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Hyrje

Migracioni është shndërruar tashmë në një dukuri globale që në një formë a një tjetër prek 
të gjithë shtetet në mbarë botën. Dimensionet dhe ndikimi i tij janë të konsiderueshme si në 
aspektin shoqëror dhe atë individual. Sikundër ndodh rëndom me fenomene të këtij lloji, 
paralelisht është zhvilluar një korpus normativ për rregullimin dhe menaxhimin sa më mirë 
të migracionit, si në nivel ndërkombëtar, rajonal dhe atë kombëtar. 

Në përputhje me zhvillimet në rajon dhe më gjerë, Shqipëria ka hartuar kuadrin e saj 
ligjor e strategjik migrator. Në nëntor të vitit 2004 është miratuar Strategjia Kombëtare 
për Migracionin e pasuar me Planin Kombëtar të Veprimit për Migracionin (Maj 2005). 
Paralelisht, ka vijuar procesi për përafrimin e legjislacionit me Acquis Communitaire, 
ku një vend të rëndësishëm zë legjislacioni migrator. Gjithashtu, Shqipëria është vendi i 
parë evropian që ka nënshkruar një Marrëveshje Ripranimi me Komunitetin Evropian, 
një instrument i ri ky, në luftën kundër migracionit të paligjshëm.  

Megjithatë, gjatë procesit të hartimit të Strategjisë Kombëtare për Migracionin si edhe 
gjatë fazës së parë të zbatimit të saj, u vërejt se administrata publike ka njohuri të 
kufizuara mbi kuadrin legjislativ migrator. Po kështu, në fakultetet e drejtësisë në vend, 
trajtohet kryesisht e Drejta e Refugjatit, ndërsa e drejta migratore nuk trajtohet fare. Për 
pasojë, Plani Kombëtar i Veprimit për Migracionin parashikon në një masë të posaçme 
(nr. 61) detyrimin për hartimin e  një manuali trajnues për të drejtën migratore. Nevoja 
për një dokument të tillë u afirmua edhe nga Instituti i Trajnimit të Administratës 
Publike, sepse në kuadrin e moduleve ekzistuese trajnuese nuk ishte përfshirë ende një 
modul i posaçëm për legjislacionin në fushën e migracionit. 
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Në këtë kuadër, ky manual vjen me një objektiv të parapërcaktuar: të lehtësojë njohjen 
e nëpunësve të administratës publike me legjislacionin migrator me synim zbatimin sa 
më të mirë të tij në praktikë. Ai është hartuar në kuadrin e projektit “Mbështetje për 
zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Migracionin në Shqipëri”, financuar nga Komisioni 
Evropian  në kuadër të programit CARDS 2004, bashkëfinancuar nga Qeveria Italiane 
dhe zbatuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) ne bashkëpunim me 
Qeverinë Shqiptare. Ky projekt parashikon zbatimin e plotë ose të pjesshëm të 16 masave 
të Planit Kombëtar të Veprimit për Migracionin, përkatësisht të masave 3, 4, 8, 9, 17, 20, 
23, 32, 39, 40, 58, 59, 60, 61, 63, 65.

Duhet të theksojmë se ky dokument nuk u hartua në një terren totalisht të parrahur. 
Strategjia Kombëtare për Migracionin dhe Plani Kombëtar i Veprimit1 janë një burim 
i rëndësishëm informacioni mbi migracionin në vend. Gjithashtu, janë botuar shumë 
raporte e studime mbi aspekte të veçanta të migracionit apo mbi migracionin në 
tërësi, si p.sh. Raporti mbi Legjislacionin dhe Praktikat e Azilit dhe Migracionit në 
Pikat Kufitare, 2000, mbështetur nga UNHCR, Raporti “Analizë e Legjislacionit dhe 
Praktikës Shqiptare për Migracionin Krahasuar me Standartet e Bashkimit Evropian dhe 
ato Ndërkombëtare” (IOM 2004), “Propozim për një sistem të trajtimit të migrantëve 
të parregullt në përputhje me Acquis Communaitare dhe normat ndërkombëtare”, (Prill 
2006, botuar nga IOM), “Përmbledhje e Praktikave më të Mira të Kthimit, Ripranimit 
dhe Ri-integrimit” (Gusht 2006), “Manual Trajnues mbi Zbatimin në Praktikë të 
Marrëveshjes së Ripranimit midis Komunitteti Evropian dhe Shqipërisë” (2006, botuar 
nga IOM), Manuale trajnuese mbi zbatimin ne praktikë të legjislacionit për motive 
punësimi botuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
etj. Këto botime janë marrë në konsideratë gjatë hartimit të dokumentit.2 Nga ana tjetër, 
të shumta janë burimet në nivelin ndërkombëtar. Kështu, për hartimin e materialit janë 
konsultuar manuale të ngjashme trajnuese si “Essentials on Migration Management” 
(Elementët Esencialë në Menaxhimin e Migracionit-IOM 2004), “Manuali Trajnues 
për Zbatuesit e së Drejtës dhe Pushtetin Gjyqësor në Luftën Kundër Migracionit të 
Parregullt dhe Kondrabandimit të Migrantëve” (CARPO Manual 2006), si edhe botime 
të tjera të Departamentit të së Drejtës Ndërkombëtare në IOM si “Fjalori Ndërkombëtar 
Migrator” etj. 

Për të lehtësuar leximin, manuali është ndarë në katër kapituj. Kreu i parë trajton në 
mënyrë të përgjithshme zhvillimet historike të fenomenit migrator në nivel global dhe në 
vend, terminologjinë migratore, subjektet e së drejtës migratore, të drejtat dhe detyrimet 
e tyre, me qëllim që të kuptohet me qartë kuadri në të cilin është krijuar dhe vepron 
legjislacioni migrator. Kreu i dytë analizon disa nga instrumentat ndërkombëtarë dhe 
rajonalë specifikë në fushën e migracionit, ku Shqipëria është Palë. Kreu i tretë merr në 
shqyrtim të drejtën evropiane migratore; dhe kreu i fundit analizon të drejtën shqiptare 
migratore në dy drejtime: emigratore dhe imigratore. 

1Miratuar për zbatim gjatë periudhës 2005-2010
2Shiko Bibliografinë për një listë të plotë të referimeve. 
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Për shkak të synimit të tij specifik - njohja me legjislacionin migrator- mendohet se 
manuali do të mbushë vakumin që ekziston ne kuadër të botimeve apo moduleve 
trajnuese ne këtë fushë. Struktura dhe përmbajtja e manualit janë hartuar në mënyrë të 
tillë që të lejojnë mundësi për t’u përshtatur nga vetë trajnerët në përputhje me nivelin, 
karakteristikat dhe eksperiencën e grupit që do të trajnohet. Për pasojë, ai nuk ndalet 
gjatë në detaje specifike, por përfshin informacionin bazë, i cili mund të detajohet apo 
të modulohet më tej nga trajnerët, ekspertë të fushës në trajnimet përkatëse në përputhje 
me nevojat e pjesëmarrësve në trajnim.  

Hartimi i manualit nuk ishte një detyrë e lehtë, kjo pasi ‘e drejta migratore’ është në 
lëvizje e ndryshim të vazhdueshëm, si në nivelin kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar. 
Kështu, gjatë proçesit të hartimit të këtij projekti, u miratua Direktiva për Kthimin e 
Detyruar (18 Qershor 2008)3, që solli për pasojë rishikimin e asaj pjese të manualit 
që trajtonte kthimin nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Edhe zhvillimet në 
vend ishin të ngjashme. Ligji për të Huajt, i cili përbën aktin themelor në lidhje me 
imigracionin ishte në proces ndryshimi përgjatë periudhës së hartimit të Manualit, dhe 
është punuar përgjithësisht duke iu referuar projektligjeve që ndryshonin relativisht 
shpesh. Me miratimin e Ligjit të ri për të Huajt nga Parlamenti Shqiptar në 17 Korrik 
2008, lindi nevoja për redaktimin e pjesës përkatëse të manualit për të reflektuar në 
dokument ndryshimet përfundimtare në kuadrin ligjor shqiptar për të huajt. 

Në proçesin e hartimit të këtij manuali kontribuan me bashkëpunimin, ndihmën dhe 
komentet e tyre përfaqësues të Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta, Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme. Gjithashtu 
komente të çmuara mbi strukturën dhe përmbajtjen e manualit u bënë të mundura nga 
IOM Gjeneva, veçanërisht nga Departamenti Ligjor. 

Manuali Trajnues mbi Legjislacionin Migrator është një përpjekje e parë për të 
paraqitur në një dokument të vetëm të gjithë informacionin mbi legjislacionin migrator. 
Për pasojë, ka gjithmonë vend për ndryshime dhe përmirësime. Në këtë kontekst, çdo 
sugjerim apo rekomandim është i mirëpritur. 

3Në datë 18 qershor 2008 Parlamenti Evropian miratoi  Propozimin për Direktivën mbi Standartet dhe Proçedurat e   
përbashkëta për kthimin e shtetasve të vendeve të treta në situatë të parregullt - Proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-
country nationals (COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD)). 
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Lista e Shkurtimeve

BE  Bashkimi Evropian

ILO   Organizata Ndërkombëtare e Punës

INSTAT Instituti Kombëtar i Statistikës

IOM  Organizata Ndërkombëtare për Migracionin

KE  Komuniteti Evropian

KEDNJ Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut

KNDCP Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike

LpH   Ligji për të Huajt 

MB   Ministria e Brendshme 

MPÇSSHB  Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta

MPJ   Ministria e Punëve të Jashtme

OKB  Organizata e Kombeve të Bashkuara

PKVM  Plani Kombëtar i Veprimit për Migracionin 

RSH  Republika e Shqipërisë

SKM   Strategjia Kombëtare për Migracionin 
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KAPITULLI A
Njohuri të përgjithshme mbi fenomenin migrator4 

A.1. Migracioni në kuadrin historik

A.1.1. Vështrim historik i  lëvizjeve migratore në botë5 
Migrimi është përkufizuar shpesh si “një nga forcat historike që i ka dhënë formën 
botës”, ose si “pjesë e pandarë e sjelljes njerëzore”6, duke ju referuar kështu faktit se 
kemi të bëjmë me një fenomen natyral, të vjetër sa vetë historia njerëzore. 

Megjithatë, ky fenomen nuk është përshkruar njësoj, me të njëjtën terminologji në të 
gjitha periudhat. ‘Lëvizja’, që është thelbi i migrimit, është karakterizuar nga koha në 
kohë nga larmishmëria dhe ngjyrimet e ndryshme. Për pasojë, termi është përdorur për 
të përshkruar shpesh lëvizje të llojeve të ndryshme duke përfshirë lëvizjet për shkak 
të gjendjes së luftës, pushtimit, fenomeneve natyrore shkatërruese, kolonizimeve apo 
lëvizjeve në kuadër të tregtisë së skllevërve. Ndërsa në ditët tona, kur interpretohet 
termi migrim7 vihet theksi tek “lëvizja vullnetare apo racionale”, që në një farë mënyre 
e kufizon gamën e sjelljeve që mund të quhen ‘migratore’. 

