

TI, tregëti FX dhe shkarkim të muzikës dhe software. Ata kanë një politikë të rreptë për të mos 

pranuar tregëtarët që ofrojnë kumar dhe përmbajtje seksuale. CashU gjithashtu ofron një opsion të 

kontrollit prindëror që i lejon prindërit të kufizojnë dhe të kontrollojnë fëmijët e tyre kur 

shpenzojnë të holla online. 

Burimi: Shtetet e Bashkuara 

 

Rast studimor 27: Rastet e FT në Kolumbi që përfshijnë naftën  

Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm ka hetuar drejtuesit e lartë të SICIM, një kompani 

shumëkombëshe e naftës, për shkak të lidhjeve me grupe kolumbiane që kryejnë akte terrorizmi 

(Ushtria Çlirimtare Kombëtare - ELN- dhe Forcat e Armatosura Revolucionare të Kolumbisë - 

FARC). SICIM është një kompani italiane-argjentinase që ofron shërbimet e infrastrukturës së 

instalimeve të tubacioneve dhe objekteve për gaz, naftës dhe transportit të ujit, me një qasje në 20 

vende. Kompania është punësuar në vitin 2011 për të ndërtuar një nga projektet më të 

rëndësishme të infrastrukturës të naftës të vendit: të tubacionit Bicentennial. Të dhënat e 

mëparshme të kompanisë në Kolumbi e lidhin SICIM me një kompani gjermane të naftës, 

Mannesmann, e përfshirë në një skandal në lidhje me pagesat e zhvatjes në grupin ELN. 

Në fillim të hetimeve penale të autoriteteve kolumbiane, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm 

identifikoi pikat e nxjehta të Frontit Domingo Lain të ELN në krye të financave të organizatës. 

Përmes teknikave tradicionale të hetimit, duke përfshirë përgjimin e komunikimeve, Zyra e 

Prokurorit të Përgjithshëm ka zbuluar se dy të punësuar të SICIM që shërbyen si drejtues të lartë, 

menaxherë dhe përfaqësues ligjor, kishin lidhje me pikat financiare fokale të Frontit Domingo Lain 

të ELN, dhe siguruan mbështetje financiare për organizata terroriste për të vazhduar ndërtimin e 

infrastrukturës së naftës. Edhe pse këto pagesa në fillim u raportuan nga SICIM si viktima të 

zhvatjes, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm mundi të mbledhë dëshmi të mjaftueshme që treguan 

një nivel të bashkëpunimit midis dy drejtuesve të lartë të SICIM dhe ELN. Në të vërtetë, pagesat e 

bëra nga këta dy të punesuar forcuan financat e fronteve lindore të FARK dhe ELN. Midis tyre, një 

prej pagesave përfshinte 6 milionë USD, e cila ishte e ndarë në mënyrë të barabartë ndërmjet dy 

grupeve terroriste. 

Megjithatë, lidhjet midis të punesuarve të SICIM dhe ELN ishin përtej pagesave multimilion 

dollarëshe të zhvatjes, pasi ajo implikonte kërkesa nga drejtuesit e lartë të SICIM drejt ELN për të 

kërcënuar kompanitë e tjera të të njëjtit sector të naftës të pranishme në këtë zonë, duke kryer akte 

të dhunshme, si zhvatje dhe shkatërrim makinerish. Kështu, të punësuar të SICIM morën pjesë në 
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dhënien e ryshfeteve drejt policisë lokale dhe oficerëve ushtarakë, si dhe prokurorëve dhe 

gjyqtarëve. Në Nëntor të vitit 2014, ELN vrau pikat e saj të kontaktit të ngarkuar për marrëdhëniet 

me SICIM, si dhe agjentë të fshehtë të Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm. Më pas, Zyra e 

Prokurorit të Përgjithshëm lëshoi urdhër arresti ndaj dy drejtuesve të lartë të SICIM dhe 3 

anëtarëve të ELN. 

Burimi: UNODC 

 

 

Rast studimor 28: Rastet e FT në Kolumbi që përfshijnë sektorin e minierave 

Operacioni "Anostomus" ishte një operacion i përbashkët, ndërinstitucional dhe i koordinuar, që u 

krye nga trupat e Ushtrisë, Marinës, Forcave Ajrore, Policisë Kombëtare, anëtarët e Korpusit të 

Hetimit Teknik - IQT (me akronimin e saj në spanjisht) dhe Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm në 

Kolumbi, përfshirë 600 policë dhe oficerë ushtarakë. Operacioni është kryer në rajonin e Amazonës 

kundër burimeve financiare të Forcave të Armatosura Revolucionare të Kolumbisë - FARK (me 

akronimin e saj në spanjisht) nga minierat e arit dhe rërat e zeza industriale si tungsteni dhe 

koltani. Në të vërtetë, FARC mbledh fonde nga grabitjet e aktorëve të ndryshëm të zinxhirit të 

shfrytëzimit të minierave, duke përfshirë pagesën e hyrjes dhe përdorimit të makinerive, 

autorizimit të punës, akuzat për minatorët tradicionalë dhe të minierave të arit, si dhe të ardhurat 

nga lejimi i transportit dhe komercializimi i metaleve të çmuara. 

Si rezultat i ndërhyrjes taktike, operacioni "Anostomus" parandaloi me sukses 8 010 000 USD nga 

sektori minerar për të hyrë në thesarin e Forcave të Armatosura Revolucionare të Kolumbisë - 

FARK. Kështu, rrjeti i financave të paligjshme dhe mbështetja nga FARC, duke përfshirë edhe frontet 

e "Acacio Medina" dhe "Jose Antonio Paez XVI", dhe kompaninë lëvizëse "Urias Rondon", u 

shpërbënë. Përveç kësaj, hetimi përfshiu 63 miniera, ku u arrestuan 59 persona, duke përfshirë 12 

anëtarë të FARC-ut; 8 gërryerse dhe 50 makina të minierave u konfiskuan dhe shkatërruan; 9 

kampet e FARC-ut dhe 8 laboratorë u shkatërruan; 6 armë u konfiskuan, dhe 4 ton ushqime u 

sekuestruan. 

Burimi: UNODC 

 

 