Studiuesit ndajnë të njëjtin qëndrim lidhur me origjinën e lëvizjeve masive migratore. 
Mendohet se në fillimet e tyre, ato janë shkaktuar nga ndryshimet e mëdha klimaterike. 
Më pas, pushtimet u shndërruan në faktorin kryesor të migrimit masiv, si p.sh. pushtimin 
e Kinës dhe fillimin e sundimit të Perandorisë Mongole, filluan lëvizjet e mëdha migratore 
në Afganistan, Persi, Azinë e Vogël, Siri dhe një pjesë të madhe të Evropës. Edhe krijimi i 
Perandorisë Osmane u shoqërua me lëvizje të mëdha migrantësh nga Azia Qendrore, Azia 
e Vogël që arriti kulmin me pushtimin e Kostandinopojës.8 
4Ky seksion i manualit, mbështetet në Vëllimin I të botimit të IOM-it “Essentials on Migration Management: Migration 
Management Foundations”, hartuar posaçërisht nga Zyra qëndrore e IOM-it për t’u përdorur për trajnime, përfshirë dhe ato që 
organizohen nga misionet e IOM-it në shtetet anëtare.  
5Shih si më sipër. 
6Shih “Essentials of Migration Management: Migration and History”, fq. 13, Botim i IOM (2004). 
7Shih më poshtë kapitullin për “terminologjinë”, ku sqarohet se në gjuhën shqipe së fundmi, termat ‘migrim’ dhe “migracion’ po 
përdoren rast pas rasti në vend të njëri- tjetrit, për t’ju referuar të njëjtit fenomen. 
8Shih Essentials on Migration Management: Kapitulli 1, fq.12.  
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Zbulimi i botës së re –Amerikës dhe Azisë - nga eksploruesit  është konsideruar si një 
moment i rëndësishëm i historisë migratore pasi i hapi rrugën pushtimeve koloniale, që u 
pasuan me lëvizje të mëdha të evropianeve në vende të tilla si Amerika, Afrika dhe Azia. 

Për sa i përket kohëve moderne, disa studiues konsiderojnë si moment kyç të lëvizjeve 
migratore tregtinë e skllevërve, që rezultoi në transportimin e rreth 15 milion skllevërve 
në Amerikë, Karaibe dhe Oqeanin Indian për t’u përdorur kryesisht në bujqësi, miniera 
etj. Mendohet se këtu e ka zanafillën lëvizja migratore për motive punësimi. Me heqjen 
e skllavërisë, në mes të shekullit të 19-të filloi një tjetër formë e migracionit për motive 
punësimi: puna me kontratë. Kushtet e punëtorëve në këtë periudhë nuk ishin shumë 
të ndryshme nga ato të skllevërve, me orar të tejzgjatur, trajtim i ashpër dhe me paga 
tejet të ulëta.   

Me revolucionin industrial, migracioni mori përmasa edhe të një natyrë tjetër. Në 
vitet 1846-1847 filluan lëvizjet nga Evropa, kryesisht ishujt britanikë për shkak të 
revolucionit industrial dhe ‘urisë- së patates’ drejt Botës se Re: Amerike, Kanada, 
Argjentinë, Brazil, Zelandë e re. Mendohet se deri në vitin 1939, largimet nga Evropa 
arritën deri në rreth 50 milion njerëz. 

Ndërsa një numër i madh njerëzish i largoheshin Evropës, shumë të tjerë i afroheshin 
për të gjetur punë apo për të kërkuar azil. Një pjesë e mirë e imigrantëve vinin nga 
komuniteti hebre në Rusi, që u largua rreth viteve 1875-1914 për të kërkuar azil në 
Britaninë e Madhe. Në këtë periudhë filloi të ravijëzohej edhe kuadri administrativ 
dhe ligjor imigrator në botë. Kështu në vitin 1882, Kongresi Amerikan hartoi një statut 
mbi imigracionin i cili përbën përpjekjen e parë për të parashikuar në ligj se kush 
ka të drejtë dhe kush nuk ka të drejtë të hyjë në territorin e Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës. Në mënyrë specifike, ju ndalua hyrja të dënuarve, personave me probleme 
mendore dhe atyre që mund të bëheshin barrë publike. Ligje të ngjashme u miratuan 
edhe në Kanada e Australi.  

Pas luftës se dytë botërore, u intensifikuan lëvizjet migratore për motive punësimi, të 
nxitura kryesisht nga programet migratore të shumë vendeve si SHBA, Kanada, Australi, 
Argjentinë etj. Në ditët tona, migrimi është shndërruar në një fenomen global, për shkak 
edhe të zhvillimeve galopante të mjeteve të transportit dhe telekomunikacionit. 

Disa statistika

Nuk është shumë e lehtë të përcaktohet numri i migrantëve në çdo periudhë të  
historisë, e sidomos në fazat e para të lëvizjeve migratore për shkak edhe të mungesës 
së infrastrukturës së mbajtjes së të dhënave. Megjithatë, një fakt i gjithëpranuar është 
se lëvizjet migratore kanë qenë të pranishme në çdo periudhë kohore. Të rralla janë ato 
shtete që nuk janë prekur nga migracioni, qoftë si shtete dërguese apo si vende pritëse. 
Statistikat tregojnë se aktualisht rreth 192 milion njerëz jetojnë jashtë vendit të tyre të 
lindjes, që do të thotë rreth 3% e popullsisë botërore është jashtë vendit të lindjes, ose e 
thënë ndryshe një person në tridhjetë e pesë është emigrant.9 Po në këto nivele shfaqet 
fenomeni migrator në Shqipëri, të cilin do ta trajtojmë gjerësisht në vijim. 

9Shih për më shumë http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/en/pid/3 dhe World Migration Report, IOM, 2005.
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Pse largohen njerëzit nga vendi i origjinës?   

Nuk është e vështirë të identifikosh pse largohen njerëzit. Veçanërisht, nga zonat e 
varfra në ato të pasura largimi bëhet për kushte më të mira për veten dhe familjen. 
Me zhvillimin e mjeteve të transportit dhe telekomunikacionit janë rritur mundësitë e 
lëvizjes dhe njerëzit kanë më shumë lehtësi për të shkuar nga një vend në tjetrin. 

Për qëllime studimi, faktorët që ndikojnë në lëvizjet migratore janë ndarë në dy grupe 
kryesore: faktorë nxitës dhe shtytës (që zakonisht identifikohen në anglisht si pull and 
push factors).   

Ndër faktorët nxitës që përmenden gjerësisht në studime të ndryshme janë: 
rritja e ulët ekonomike e kombinuar me një pabarazi të dukshme në shpërndarje të  ¾
të ardhurave
mbipopullimi;  ¾
niveli i lartë i papunësisë  ¾
presioni i madh lidhur me pronësinë mbi tokën apo kushtet e ambientit urban ¾
konfliktet e armatosura apo spastrimet etnike ¾
abuzimet me të drejtat e njeriut, diskriminimi dhe trajtimi çnjerëzor dhe degradues ¾
persekutimi apo frika nga persekutimi për shkak të racës, shtetësisë, bindjes politike,  ¾
fesë apo përkatësisë në një grup social
katastrofat natyrore dhe degradimi ekologjik ¾
keqqeverisja ¾

Ndër faktorët tërheqës përmenden: 

siguria dhe zhvillimi ekonomik në vendin e destinacionit ¾
mundësitë e punësimit ¾
mundësia për legalizim të dokumentacionit ¾
mundësitë e integrimit  ¾
distancat me vendin e destinacionit dhe ekzistenca e rrjeteve migratore ¾

Përmasat e migracionit pritet që të zgjerohen më tej sidomos në kuadër të :
a. Liberalizimit ekonomik 
Kërkesa për krah të lirë pune në vendet e zhvilluara, sidomos ato evropiane dhe 
amerikane është një nga faktorët kryesorë tërheqës të migracionit. Kjo, e shoqëruar 
nga ‘uria’ për punë në vendet e pazhvilluara, ka intensifikuar mjaft lëvizjet migratore. 
Krahu i lirë i punës përbën sot një nga strategjitë kryesore të kompanive për reduktimin 
e kostove të prodhimit. Kërkesa për punëtorë të specializuar në industri të veçanta i ka 
detyruar shtetet që të liberalizojnë tregun e punës duke lejuar ardhjen e forcës punëtore 
nga vende të tjera. Shumë vende po parashikojnë kuota lidhur me numrin e imigrantëve 
që do të pranohen në sektorë të caktuar. Punët e kategorizuara si ‘blu collars’ janë ato 
ku kërkohen më shumë imigrantë, ndërkohë që edhe profile të specializuara si p.sh në 
mjekësi, infermieri, Teknologji e Informacionit etj., janë përfshirë në grupin e punëve 
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ku kërkohet fuqi punëtore e huaj. Për migrantët e kualifikuar janë ngritur programe të 
veçanta që mundësojnë leje qëndrimi apo pune nëpërmjet proçedurave të përshpejtuara 
si ato në Britaninë e Madhe, Kanada dhe së fundmi në Bashkimin Evropian. 

b. Rënies ekonomike

Është një faktor tjetër që përcakton edhe kahun e lëvizjes. Të dhënat flasin për një 
rënie të ekonomisë globale, që ka çuar në shtimin e lëvizjes drejt vendeve që kanë 
pësuar rritje të ekonomisë krahasuar me ato që janë duke përjetuar ulje. Megjithatë, në 
përgjithësi migrantët tentojnë të qëndrojnë në vendin e destinacionit edhe kur aty ka 
një rënie të ekonomisë. 

c. Ndryshimeve demografike

Vendet e zhvilluara po përjetojnë plakjen e popullsisë për shkak të uljes së lindshmërisë. 
Në mënyrë të veçantë, vendet e Evropës Perëndimore dhe Japonia po përballem me 
uljen e numrit të popullsisë dhe parashikojnë ta trajtojnë me anë të masave që kanë si 
synim përthithjen e migrantëve. 

d. Krijimit të rrjeteve migratore

Lëvizjet migratore shpesh shoqërohen me krijimin e komuniteteve të migrantëve, që 
shpesh quhen edhe rrjetet migratore. Këto, gjithmonë e më shumë po ushtrojnë presion 
në vendet pritëse për marrjen e masave për reduktimin e lëvizjeve migratore duke 
përmirësuar situatën në vendet e origjinës nëpërmjet ndihmave të vazhdueshme. 

e. Rritjes së mundësive për lëvizje ndër-rajonale

Përparimet në fushën e transportit dhe telekomunikacionit kanë lehtësuar lëvizjet migratore 
ndër-shtetërore. Gradualisht, po krijohet edhe e ashtuquajtura “infrastruktura migratore’ 
ku përfshihen edhe komponentë të tillë si lëvizja e migrantëve, lëvizja e informacionit, e 
aftësive dhe dërgesave në para, e cila lehtëson migrimin ndër-kontinental. 

A.1.2 Vështrim historik i lëvizjeve migratore në vend
Lëvizjet migratore moderne shqiptare janë relativisht të reja, por për shkak të përmasave 
ne dy dekadat e fundit, janë shndërruar në një fenomen me ndikim të gjithanshëm në 
vend. Një studim i Bankës Botërore,10 tregon se numri i emigrantëve jashtë vendit shkon 
deri në 860.485 persona, pra rreth 27.5% e popullsisë.11 Shpërndarja gjinore mendohet 
të jetë 75% meshkuj dhe 25% femra.12 Për shkak të karakterit masiv dhe të parregullt 
të emigracionit shqiptar, nuk ka shifra të sakta zyrtare për shpërndarjen e emigrantëve 
shqiptarë. Sidoqoftë, specialistët e kësaj fushe kanë dhënë disa shifra të përafërta 
për të shpjeguar shpërndarjen e emigrantëve shqiptare në vendet pritëse. Pjesa më e 

10Shih World Bank, Migration and Remittances Factbook, 2008.  
11Shih si më sipër. 
12Sipas vlerësimeve të INSTAT-it, regjistrimi i popullsisë 2001. 
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madhe jetojnë në Greqi e Itali, ndërkohë që vende të tjera të preferuara janë Gjermania, 
Kanadaja, Turqia, Franca, Mbretëria e Bashkuar13. Një pjesë e mirë e emigrantëve 
preferojnë të migrojnë në rajon, p.sh. në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, i 
cili është një nga 10 vendet e destinacionit për shqiptarët sipas statistikave të Bankës 
Botërore, “Migration and Remittances Factbook 2008”. Një numër i konsiderueshëm i 
emigranteve nuk janë të pajisur me dokumente të rregullta. 

Lëvizjet migratore në vend janë ndikuar nga faktorë të shumtë, të ngjashëm me faktorët 
që identifikohen në nivel global. Më kryesori, dhe që nxiti  lëvizjet masive të pas viteve 
’90-të ishte përmbysja e regjimit socialist në Evropën Qëndrore e Lindore, e gradualisht 
në Shqipëri. 

Në rast se do t’i referoheshim të dhënave të Strategjisë Kombëtare për Migracionin, 
emigracioni masiv që karakterizon periudhën post-komuniste filloi në korrik të vitit 1990, 
kur mbi 5.000 persona hynë në ambasadat e Italisë, Gjermanisë dhe Francës për t’u larguar 
nga vendi. Në fund të vitit 1990, mbi 20.000 shtetas shqiptarë u larguan nga vendi në 
rrugë tokësore për në Greqi ku kërkuan azil. Ndërsa në mars të vitit 1991, një numër i 
madh shtetasish shqiptarë hynë në portin e Durrësit, prej nga u larguan me anijet e flotës 
detare tregtare në portet e Italisë Jugore. E njëjta situatë u përsërit pak muaj më vonë, me 
largimin e 18.000 emigrantëve drejt brigjeve të Italisë. Këto ngjarje u pasuan me lëvizje 
të vazhdueshme emigrantësh, kryesisht të parregullt që përdornin rrugët tokësore drejt 
Greqisë apo ato detare drejt Italisë, për në vendet e tjera të BE-së. Në fund të vitit 199614  
numri i shtetasve shqiptarë që jetonin jashtë vendit arriti në 350.000 vetë. 

Vala e dytë masive migratore filloi në vitin 1997, si pasojë e rënies së skemave piramidale 
dhe kaosit politik që shoqëroi këtë ngjarje. Në këtë periudhë, shqiptarët humbën rreth 
1.2 miliard USD, që konsiderohet si gjysma e GDP së vendit.15  

Fluksi i lëvizjeve migratore ka vazhduar edhe pas viteve 1997, megjithëse ka njohur rënie 
të konsiderueshme. Në vitet e fundit ka pasur veçanërisht një rënie të vazhdueshme të 
emigracionit të paligjshëm për shkak të forcimit të kontrollit kufitar, intensifikimit të luftës 
kundër trafikimit të qenieve njerëzore, përmirësimit të kushteve social-ekonomike në 
Shqipëri dhe stabilitetit politik dhe rendit publik. Vërehet gjithashtu, një rritje e emigrimit 
të rregullt për në Kanada e Shtetet e Bashkuara të Amerikës si rezultat i programeve 
specifike të këtyre shteteve, si edhe rritje e emigrimit sezonal në vendet fqinjë. 

Ndër shkaqet e lëvizjeve migratore të viteve të fundit renditen pagat më të larta, 
mbështetja financiare e familjes, kushte më të mira pune, kushte më të mira jetese, kushte 
më të mira arsimimi për vete apo për pjesëtarët e tjerë të familjes, si edhe në periudha të 
caktuara për shkak të nivelit të sigurisë dhe rendit në vend. Ndërsa përzgjedhja e vendit 
të destinacionit ka të bëjë me faktorë si: lehtësia për të gjetur punë, afërsia gjeografike, 
lehtësia e hyrjes në vendin pritës, të afërm që jetojnë në vendet ku ata emigrojnë, njohja 
me mundësitë për arsimim dhe përmirësimi i aftësive profesionale, mundësia për të 
punuar në profesionin e tyre dhe paga më të mira ne krahasim me vende të tjera.  

13World Bank, Migration and Remittances Factbook, 2008- 10 vendet kryesore të destinacionit
14Shih Strategjia Kombëtare për Migracionin, fq. 12 referuar në Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara. 
15Shih Profili i Migracionit, Republika e Shqipërisë, fq 22, botuar nga IOM, 2007, referuar Bankës Botërore (2003), Vlerësimi i 
Varfërisë në Shqipëri. 
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Lëvizjet migratore kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë një ndikim të dukshëm në 
shoqërinë shqiptare. Strategjia Kombëtare për Migracionin e ka analizuar ndikimin në 
këto drejtime kryesore: 

a. Emigracioni dhe demografia 

Sipas Strategjisë Kombëtare të Migracionit referuar në të dhënat e Institutit Kombëtar 
të Statistikës (INSTAT), numri i përgjithshëm i popullsisë shqiptare është ulur me 113 
mijë banorë në periudhën ndërmjet dy regjistrimeve të fundit në 1989 dhe 2001.16  
Faktori kryesor për këtë rënie ka qenë emigracioni.17  

Grup moshat 20-40 vjeç përbëjnë numrin më të madh të emigrantëve, gjë që ka ndikuar 
si në ndryshimet në strukturën e grup moshave të popullsisë ashtu edhe në nivelin e 
lindshmërisë.  

Emigracioni ka sjellë ndryshime edhe në shpërndarjet rajonale të popullsisë. Dendësia e 
popullsisë në zonat jugore të Shqipërisë që ndodhen më pranë kufirit me Greqinë është 
ulur shumë. Në fakt, banorët që shpërngulen nga zonat veriore migrojnë kryesisht brenda 
vendit, ndërkaq banorët nga zonat jugore synojnë më shumë vendet e huaja. 

b. Ndikimi i emigracionit në ekonominë e vendit 

Emigracioni ka një ndikim parësor në ekonominë e vendit si rezultat i dërgesave në 
para të emigrantëve. Rreth 68.6% e migrantëve dërgojnë para në Shqipëri, kryesisht 
për familjarët e tyre, prindërit, bashkëshortët dhe fëmijët. Dërgesat përdoren kryesisht 
për konsumim ditor, ndërtime, rikonstruktime dhe mobilim të shtëpive etj. Mendohet 
se dërgesat janë rreth tre herë më të larta se investimet e huaja direkte dhe pothuajse dy 
herë  më të larta se ndihmat zyrtare për zhvillim që i janë dhënë Shqipërisë.18 Gjithashtu, 
kontributi i dërgesave të emigrantëve, sipas Strategjisë Kombëtare për Migracionin për 
një periudhë 10 vjeçare është vlerësuar rreth 15% e Produktit të Brendshëm Bruto.19 

Për shkak edhe të numrit të madh të migrantëve, dërgesat vijnë kryesisht nga Greqia, 
rreth 60%, nga Italia rreth 30 %, të pasuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
Gjermania, etj.20 Emigrantët kryesisht kanë preferuar rrugët informale për dërgimin 
e parave (vetë ose të afërmit) sepse bankat apo institucionet e tjera financiare ose nuk 
njihen ose janë me kosto relativisht të shtrenjta. Megjithatë, së fundmi po vërehet një 
rritje në përdorimin e rrugëve formale me anë të operatorëve të transferimit të parave; 
dhe me hapjen e degëve jashtë shtetit (Itali, Greqi) të disa bankave që operojnë në 
Shqipëri, janë shtuar dërgimet me anë të transfertave bankare.  

16Shih Strategjia Kombëtare e Migracionit, fq,19, referuar në të dhënat e marra nga INSTAT-i. 
17Një tjetër faktor ka qene ulja e vazhdueshme e lindshmërisë pas viteve 60-të me një shkallë lindjesh prej 2.31 fëmijë për një 
grua në 2001, tre herë më pak se 40 vjet më parë kur ky nivel ishte 6.85 fëmijë për një grua.
18Cituar në Profili i Migracionit, fq 15, referuar në Instituti i Politikave Sociale (2007): Raport për iniciativat ekzistuese mbi 
rregulloren e Shkëmbimit të monedhës së huaj dhe investimit në Shqipëri (ft.30 në Profili i Migracionit),  
19Shih Strategjia Kombëtare për Migracionin, fq.11. 
20Shih si më sipër. Referuar në Profili i Migracionit, Cituar në botimin e  Bankës Botërore (2006), Korridori i Remitancave Itali- 
Shqipëri (cituar në përputhje me referimin në Profili i Migracionit), fq.15. 
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c. Ndikimet e emigracionit në tregun e punës 

Sikundër theksohet në Strategjinë Kombëtare për Migracionin,21  punësimi në ekonomitë 
e zhvilluara të vendeve pritëse i pajis emigrantët me një kulturë të re të menaxhimit, 
të etikës në punë, njohuri për sektorë të rinj të ekonomisë, me njohuri mbi teknikën 
dhe teknologjinë e fundit. E parë në këtë këndvështrim, kthimi i emigrantëve do të 
shoqërohej me transferimin e aftësive të sipërpërmendura në Shqipëri. 
Në përgjithësi emigrantët nuk punojnë në profesionet e tyre. Kështu, ne Greqi e Itali 
pjesa më e madhe e emigrantëve shqiptarë janë punësuar në industrinë e ndërtimit 
dhe një pjesë tjetër në bujqësi dhe hoteleri. Problematik është fakti se një numër jo i 
vogël emigrantësh janë punësuar në bujqësi në vendet pritëse, në një kohë që prodhimi 
bujqësor në vend ka rënë dhe Shqipëria është bërë një importuese e rëndësishme në 
rajon për produkte bujqësore. 

c. Ndikimi i emigracionit në politikën e brendshme22  

Dukuria e emigracionit ndikon në nivelin e pjesëmarrjes së emigrantëve në zhvillimet 
politike në vend. Ata nuk mund të marrin pjesë në votime edhe pse përbëjnë një numër 
të madh të zgjedhësve pasi nuk ekziston mundësia e votimit në vendet ku janë, në 
konsullatat shqiptare apo votimi në mënyrë elektronike. Për pasojë duhet të udhëtojnë 
posaçërisht për këtë qëllim, gjë që ka një kosto shumë të lartë. Duke marrë në konsideratë 
numrin e madh të migrantëve, mospjesëmarrja e tyre në zgjedhje natyrshëm ndikon në 
rezultatin e zgjedhjeve dhe mosangazhimin e tyre politik në tërësi. 

Sipas Strategjisë Kombëtare për Migracionin, fenomeni i migracionit ndikon në 
stabilitetin ekonomik të vendit duke tentuar të mbajë në nivele të ulëta papunësinë 
në vend dhe të zbusë pakënaqësinë që vjen si rezultat i kushteve të vështira social-
ekonomike. Ai ka një ndikim të madh edhe në formimin e kulturës politike të emigrantëve 
shqiptarë. Jetesa jashtë vendit ndikon në familjarizimin e tyre me kulturën politike të 
vendit ku jetojnë. Kthimi i emigrantëve në vend shoqërohet me transmetimin e kësaj 
kulture në shoqërinë shqiptare. 

d. Emigracioni dhe politika e jashtme23      

Ekziston një lidhje e fortë midis procesit integrues në Bashkimin Evropian dhe 
emigracionit shqiptar. Ky proces luan një rol mjaft të rëndësishëm në hartimin e 
politikave dhe përparësive në fushën e emigracionit.  

Opinioni publik ka një ndjeshmëri të lartë për çështje si: kushtet e emigrantëve 
shqiptarë në vendet pritëse, garantimi i të drejtave të shtetasve shqiptarë jashtë vendit 
dhe lehtësimi i procesit të aplikimit për viza. Për pasojë ato konsiderohen si detyra 
prioritare të  shërbimeve diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Qeverisë 
Shqiptare në tërësi.   

21Shih Strategjia Kombëtare për Migracionin, fq.11.
22Referuar në Strategjia Kombëtare për Migracionin,  Pjesa e Pare “Migracioni në kushtet e Shqipërisë”, fq 9-18, botuar në 2005. 
23Shih si më sipër.  
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A.2. Terminologjia migratore: Problemet 
Lëvizjet migratore kanë shkaqe të shumta, qofshin ato ekonomike, politike, demografike, 
ndryshime klimaterike etj. Motive të ndryshme mund të vërehen edhe ne rastin e një 
personi të vetëm. Për shembull, një azil-kërkues mund të largohet nga vendi i origjinës 
për shkak të frikës nga persekutimi edhe për shkak të varfërisë ekstreme. Siç theksohet 
edhe në “Essentials on Migration Management”, dallimet midis një emigranti dhe një 
banori të përhershëm në një vend, një emigranti ekonomik dhe një azil kërkuesi, një 
punëtori të huaj dhe një biznesmeni që lëviz nga një vend në tjetrin, një studenti dhe një 
profesionisti me kualifikim të lartë, nuk janë shumë të qarta në ditët tona.24 Ambiciet 
dhe motivet individuale për emigrim janë përzier me faktorë dhe presion të jashtëm.  

Për sa më sipër, në vende të ndryshme i njëjti fenomen përkufizohet me terma të ndryshëm. 
Vete terminologjia migratore është në zhvillim të vazhdueshëm. Për shembull, termi 
“trafikim i qenieve njerëzore” deri vonë, përdorej shumë rrallë në debatet për politikat 
migratore. Ndërkohë që sot, trafikimi i qenieve njerëzore është në krye të prioriteteve 
politike të shteteve kur bëhet fjalë për menaxhimin e migracionit. 

Edhe në vend, terminologjia migratore vuan nga e njëjta problematikë. Kjo në radhë 
të parë për shkak të zhvillimeve të saj relativisht të vona. Nevoja për një kuadër të 
plotë legjislativ dhe studime në këtë fushë lindi kryesisht pas viteve ‘90-të, si rezultat i 
përmasave që njohu emigrimi i shqiptarëve këtë periudhë. Vihet re mungesa e termave 
të mirëfillta shqip si dhe përdorimi i tyre shpesh në mënyrë të gabuar. Kështu, shumë 
terma përdoren në vend të njëri tjetrit, si në gjuhën e përditshme, ashtu edhe në artikuj 
mediatikë, studime, strategji apo akte ligjore. 

Gjithashtu, shumë terma janë huazuar nga gjuhë të tjera, por përkthimi i tyre nuk ka 
qenë uniform. Për shembull, termi ‘smuggling’, është përkthyer “trafiku i migrantëve” 
në variantin zyrtar shqip të Protokollit shtesë të Konventës së OKB-së kundër Krimit 
të Organizuar Ndërkombëtar, ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar (me Ligjin nr. 8920, 
datë 11.07.2002). Në Ligjin për Emigrimin e Shtetasve Shqiptarë për Motive Punësimi 
(9668, datë 18.12.2006) është përdorur termi ‘kontrabandim i migrantëve’, ndërsa në 
Kodin Penal është përkufizuar si “Dhënia e ndihmës për kalim të paligjshëm të kufirit” 
(neni 298). Për të mos përmendur termin ‘refugjat’ i cili shpesh është përdorur për të 
treguar  ‘migrantin’. Situata është e ngjashme edhe për termat ‘migrim’ apo ‘migracion’ 
të cilët në akte ligjore apo dokumente zyrtare përdoren si sinonime.25  

Për qëllim të kësaj pjese të manualit dhe për të lehtësuar leximin në vijim, më poshtë 
janë përkufizuar vetëm disa nga termat specifikë të legjislacionit migrator. Përkufizimet 
janë mbështetur në terminologjinë ndërkombëtare, në mënyrë specifike në “Fjalorthin 
e Terminologjisë Migratore” të botuar në shqip nga IOM në 2007. Po kështu, për 
lehtësi përdorimi në disa raste, janë vendosur edhe përkufizimet e këtyre termave 
sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Në kapitujt në vijim, e kryesisht ne Kapitullin D: 

24Shih Essentials on Migration Management, fq,7, botuar nga IOM 2004.
25Përdorimi i këtyre dy termave në vend të njëri tjetrit ishte e paevitueshme edhe në këtë  manual, pasi dokumentat apo aktet e cituara i 
referohen të dy termave me të njëjtin autoritet. 
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Legjislacioni Shqiptar, do të trajtohen edhe terma të tjerë, në përputhje me specifikat e 
akteve ligjore që do të analizohen me qëllim që evitohet përsëritja.26  

‘Migrim/migracion i brendshëm’ dhe ‘migrim/migracion ndërkombëtar’.27 
Migrimi i brendshëm është lëvizja brenda të njëjtit vend, nga një njësi administrative në 
një tjetër; si p.sh. brenda rajonit, provincës, bashkisë etj. Ndërsa migrimi ndërkombëtar 
përfshin kalimin e një apo disa kufijve ndërkombëtarë që çojnë në ndryshimin e statusit 
të individit në fjalë. Migrimi ndërkombëtar përfshin edhe lëvizjen e refugjatëve, 
personave të zhvendosur apo personave të tjerë të detyruar të largohen nga vendi i tyre. 
Migrimi ndërkombëtar mund të jetë emigrim/emigracion dhe imigrim/imigracion në 
bazë të kahut të lëvizjes. 

‘Migrant’është një person i cili në mënyrë vullnetare dhe për arsye personale lëviz 
nga vendi i tij i origjinës në një destinacion të posaçëm pa u detyruar për të bërë një gjë 
të tillë. Përkufizimi vë theksin tek natyra vullnetare e lëvizjes, si kriter kryesor. Këtu 
përfshihen edhe personat që lëvizin në mënyrë të rregullt dhe ata të parregullt, që do 
të thotë edhe ata që nuk kanë dokumentacionin e nevojshëm si vizë, leje qëndrimi apo 
leje pune. Personat që lëvizin për pushime, udhëtime biznesi, trajtim mjekësor, apo 
për pelegrinazh, përgjithësisht nuk quhen migrantë pavarësisht se lëvizja e tyre është 
vullnetare, pasi ata nuk kanë si qëllim që të vendosen për një periudhë kohe të caktuar 
në vendin e destinacionit. 
Migranti mund të jetë imigrant ose emigrant. Për shtetin e origjinës ai konsiderohet si 
emigrant  ndërsa në shtetin pritës ai quhet imigrant. 

“Migrimi i detyruar” është lëvizja me natyrë jovullnetare e një personi me qëllim që 
të largohet nga një konflikt i armatosur, një situatë dhune apo dhunimi të të drejtave 
personale, një katastrofë natyrore apo ngjarje tjetër shkaktuar nga njerëzimi. Ky term 
përdoret edhe për lëvizjet e refugjatëve dhe shkëmbimet e detyruara të popullsive midis 
shteteve. 

“Azil kërkues” është një person i cili kalon kufijtë ndërkombëtare për shkak të frikës 
nga persekutimi. Përkufizohet kështu, për sa kohë që nuk ka marrë ende përgjigje apo 
vendimin mbi kërkesën e tij për status refugjati. Derisa kërkesa të trajtohet në mënyrë 
të drejtë, azil kërkuesi ka të drejtë të mos kthehet në vendin e origjinës. Sapo merr 
statusin e Refugjatit apo ndonjë status tjetër si p.sh. mbrojtje humanitare, azil kërkuesi 
quhet Refugjat apo person që ka përfituar azil. 

“Emigrant ekonomik” është një person që largohet për t’u vendosur jashtë vendit 
të tij të origjinës me qëllim që të përmirësojë cilësinë e jetës. Ky term përdoret për 
t’ju referuar edhe personave që përpiqen të hyjnë në një vend pa leje (në mënyrë të 
paligjshme) dhe/ose duke përdorur procedurat e azilit në mirë apo keq-besim. Ky 
term përdoret për t’ju referuar edhe personave që largohen në periudha të caktuara për 
punësim sezonal.  
26Në këtë pjese janë dhënë përkufizimet që nuk gjenden në mënyrë specifike në Legjislacionin për të Huajt, pasi këtë të fundit do ta 
trajtojmë me gjerë në kapitullin e fundit të manualit. 
27Termat migrim dhe migracion përdoren si sinonime në legjislacionin dhe aktet e tjera zyrtare si p.sh. Strategjia Kombëtare për 
Migracionin. Edhe në këtë manual, ato do të trajtohen si sinonime. 
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 “Punëtor migrant” është një person që merret me një aktivitet të paguar në një vend 
i cili është i ndryshëm nga vendi i origjinës. Ky term i referohet edhe migrantëve të 
parregullt edhe punonjësve të kompanive shumë-dimensionale të cilët për nga natyra 
e punës lëvizin nga një vend në tjetrin sipas kërkesave të kompanisë. Nga kjo kategori 
dalin edhe disa nëngrupe të tjerë si kategoria e detarëve, etj. (shiko më sipër shpjegimin 
për migrantin ekonomik).

“Punonjës ndërkufitar” është një emigrant i cili punon në një shtet ndërsa ruan 
rezidencën e tij në shtetin fqinjë (vendin e origjinës) në të cilin ai shkon ose çdo ditë 
ose të paktën një herë në javë. 

“Diaspora” quhet komuniteti i migrantëve të vendosur përgjithmonë në një vend tjetër 
të ndryshëm nga ai ku kanë lindur por të ndërgjegjshëm për vendin e origjinës duke 
ruajtur lidhjet me të në mënyrë të vazhdueshme. “Përfaqësues i diasporës” është një 
person i cili është pjesë e një komuniteti imigrantësh që janë vendosur në mënyrë të 
përhershme në vendin e destinacionit por që janë të ndërgjegjshëm për vendin e tyre të 
origjinës dhe vazhdojnë të mbajnë kontakte me vendin e origjinës. 

“Ri-emigrimi” është lëvizja e një personi i cili pasi është kthyer në vendin e tij të 
origjinës prej nga ishte larguar për disa vite, largohet përsëri për një tjetër periudhë 
migrimi apo për një tjetër vend destinacioni. 

“Migrimi i kthimit” është lëvizja e një personi që kthehet në vendin e tij/saj të origjinës 
pasi ka kaluar të paktën një vit në një vend tjetër. 

“Migrim i rregullt” është lëvizja nga vendi i origjinës në vendin e destinacionit, e 
realizuar në përputhje me ligjet dhe rregullat që qeverisin largimin nga vendi i origjinës, 
tranzitimin dhe hyrjen në vendin pritës. 

“Migrimi i parregullt” është lëvizja e një personi në një vend tjetër, i ndryshëm nga 
vendi i origjinës apo vendbanimi i tij i zakonshëm, për të qëndruar apo tranzituar 
duke përdorur mënyra apo mjete të parregullta, pa pasur dokumenta të vlefshme ose 
me dokumenta të falsifikuara. Këtu përfshihet edhe dhënia e ndihmës për kalim të 
paligjshëm të kufirit. 

Për shkak të natyrës specifike të fenomenit migrator, pavarësisht se shumë vende kanë 
parashikuar në legjislacionin e tyre ndëshkime penale për migrimin e paligjshëm, 
përgjithësisht në pjesën më të madhe, përdoret termi, migrim i parregullt dhe jo i 
paligjshëm. 

“Migrant i parregullt” është termi që përdoret zakonisht për të përshkruar një migrant 
që gjendet në situatë të parregullt në një vend tranzit apo në vendin e destinacionit 
për shkak të hyrjes së paligjshme apo skadimit të vizës a dokumentave të qëndrimit. 
Shpeshherë përdoren edhe termat si: migrant i padokumentuar, migrant klandestin, apo 
migrant i paligjshëm. 

“Hyrje e paligjshme” kalimi i kufijve pa respektuar kërkesat e nevojshme për një 
hyrje të rregullt në shtetin pritës. 
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Legjislacioni Shqiptar për Hyrjen e Paligjshme dhe Migrimin e Parregullt
Në kuadër të luftës kundër migracionit të parregullt, Shqipëria ka parashikuar në 
Kodin Penal një dispozitë të posaçme për kalimin e paligjshëm të kufirit. Dispozita 
është e ngjashme me atë çfarë parashikohet në shumë vende të botës por ashtu 
siç ndodh në pjesën më të madhe të rasteve në këto vende, edhe në Shqipëri, kjo 
dispozitë në përgjithësi nuk zbatohet në praktikë. Përgjithësisht, personat e ndaluar 
për kalim të paligjshëm të kufirit kthehen menjëherë në vendin e origjinës, pa kaluar 
në procedim penal për kalim të paligjshëm të kufirit ose proçedohen në bazë të 
dispozitës për përdorimin e dokumentave të falsifikuar, në rast se janë kapur me 
dokumenta të tillë. 

“Neni 189: Falsifikimi i letërnjoftimeve, i pasaportave ose i vizave
Falsifikimi ose përdorimi i letërnjoftimeve, i pasaportave apo i vizave të falsifikuara 
dënohet me burgim nga gjashtë muaj deri në katër vjet dhe me gjobë nga katërqind 
mijë deri në një milion lekë.
Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë apo ka sjellë pasoja 
të rënda, dënohet me burgim nga gjashtë muaj deri në pesë vjet dhe me gjobë nga 
gjashtëqind mijë deri në dy milionë lekë.
Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka për detyrë të lëshojë letërnjoftimin, 
pasaportën apo vizën, dënohet me burgim nga tre deri në shtatë vjet dhe me gjobë 
nga një milion deri në tre milionë lekë.” 

Neni 297 i Kodit Penal: Kalimi i Paligjshëm i Kufirit Shtetëror.
Kalimi i paligjshëm i kufijve shtetërorë përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me 
gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.

“Dhënia e ndihmës për kalim të paligjshëm të kufirit” përkufizohet nga Protokolli i 
Konventës së OKB-së kundër Krimit Ndërkombëtar dhe të Organizuar si ‘sigurimi me 
qëllim që të merren përfitime direkte apo indirekte financiare apo të ndonjë lloji tjetër, 
nga hyrja e paligjshme e një personi në një shtet tjetër, ku ai nuk është shtetas apo 
rezident permanent”.

Legjislacioni Shqiptar
Vepra penale e dhënies së ndihmës për kalim të paligjshëm të kufirit, shpesh e 
quajtur si kontrabanda në njerëz apo migrantë, është parashikuar në legjislacionin 
tonë penal në vitin 2004, në kuadër të ligjit Nr.9188, datë 12.02.2004 “Për disa shtesa 
dhe ndryshime në kodin penal”. Edhe kjo dispozitë është rezultat i përpjekjeve të 
Shqipërisë për të përafruar legjislacionin e saj me standardet ndërkombëtare, në 
mënyrë të veçantë me Protokollin e Konventës se OKB kundër Krimit të Organizuar, 
ratifikuar me Ligjin nr. 8920 date 11.7.2002 dhe në fuqi prej 13 Shtator 2003. 
Neni 298 i Kodit Penal: Ndihma për kalim të paligjshëm të kufirit
Strehimi, shoqërimi, vënia në dispozicion ose përdorimi i mjeteve të lundrimit, të 
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fluturimit apo i mjeteve të tjera të transportit, me qëllim për të ndihmuar për kalimin 
e paligjshëm të kufirit, dënohen me burgim nga një deri në katër vjet dhe me gjobë 
nga tre milionë deri në gjashtë milionë lekë.
Kur ndihma jepet për qëllime fitimi, dënohet me burgim nga tre deri në shtatë vjet 
dhe me gjobë nga katër milionë deri në tetë milionë lekë.
Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë, apo ka sjellë pasoja 
të rënda, dënohet me burgim nga pesë deri në dhjetë vjet dhe me gjobë nga gjashtë 
milionë deri në tetë milionë lekë.
Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen e të dëmtuarit, dënohet me burgim jo me 
pak se pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm; si dhe me gjobë nga tetë 
milionë deri në dhjetë milionë lekë.
Kur vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të funksionit shtetëror ose shërbimit 
publik, dënimi me burgim dhe gjoba shtohen me ¼ e dënimit të dhënë”.

“Trafikimi i qënieve njerëzore” përkufizohet në Protokollin e Konventës së OKB-së 
kundër krimit ndërkombëtar dhe të organizuar si ‘rekrutimi, transportimi, transferimi 
ose marrja e personave duke përdorur kërcënimin ose përdorimin e forcës apo formave 
të tjera të detyrimit, grabitjes, mashtrimit, abuzimit të pushtetit apo kushteve apo 
pozitave të dobëta, ose dhënien dhe marrjen e pagesave apo përfitimeve për të marrë 
pëlqimin e një personi që ka kontroll ndaj një tjetri, me qëllim shfrytëzimin. Shfrytëzimi 
përfshin minimalisht, shfrytëzimin e prostitucionit apo formave të tjera të shfrytëzimit 
seksual, punën e detyruar apo shërbime të tjera skllavëruese, apo praktika të ngjashme 
të skllavërisë apo heqjen e organeve. 

Legjislacioni Shqiptar e parashikon trafikimin e qënieve njerëzore në tre dispozita 
të veçanta: trafikimi i qënieve njerëzore, e cila është e përgjithshme, dhe në dy 
dispozitat e posaçme, trafikimi i femrave dhe trafikimi i fëmijëve. 

Neni 110/a
Trafikimi i personave
Rekrutimi, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e personave nëpërmjet 
kërcënimit ose përdorimit të forcës apo formave të tjera të shtrëngimit, rrëmbimit, 
mashtrimit, shpërdorimit të detyrës ose përfitimit nga gjendja shoqërore, fizike apo 
psikike ose dhënies apo marrjes se pagesave ose përfitimeve për të marre pëlqimin 
e personit që kontrollon një person tjetër, me qellim shfrytëzimin e prostitucionit të 
të tjerëve ose formave të tjera të shfrytëzimit seksual, të punës ose shërbimeve të 
detyruara, të skllavërimit ose formave të ngjashme me skllavërimin, të vënies ne 
përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe formave të tjera të shfrytëzimit, 
dënohen me burgim nga pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga dy 
milionë deri në pesë milionë lekë..
Organizimi, drejtimi dhe financimi i trafikimit të personave dënohen me burgim nga 
shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga katër milionë deri ne gjashtë 
milionë lekë.
Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose me shumë se një herë, apo shoqërohet me 
keqtrajtimin dhe detyrimin me dhunë fizike a psikike ndaj të dëmtuarit, për të kryer 
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veprime të ndryshme, ose sjell pasoja të rënda për shëndetin, dënohet me burgim jo më 
pak se pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga gjashtë milionë deri ne tetë milionë lekë.
Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen e të dëmtuarit, dënohet me burgim jo më pak 
se njëzet vjet ose me burgim të përjetshëm, si dhe me gjobë nga shtatë milionë deri 
në dhjetë milionë lekë.
Kur vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të funksionit shtetëror ose shërbimit 
publik, dënimi me burgim dhe gjoba shtohen me ¼  e dënimit të dhënë.” 

“Neni 114/b
Trafikimi i femrave

Rekrutimi, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e femrave nëpërmjet 
kërcënimit ose përdorimit të forcës apo formave të tjera të shtrëngimit, rrëmbimit, 
mashtrimit, shpërdorimit të detyrës ose përfitimit nga gjendja shoqërore, fizike a 
psikike ose dhënies apo marrjes së pagesave ose përfitimeve, për të marrë pëlqimin e 
një personi që kontrollon një person tjetër, me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit të të 
tjerëve ose formave të tjera të shfrytëzimit seksual, të punës ose shërbimeve të detyruara, 
të skllavërimit ose formave të ngjashme me skllavërimin, të vënies në përdorim ose 
transplantimit të organeve, si dhe formave të tjera të shfrytëzimit, dënohen me burgim 
nga shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga tre milionë deri në gjashtë 
milionë lekë.
Organizimi, drejtimi dhe financimi i trafikimit të femrave dënohen me burgim nga dhjetë 
deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga pesë milionë deri në shtatë milionë lekë.
Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë, apo shoqërohet me 
keqtrajtimin dhe detyrimin me dhunë fizike a psikike ndaj të dëmtuarës, për të kryer 
veprime të ndryshme, ose sjell pasoja të rënda për shëndetin, dënohet me burgim jo më 
pak se pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga gjashtë milionë deri në tetë milionë lekë.
Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen e të dëmtuarës, dënohet me burgim jo më pak 
se njëzet vjet ose me burgim të përjetshëm, si dhe me gjobë nga shtatë milionë deri 
në dhjetë milionë lekë.
Kur vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të funksionit shtetëror ose shërbimit 
publik, dënimi me burgim dhe gjoba shtohen me ¼ e dënimit të dhënë.”

“Neni 128/b Trafikimi i të miturve
Rekrutimi, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e të miturve me qëllim 
shfrytëzimin e prostitucionit ose formave të tjera të shfrytëzimit seksual, të punës 
ose shërbimeve të detyruara, skllavërimit ose formave të ngjashme me skllavërimin, 
vënies në përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe formave të tjera të 
shfrytëzimit, dënohen me burgim nga shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe me 
gjobë nga katër milionë deri në gjashtë milionë lekë.
Organizimi, drejtimi dhe financimi i trafikimit të të miturve dënohen me burgim 
nga dhjetë deri në njëzet vjet dhe me gjobë nga gjashtë milionë deri në tetë milionë 
lekë. Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë, apo shoqërohet 
me keqtrajtimin dhe detyrimin me dhunë fizike a psikike të të dëmtuarit, për të kryer 
veprime të ndryshme, ose sjell pasoja të rënda për shëndetin, dënohet me burgim jo më 
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pak se pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga gjashtë milionë deri në tetë milionë lekë.
Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen e të dëmtuarit, dënohet me burgim jo më pak 
se njëzet vjet ose me burgim të përjetshëm, si dhe me gjobë nga tetë milionë deri në 
dhjetë milionë lekë.
Kur vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të funksionit shtetëror ose shërbimit 
publik,  dënimi me burgim dhe gjoba shtohen me ¼ e dënimit të dhënë”. 

“Largimi” është akti i informimit të ndalimit të qëndrimit ne territorin e një shteti. 
Urdhri i largimit jepet në qoftë se individi ka hyre ilegalisht ose nuk është më i autorizuar 
të qëndrojë në një vend të caktuar.

“Deportimi” është akti i një shteti për largimin e një jo-shtetasi nga territori i tij pas 
refuzimit të pranimit apo përfundimit të lejes për të qëndruar. Ne dallim me migracionin 
e kthimit që mund të jete spontan ose i asistuar, deportimi është ekzekutimi faktik i 
largimit? 

Kushtetuta Shqiptare për dëbimin parashikon si më poshtë28: 

NENI  39 i Kushtetutës
Asnjë shtetas shqiptar nuk mund të dëbohet nga territori i shtetit.1. 
Ekstradimi mund të lejohet vetëm kur është parashikuar shprehimisht në 2. 
marrëveshjet ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është palë, dhe 
vetëm me vendim gjyqësor.
Ndalohet dëbimi kolektiv i të huajve. Dëbimi i individëve të huaj lejohet në 3. 
kushtet e përcaktuara me ligj.

A. 3.  Subjektet e së drejtës migratore29   
 
A.3.1. Shteti si subjekt i së drejtës migratore: autoriteti dhe përgjegjësia  
E drejta për të lëvizur është një e drejtë themelore e individit e njohur dhe pranuar në 
shumë instrumenta ndërkombëtarë si dhe legjislacioni i brendshëm i shumë shteteve.30 
Megjithatë, e drejta për të lëvizur lirisht gjendet përballë autoritetit të shteteve për të pranuar 
apo lejuar lëvizjen. Kjo e thënë në kuptimin që, shtetet kanë si detyrimin për të menaxhuar 
apo lehtësuar lëvizjen, ashtu edhe autoritetin për të rregulluar çështjet migratore brenda 
territorit. Në fakt, tradicionalisht pushteti i shteteve për çështjet migratore është gati absolut; 
me kufizime modeste në kuadrin e së drejtës ndërkombëtare (ajo e traktateve, por në 

28Kushtet e largimit, deportimit dhe dëbimit janë trajtuar gjerësisht në kapitullin D: Legjislacioni Shqiptar.
29Për shkak të trajtimit gjithëpërfshirës në Manualin Trajnues “ Essentials of Migration Management” Vëllimi i pare, kjo pjese, 
Subjektet, është mbështetur në një mase të madhe në materialin e prezantuar në atë manual. Shih për me shume Essentials of Migration 
Management, respektivisht në kapitullin 1.4 “Authority and Responsibility of States” dhe Kapitullin 1.5 “Rights and Obligations of 
Migrants”. 
30P.sh. neni 38 i Kushtetutës Shqiptare deklaron se: .
1. Kushdo ka të drejtë të zgjedhë vendbanimin si dhe të lëvizë lirisht në çdo pjesë të territorit të shtetit. 
2. Askush nuk mund të pengohet të dalë lirisht jashtë shtetit.
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mënyrë të veçantë nga e drejta ndërkombëtare zakonore).31 Kjo pasi, një element themelor 
i sovranitetit shtetëror është autoriteti diskrecionar i shtetit për të:  

pranuar ose jo të huajt në territorin e tij;a. 32  
larguar të huajt nga territori;b. 
kontrolluar kufijtë dhe për të mbrojtur sigurinë e tij.c. 

Gradualisht, për shkak të zhvillimeve galopante të fenomenit migrator, shtetet kanë 
filluar ta zgjerojnë gamën e të drejtave të migrantëve duke kapërcyer shpesh edhe 
standartet e parashikuara në të drejtën ndërkombëtare. Dy janë parimet themelore 
që gjithmonë e më shumë po kufizojnë autoritetin e shtetit në trajtimin e çështjeve 
migratore: parimi i mos diskriminimit dhe ai i mos kthimit, të cilët janë tashmë pjesë 
e së drejtës zakonore ndërkombëtare. Këto dy parime, janë trajtuar gjerësisht në vijim, 
në kapitullin e së drejtës migratore ndërkombëtare. 

Shtetet kanë përgjegjësinë për sigurimin e shëndetit, sigurisë dhe mirëqenies ekonomike të 
popullsisë së tyre, e cila në një masë të madhe përbëhet nga shtetasit. Për pasojë, politikat e 
tyre migratore marrin në konsideratë interesat publike me qëllim sigurimin e të mirave për 
qytetarët e tyre si: shëndetin, sigurinë, mirëqënien ekonomike. Në këtë kuadër, shtetet kanë 
autoritetin final për të vendosur kriteret mbi personat që lejohen të hyjnë dhe ata që mund 
të qëndrojnë, në përputhje me interesat kombëtare si edhe në përmbushje të kërkesave të 
traktateve për të drejtat e njeriut. Në vijim do të trajtojmë në vija të përgjithshme autoritetin 
e shtetit për çështjet migratore në tre dimensione: i. për çështjet e hyrjes dhe qëndrimit; ii. 
largimit dhe dëbimit; dhe iii. dhënies dhe heqjes së shtetësisë. 

A.3.1.a.  Autoriteti i shtetit për çështjet e hyrjes, vizave dhe qëndrimit
Tradicionalisht, shtetet kanë tentuar të reduktojnë pranimin hyrjen e të huajve duke 
forcuar kriteret për dhënien e vizës apo lejimin e hyrjes, në përputhje me interesat 
kombëtare dhe presionin e brendshëm ndaj fuqisë punëtore të huaj33. Kjo tendencë 
vihet re sidomos në periudha të rënies së ekonomisë, tregut të punës etj. 
Terrorizmi ndërkombëtar është shndërruar gjithashtu në një faktor vendimtar për 
politikat e shteteve mbi hyrjen e të huajve në vend. Veçanërisht pas ngjarjeve të 11 
shtatorit të vitit 2001 në SHBA, shumë shtete filluan zbatimin e masave të rrepta të 
kontrollit ndaj të huajve, duke përfshirë elementë të tillë si identifikimi biometrik, 
gjurmët e gishtave etj.  

Pavarësisht nga masat, është fakt se asnjë shtet nuk ka mundur ndonjëherë, qoftë edhe 
virtualisht të ndalojë migrimin. 

Autoriteti i shtetit për hyrjen/pranimin e të huajve dhe politikat e vizave është mjaft i 
gjerë, sidomos lidhur me shkaqet e largimit apo pranimit. Në procesin e vendimmarrjes 
për të larguar apo pranuar të huajt shtetet ndikohen nga: 

31Kufizimet relative që parashikon e drejta ndërkombëtare për shtetet janë të lidhura me vetë natyrën e së drejtës ndërkombëtare. Duke 
qenë se pranimi i shteteve (dmth pëlqimi) është faktor kyç për përgjegjësinë, është e natyrshme që shumë shtete preferojnë të mos 
ratifikojnë instrumentat që kufizojnë autoritetin e tyre për çështje të caktuara. 
32Shih p.sh Çështjen e Azilit (Asylum Case) Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë 1951 Koment: për referencën e plote shih faqen e 
internetit të GjND www.cij-icj.org 
33Historia e njerëzimit tregon se shpesh të huajt janë parë me dyshim dhe shpesh janë konsideruar si një rrezik për shoqërinë.
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Situata ekonomike: shumë shtete e kufizojnë  migracionin me qëllim që të mbajnë 1. 
një pozitë më të favorizuar për shtetasit e tyre në tregun  e brendshëm; 
Fondet publike: shtetet shpesh kërkojnë që migrantët potencialë të kenë fonde të 2. 
mjaftueshme për të mbajtur veten dhe familjen e tyre. 
Shëndeti publik: Hyrja mund të refuzohet për personat të cilët kanë sëmundje të 3. 
caktuara që përbëjnë rrezik për vendin, aktivitete kriminale, shkelje të mëparshme 
të legjislacionit imigrator (ku përfshihet mashtrimi), çështje të sigurisë kombëtare 
apo rendi publik. 
Tregu i punës: Shtetet mund të parashikojnë kuota lidhur me pranimin e kategorive 4. 
të veçanta të migrantëve në bazë të traktateve të përbashkëta të bashkëpunimit. 

Kufizimet modeste burojnë kryesisht nga e drejta ndërkombëtare, qoftë ajo e traktateve 
apo edhe ajo zakonore. 

Traktatet rajonale - , përgjithësisht kanë karakter të detyrueshëm dhe parashikojnë 
kufizime specifike mbi autoritetin shtetëror. Një rast tipik është legjislacioni 
komunitar i cili parashikon në mënyrë të detajuar rregullat për trajtimin e çështjeve 
migratore duke lënë vetëm elemente të kufizuara e tërësisht kombëtare në 
diskrecionin e shteteve anëtare.34 
Parimi i detyrimit për të ripranuar shtetasit  -

Shtetet kanë përgjegjësi jo vetëm ndaj individit (shtetasit) por edhe ndaj shteteve të 
tjera për të pranuar shtetasit e tyre. Detyrimi i një shteti për të pranuar shtetasit e 
vet kur kjo i kërkohet nga një shtet tjetër është më i hershëm se sa detyrimi i shteteve 
për të respektuar lirinë e lëvizjes parashikuar nga Deklarata Universale e të Drejtave 
të Njeriut. Përgjegjësia për të pranuar kthimin e shtetasve qëndron edhe në rastin kur 
personi  reziston dhe nuk pranon të kthehet në atdhe, përveç rasteve kur ekziston frika 
nga përndjekja ose persekutimi në vendin e shtetësisë gjë që do ta detyronte shtetin 
pritës të respektonte parimin e moskthimit.35    

Shtetet e tranzitit (të dallueshme nga shtetet ku individi ka qëndruar për një periudhë 
relativisht të gjatë në mënyrë të vazhdueshme) tradicionalisht nuk kanë qenë të 
detyruar të pranojnë të huajt që kanë kaluar tranzit. Megjithatë, vitet e fundit, shtetet 

34Megjithatë, edhe në kuadrin e të drejtës komunitare, për çështjet e pranimit në kufi apo refuzimin e vizës, autoriteti shtetëror vazhdon 
të ketë diskrecion. Procedurat e ankimit për refuzimin e vizës nuk janë standarte dhe formale; shpesh mundësia për ankim ekziston vetëm 
për tipe të veçanta të vizave dhe jo për çdo lloj vize. Shih, si me sipër, Essentials of Migration, Kapitulli 1.4. 
35Disa autorë argumentojnë se ripranimi apo moskthimi janë detyrime që kanë të bëjnë me të huajt që kanë qenë rezident të ligjshëm për 
një periudhë të gjatë. Këto argumenta jepen ose në bazë të një doktrine të re që po lind lidhur me ‘të drejtat e fituara’ apo ‘pretendimet 
e ligjshme’ apo në bazë të një pretendimi se shprehja ‘vendi i tij’ në nenin 12.4 të Konventës Ndërkombëtare për të drejtat Civile dhe 
Politike përfshin edhe rezidentët (banorët) dhe nuk është e kufizuar detyrimisht tek qytetarët/shtetasit. Neni 12 i Konventës parashikon të 
drejtën e lëvizjes dhe qëndrimit si me poshtë: 

Çdo person me dokumentacion të rregullt në një shtet, do të ketë të drejtën e lirisë se lëvizjes në atë territor dhe lirinë për të 1. 
zgjedhur vendbanimin e tij.  
Çdo person do të jetë i lirë për t’u larguar nga një vend, përfshirë dhe vendin e tij. 2. 
Të drejtat e përmendura me sipër nuk do jene subjekt i kufizimeve, përveç atyre që parashikon ligji dhe që janë të domosdoshme 3. 
për të mbrojtur sigurinë kombëtare, rendin publik, shëndetin ose moralin publik, ose të drejtat dhe liritë e të tjerëve dhe janë në 
përputhje me të drejtat e të tjerëve të njohura nga konventa aktuale.  
Askush nuk do të privohet në mënyrë arbitrare nga e drejta për të hyre në vendin e tij.  4. 

Disa shtete abuzojnë duke hequr shtetësinë shtetasve të tyre përpara se të realizohet në fakt procesi i kthimit, gjë që është etiketuar si 
‘abuzim me të drejtat’ nga komuniteti ndërkombëtar. 
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po nënshkruajnë marrëveshje ripranimi të cilat përmbajnë klauzola për ripranimin e 
shtetasve nga vende të treta (pra jo nga shtetet nënshkruese të traktatit) në rast se ata 
kanë kaluar tranzit në territorin e palëve nënshkruese.36  

A.3.1.b. Autoriteti i shtetit për kthimin dhe largimin 

Në përgjithësi shtetet kanë diskrecion të gjerë në përcaktimin e shkaqeve për 1. 
dëbimin dhe largimin e të huajve në territorin e tyre.  
Pavarësisht dallimeve në modalitete, përgjithësisht një i huaj është subjekt i masave 2. 
për largimin kur:  
Ka hyrë në territorin e shtetit në shkelje të ligjit;3. 
Nuk ka respektuar kushtet e pranimit (p.sh ka punuar pa leje pune apo ka tejkaluar 4. 
lejen e qëndrimit); 
Është përfshirë në aktivitete kriminale;5. 
Përbën kërcënim për sigurinë kombëtare;6. 
Duhet të largohet për shkaqe të diktuara nga politika e jashtme.7. 

Në praktikë, shkaqet e dëbimit janë më të kufizuara se shkaqet që ndalojnë hyrjen. 
Nëse një i huaj që ka banuar në një shtet merr një sëmundje ngjitëse, është shumë më 
e vështirë për ta dëbuar në këtë gjendje, krahasuar me rastin kur ai vuan nga sëmundja 
që kur vjen në kufi, pra përpara se të hyjë në shtetin në fjalë. Edhe veprat penale që 
përbëjnë shkak për ndalimin e hyrjes, janë të ndryshme nga ato që konsiderohen si 
faktor për dëbimin e të huajit.37 

Autoriteti i shtetit për dëbimin është subjekt i kërkesës për balancimin e interesave 
të shtetit kundrejt interesave të individit, si ‘interesi më i lartë i fëmijës’ apo ‘e drejta 
për jetë familjare’. Instrumentat e të drejtave të njeriut mund të vendosin kufizime në 
pushtetin e shtetit për të dëbuar të huajt apo për të ndalur vendosjen e tyre në zona të 
caktuara38. P.sh disa instrumenta të të drejtave të njeriut ndalojnë dëbimin masiv të të 
huajve. Gjithashtu, në zbatim të një parimi të përgjithshëm të së drejtës (që paradaton 
instrumentat modernë të të drejtave të njeriut), shumica e shteteve, për çështjet e 
imigracionit, i japin përparësi anëtarëve të familjeve të shtetasve të tyre dhe familjarëve 
të të huajve me të drejtë qëndrimi të përhershme.39  

Praktika e shteteve, kryesisht atyre jashtë Evropës40 e ka pranuar më shpesh dëbimin 
e të huajve me qëndrim (rezidentëve) afatgjatë për shkak të kryerjes së një krimi, 
edhe pse ka pasur kundërshtime të shumta sidomos në kuadër të së drejtës për jetë 

36Shih për më shumë, Kapitulli C- Legjislacioni Komunitar dhe Kapitulli D. Legjislacioni Shqiptar, ku trajtohet Marrëveshja e Ripranimit 
Shqipëri-KE. 
37Shiko më poshtë, Acquis Communaitare dhe legjislacionin kombëtar lidhur me dëbimin
38Shiko me poshtë Kapitullin B- Instrumentat ndërkombëtare. Shiko edhe me sipër, në këtë kapitull, parimi i mos diskriminimit dhe mos 
kthimit. 
39Vitet e fundit, gjykatat po analizojnë se deri në çfarë mase normat e të drejtave të njeriut që kanë të bëjnë me familjen janë të lidhura 
me çështjet e pranimit dhe dëbimit. Mbrojtja më e mirë në këtë aspekt buron nga Neni 8 i Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut 
e cila mbron të drejtën e një personi për të pasur shtëpi, intimitet dhe jetë familjare. Disa vendime të Gjykatës Evropiane të të drejtave 
të njeriut e kanë zbatuar këtë nen për të ndaluar dëbimin e të huajve afatgjatë, pavarësisht se shkaku për dëbimin e propozuar ka qenë 
kryerja e një krimi të rende. 
40Shih si me sipër, zhvillimet e doktrinës dhe kazuistikës në shtetet që kanë ratifikuar KEDNJ. 
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familjare, parashikuar kjo nga Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe 
Politike (KNDCP), apo nga Konventa Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore. 
Megjithatë, lidhur me këtë çështje priten zhvillime të vazhdueshme si doktrinore, ashtu 
edhe në praktikën e gjykatave. 

Autoriteti shtetëror, gjendet përballë normave ndërkombëtare edhe për sa i përket 
aspekteve procedurale që shoqërojnë procesin e largimit, të cilat janë më rigoroze se 
ato mbi pranimin. Sidoqoftë, edhe këto kufizime janë modeste pasi i lënë diskrecion 
të gjerë shteteve në këtë drejtim. Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe 
Politike në nenin 13 të saj parashikon se: 

Një i huaj që jeton në mënyrë të rregullt në një territor, mund të dëbohet që prej aty 
vetëm në përputhje me ligjin dhe përveç rasteve kur interesat e larta të sigurisë publike 
e kërkojnë ndryshe, do t’i jepet mundësia të parashtrojë argumentat kundër dëbimit si 
edhe akses për ta çuar çështjen përpara një autoriteti, një personi apo grupi personash 
të caktuar posaçërisht për këtë punë nga autoriteti kompetent. 

Garancia procedurale aplikohet vetëm në rastet kur personat janë me qëndrim të ligjshëm 
në territor dhe nuk mbulon hyrjet klandestine apo personat që janë në kufi dhe aplikojnë 
për pranim. Mbrojtja proçeduriale në bazë të nenit 13, edhe pse e rëndësishme, është 
shumë modeste krahasuar me nenin 14 të KNDCP që rregullon garancitë procedurale 
gjatë një procesi gjyqësor penal.41  

A.3.1.c. Autoriteti i shtetit për çështjet e shtetësisë
Shtetet kanë diskrecion të gjerë për të përcaktuar rregullat që qeverisin marrjen e 
shtetësisë. Neni 1 i Konventës së Hagës lidhur me konfliktet e ligjeve mbi shtetësinë 
parashikon si më poshtë:

Çdo shtet ka të drejtë të përcaktojë në legjislacionin e tij se cilët janë shtetasit e tij. 
Ky legjislacion do të pranohet nga shtetet e tjera për sa kohë është në përputhje me 
konventat ndërkombëtare, zakonin ndërkombëtar dhe parimet e së drejtës të pranuara 
përgjithësisht lidhur me shtetësinë.42  

Burime të tjera të së drejtës vendosin pak kufizime mbi njohjen e shtetësisë nga 
shteti për sa kohë që ka një lidhje të mirëfilltë midis shtetit dhe individit. Normat e së 
drejtës ndërkombëtare që trajtojnë këtë çështje janë kryesisht të buta, pra jo imperative 
(soft law). Përjashtim bëjnë këtu shtetet që kanë ratifikuar Konventën Evropiane për 
Shtetësinë të Këshillit të Evropës43 të cilët janë te detyruar të zbatojnë klauzolat e kësaj 
të fundit. Megjithatë, ndikimi i këtij instrumenti është i kufizuar për shkak të numrit të 
vogël të ratifikimeve, vetëm 17 shtete anëtare të Këshillit të Evropës. 

41Neni 14 i referohet garancive procedurale që kanë të bëjnë me barazinë përpara gjykatës, të drejtën për të pasur një gjykim të drejte 
dhe të ndershëm etj.   
42Shih Nenin 1 të “Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflic of Nationality Laws”, 12 Prill, 1930.  
43Shih për më shumë, Konventa Evropiane për Shtetësinë- European Convention on Nationality, e cila u hartua ne vitin 1997 dhe hyri në 
fuqi më 1.3.2000. Aktualisht është ratifikuar vetëm nga 17 shtete anëtare.   
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Shtetet kanë diskrecion të gjerë edhe për sa i përket rregullave lidhur me humbjen 
e shtetësisë, megjithëse Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut parashikon në 
nenin 15.2 të saj se “askujt nuk do t’i privohet arbitrarisht shtetësia e tij, apo nuk do t’i 
refuzohet e drejta për të ndryshuar shtetësinë.” Kjo normë mund të konsiderohet edhe 
si pjesë e të drejtës zakonore ndërkombëtare. Megjithatë, është e paqartë se cilat janë 
standartet që shndërrojnë heqjen e shtetësisë në arbitrare. Shumë shtete parashikojnë se 
humbja e shtetësisë mund të ndodhë në këto raste: 

Heqje vullnetare (ne rast se personi nuk ngelet pa shtetësi);1. 
Fitimi i një shtetësie tjetër në mënyrë vullnetare;2. 
Marrja e një funksioni zyrtar në një shtet tjetë;3. 
Shërbimi ushtarak në një vend tjetër;4. 
Dalja e të dhënave se personi ka paraqitur informacion të rremë gjatë procesit të 5. 
natyralizimit.

Shtetet kanë autoritet të plotë për të vendosur nëse për dhënien e shtetësisë do të 
zbatojnë parimin jus solis apo jus sanguinis apo një kombinim të të dyjave. Regjimi i 
shtetësisë me natyralizim mund të jetë i gjerë ose kufizues në përputhje me interesat e 
çdo shteti. 

Shtetet nuk kanë detyrim për t’i dhënë shtetësinë, madje edhe brezit të dytë apo të tretë 
të të huajve të lindur në territorin e tij. Por, në fakt ka një tendencë gjithmonë e në rritje 
në praktikën e shteteve drejt adoptimit të rregullave që e bëjnë më të lehtë për brezin e 
dytë apo të tretë të fitojë shtetësinë e shtetit të rezidencës, për shkak të interesit të shtetit 
pritës për të nxitur integrimin e të huajve me qëndrim afatgjatë.44  

Shtetet kanë autoritet të plotë për të pranuar apo jo dyshtetësinë, edhe pse një tendencë 
drejt pranimit ka qenë më e dukshme në 30 vitet e fundit. Një numër gjithmonë e më i 
madh shtetesh, duke përfshirë dhe ata që kanë qënë oponentë të fuqishëm të dyshtetësisë, 
tashmë po shkojnë drejt pranimit dhe në shumë raste të inkurajimit të dyshtetësisë për 
shtetasit e tyre që kanë jetuar gjatë në shtete të tjera. 

Autoriteti i shtetit për shtetësinë nuk është absolut për çështjet që kanë të bëjnë me 
personat që kanë fituar statusin e refugjatit. Neni 34 i Konventës lidhur me Statusin 
e Refugjatit parashikon përgjegjësinë për shtetet kontraktuese që të lehtësojnë 
natyralizmin për refugjatët që e kanë marrë këtë status dhe qëndrojnë në mënyrë të 
ligjshme në shtetin e azilit. 
“Shtetet kontraktuese do të lehtësojnë sa më shumë të jetë e mundur asimilimin dhe 
natyralizimin e refugjatëve. Në mënyrë të veçantë ata do të ndërmarrin çdo përpjekje 
për të përshpejtuar procesin e natyralizimit dhe për të reduktuar sa më shumë të jetë e 
mundur kostot e këtij procesi”.45  

44Në disa shtete në Evropë, si p.sh. në Gjermani dhe Zvicër po shkohet drejt përfshirjes së elementëve të jus solis  në vende që historikisht 
kanë qenë jus sanguinis. 
45Shih neni 34 të Konventës së OKB-së lidhur me Statusin e Refugjatit (1951). 
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Konventa e vitit 1961 për Reduktimin e Pashtetësisë e OKB-së shkon më tej në çështjet e 
autoritetit shtetëror për shtetësinë duke kërkuar dhënien e shtetësisë në ato raste kur personi 
në të kundërt do të ngelej pa shtetësi. Megjithatë, ky dokument ka aktualisht vetëm 26 shtete 
anëtare (Shqipëria një prej tyre) për pasojë ka një zbatim të kufizuar.46     

A.3.2. Migranti si subjekt i së drejtës migratore: të drejtat dhe detyrimet 
Pasi trajtuam shkurtimisht autoritetin e shtetit lidhur me çështjet migratore, natyrshëm 
do të kalojmë në analizimin e të drejtave dhe detyrimeve të migrantit, si subjekt i 
legjislacionit migrator. 

A.3.2.a Të drejtat e migrantëve janë një element specifik në balancën midis 
pushtetit sovran të shtetit dhe detyrimeve ndaj të huajve. Sikundër përmendëm edhe më 
sipër, një premisë themelore e sovranitetit shtetëror është se shteti ka pushtetin për të 
kontrolluar kufijtë e tij, të përcaktojë të huajt që do të pranojë, dhe në situata të caktuara 
të largojë të huajt nga territori i tij. Ky pushtet ka ndikim të drejtpërdrejtë në gëzimin e të 
drejtave dhe lirive themelore nga migrantët, të parashikuara në instrumentat e së drejtës 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe nga e drejta ndërkombëtare zakonore. 
Është e natyrshme që migrantët, si të gjitha qeniet njerëzore gëzojnë të drejtat e njeriut të 
parashikuara në instrumentat ndërkombëtare. Të drejtat e njeriut, nga vetë natyra e tyre 
nuk mund të merren nga një person dhe të transferohen tek një tjetër, për pasojë duhet 
t’i garantohen të gjithë personave të pranishëm në një shtet, përshirë dhe migrantëve 
pavarësisht nga statusi i tyre ligjor apo kohëzgjatja e qëndrimit. Ato duhet të aplikohen 
pa diskriminim, që do të thotë se nuk duhet të ekzistojnë arsye për derogimin apo 
injorimin e të drejtave dhe lirive themelore. 

Megjithatë, është një fakt i pranuar se jo të gjitha të drejtat dhe liritë themelore janë 
absolute. Disa prej tyre mund të kufizohen në rrethana të caktuara. Diskutimet aktuale 
doktrinore përqëndrohen në minimumin e të drejtave të njeriut apo të garancive që 
duhet t’i atribuohen migrantit si dhe çdo qënieje tjetër njerëzore, pavarësisht nga statusi 
dhe rrethanat, dhe që janë të detyrueshme për t’u zbatuar nga çdo shtet si: 

 E drejta e jetës  ¾
 Ndalimi i genocidit ¾
 Ndalimi i skllavërisë ¾
 Ndalimi i torturës, trajtimit çnjerëzor dhe degradues ¾
 Ndalimi i diskriminimit racial dhe sistematik ¾
 E drejta e vetëvendosjes ¾
 E drejta për trajtim njerëzor gjatë periudhës së ndalimit ¾
 Ndalimi i ndëshkimeve penale retroaktive ¾
 E drejta e barazisë para ligjit ¾
 Mosdiskriminimi ¾
 E drejta për t’u larguar apo për t’u kthyer nga/në vendin e origjinës ¾
 Parimi i moskthimit ¾

46Shih më poshtë, Kapitull C- E drejta Ndërkombëtare Migratore, Konventat për Reduktimin e Pashtetësisë
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Këto të drejta, prej natyre, nuk mund të derogohen, dhe duhet të zbatohen për çdo 
person, pra edhe për migrantët, qofshin ata ekonomikë, për motive punësimi, refugjatë, 
persona të zhvendosur, apo të tjerë. Gjithashtu, këto të drejta u garantohen të gjithë 
personave të përfshirë në procesin e migracionit, pa dallim race, ngjyre, origjine etnike 
apo kombëtare. 

Pavarësisht nga zhvillimet e doktrinës, praktika tregon se të drejtat e migrantëve jo gjithmonë 
respektohen nga shtetet sovrane. Migrantët janë shpesh subjekte të abuzimeve, diferencimit, 
shfrytëzimit etj. Në shumë raste, vetë instrumentat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut 
bëjnë dallime midis të drejtave të migrantëve që qëndrojnë ligjërisht në një shtet të caktuar 
dhe të drejtave të migrantëve të parregullt.  Në këtë mënyrë, krijohet një hierarki e përfituesve 
të të drejtave që ka në majë shtetasit të cilët gëzojnë të drejta të plota, pasuar nga migrantët 
e rregullt dhe në fund migrantët në situatë të parregullt. 

Për hir të së vërtetës kjo hierarki nuk respekton nevojën e vërtetë për mbrojtje, pasi në fakt, 
migrantët e parregullt janë ata që kanë më shumë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare: 
statusi i tyre i bën ata veçanërisht potencial për të qenë subjekt i abuzimit, shfrytëzimit 
dhe refuzimit të shumë prej të drejtave të tyre të njeriut. 

Vitet e fundit ka pasur një rritje të njohjes dhe pranimit të të drejtave të migrantëve, duke 
rezultuar në krijimin e një strukture të re ne kuadrin e OKB-se, atë të Reporterit Special 
për të Drejtat e Njeriut të Migrantëve, si edhe në miratimin e një sërë deklaratash apo 
traktatesh që trajtojnë në mënyrë specifike të drejtat e migrantëve.47 

A.3.2.b Detyrimet e migrantëve
Detyrimet e migrantëve nuk janë të paraqitura në norma specifike apo të përgjithshme 
të së drejtës, sikundër është situata me të drejtat e tyre. Megjithatë, pavarësisht nga 
mungesa e instrumentave ndërkombëtare, shumica e shteteve parashikojnë shprehimisht 
në legjislacionin e tyre detyrimin e të huajve për të respektuar autoritetin e shtetit, ligjet 
dhe aktet procedurale në fuqi. 

Shumë shtete po e vënë theksin e politikave të tyre tek integrimi i migrantëve në 
komunitet, duke mësuar gjuhën, respektuar kulturën e vendit pritës etj. Megjithatë, këto 
përpjekje përbëjnë më shumë një angazhim të shteteve për të mundësuar integrimin e 
migrantit se sa një detyrim ligjor të migrantit për t’u bërë pjesë e komunitetit. 

Siguria kombëtare dhe  të drejtat e  migrantit

Siguria kombëtare përbën shqetësimin primar të shteteve, në politikat e tyre për pranimin e të 
huajve. Shpesh, siguria kombëtare interpretohet në mënyrë të zgjeruar, duke  përfshirë edhe 
sigurinë ekonomike, identitetin kulturor e fetar, sigurinë e mjedisit, krahas rendit publik, social e 
politik, apo mbrojtjes kundër krimit të organizuar dhe terrorizimit.  
Çështjet e sigurisë, shpesh janë përdorur si alibi për të kufizuar apo pezulluar të drejtat 
e migrantëve. Me zgjerimin e veprimtarisë se krimit të organizuar dhe terrorizmit, është 
shtuar doza e dyshimit ndaj migrantëve, të cilët shpesh konsiderohen si ‘armiq’ potencialë. 

47Shih për më shumë në vijim,  Kapitulli C- Instrumentat Ndërkombëtarë në Fushën e Migracionit.
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Për pasojë, shumë të drejta dhe garanci të migrantëve po sakrifikohen në emër të ‘luftës 
kundër terrorizmit’. Balancimi i respektimit të të drejtave të njeriut dhe çështjeve të sigurisë 
po bëhet gjithmonë e më i vështirë. Instrumentat ndërkombëtare nuk respektohen nën 
justifikimin e ‘situatës së veçantë brenda vendit’ apo ‘mbrojtjes ndaj terrorizmit’.  

Në këto kushte, respektimi i të drejtave të migrantit kundrejt sigurisë kombëtare mund 
të jetë i suksesshëm vetëm në rast se standartet dhe garancitë ndërkombëtare trupëzohen 
në legjislacionin e brendshëm. Ky është një parakusht për zbatimin efektiv të politikave 
migratore dhe administrimin e migracionit. 

Çdo kufizim i të drejtave të migrantëve duhet të parashikohet nga legjislacioni i 
brendshëm. Arrestimi apo ndalimi i një personi në bazë të një akti administrativ duhet 
të lejohet vetëm në rast se lejohet nga legjislacioni i brendshëm, p.sh të jete e qarte se 
ekziston një ligj që e konsideron arrestimin të lejueshëm. Legjislacioni duhet të përmbajë 
dispozita të qarta për procedurat që duhet të ndiqen për arrestimin dhe ndalimin si p.sh. 
parimi i ligjshmërisë do të shkelet në rast se dikush arrestohet apo ndalohet mbi baza jo 
të qarta në legjislacionin e brendshëm. 

Duhet të ketë ndalime të qarta kundër arbitraritetit. P.sh nuk mjafton që ligji të lejojë 
arrestimin, por ligji vetë nuk duhet të jetë arbitrar, si dhe zbatimi i tij nuk duhet të 
ndodhë në mënyrë arbitrare. Ky parim është në përputhje dhe mbështet parimin e 
ligjshmërisë dhe anasjelltas. 

Me miratimin/adoptimin e instrumentave të të drejtave të njeriut, ne çdo vend duhet 
të ngrihet një strukturë e pavarur për të monitoruar zbatimin e ligjeve dhe të kërkojë 
dëmshpërblim apo rivendosjen ne vend të se drejtës së dhunuar. Strukturat monitoruese 
të pavarura janë shumë të rëndësishme pasi sigurojnë që qeveritë do të mbajnë 
përgjegjësi për veprimet e tyre, dhe se çdo shkelje e së drejtës do të shpallet publikisht. 
Në këtë mënyrë, krijohet një mundësi më shumë për të detyruar strukturat shtetërore të 
respektojnë normat e nxjerra prej vete atyre, në të kundërt do të mbajnë përgjegjësi. 

Përveç strukturave monitoruese, në çdo shtet duhet të ekzistojë e drejta e informimit 
dhe transparenca. Një qeveri e hapur, objekt i investigimit do të jetë përgjegjshme për 
veprimet e veta dhe përgjegjëse për shkeljet. Nga ana tjetër, informimi dhe transparenca 
krijojnë mundësi për trajnimin e publikut me të drejtat dhe detyrimet e tyre, gjë që 
potencialisht ndihmon në respektimin e legjislacionit dhe në rast shkeljeje nuk e vendos 
subjektin përballë procedurave arbitrare, por i paralajmëruar me kohë për pasojat e 
veprimeve të tij, ai do të mbajë përgjegjësinë përkatëse. 

Në rast shkeljeje, reagimi nga organet shtetërore duhet të jetë proporcional, në përputhje 
dhe në raport të drejtë me shkeljen. Në bazë të parimit të proporcionalitetit, kur ndaj 
qytetarit merren masa të cilat mund të dhunojnë të drejtat e njeriut, këto masa duhet të 
rishikohen në baza të rregullta nga struktura të pavarura shtetërore. Masat përjashtimore 
duhet të ngelen përjashtimore dhe vetëm në rast se janë të domosdoshme për shkak të 
situatës, p.sh. në periudha emergjencash apo në kohë lufte. Nga ana tjetër, në bazë të 
parimit të proporcionalitetit, masat duhet të jenë specifike dhe të mirëpërcaktuara dhe 
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jo të përgjithshme dhe arbitrare. 
Përfundime: 

Ky seksion i manualit u ndal në një përshkrim të përgjithshëm të dimensioneve të 
diskrecionit shtetëror për çështjet e hyrjes, qëndrimit dhe largimit të të huajve dhe të 
drejtat e detyrimet e migrantëve. Autoriteti i shtetit është një faktor thelbësor dhe i 
gjithëpranuar në çështjet e migracionit. E drejta ndërkombëtare parashikon disa kufizime 
ndaj autoritetit shtetëror duke kërkuar që politikat migratore të balancojnë interesat e 
shtetit me ato të individit, kur bëhet fjale për migracionin e rregullt. Por parimet e 
së drejtës ndërkombëtare në çdo rast gjenden përballë situatës ekonomike, politike, 
sigurisë, traditave të një shtetit, të cilat kanë ndikim të konsiderueshëm në kuadrin e 
përgjithshëm për menaxhimin e migracionit në një shtet dhe njohjes e respektimit të të 
drejtave të migrantëve. 

KAPITULLI B
E drejta migratore ndërkombëtare  

B.1. Vështrim i përgjithshëm dhe karakteristikat e së drejtës 
ndërkombëtare 
Përpara se të kalojmë në një trajtim të shkurtër të instrumentave kryesorë ndërkombëtarë, 
është me vend të përmendim se cilët janë burimet kryesore dhe karakteristikat e së 
drejtës ndërkombëtare, subjektet, juridiksioni dhe mënyra e veprimit e kësaj të drejte. 

Subjektet• 
E drejta ndërkombëtare në përgjithësi rregullon marrëdhëniet midis shteteve. Në 50 vitet e 
fundit, koncepti i së drejtës ndërkombëtare është zgjeruar gradualisht për të përfshire krahas 
shteteve edhe subjekte të tjera siç janë organizatat ndërkombëtare dhe individin.

Burimet • 
Tre janë burimet kryesore të së drejtës ndërkombëtare: zakoni ndërkombëtar, traktati 
ndërkombëtar, dhe parimet e përgjithshme të së drejtës të pranuara përgjithësisht.

Zakoni ndërkombëtar përkufizohet si ajo pjesë e së drejtës ndërkombëtare që e merr 
autoritetin nga praktika e vazhdueshme dhe e qëndrueshme e shteteve dhe jo nga një 
traktat i përbashkët apo tekst ligjor ku palët shprehin pëlqimin e tyre në rrugë formale. 
E drejta ndërkombëtare zakonore ndryshon në përputhje me kontributin e shteteve në 
mënyrë individuale. Kur një shtet sillet në përputhje me atë që ai e quan detyrimin e tij 
ligjor në kuadër të marrëdhënieve në komunitetin ndërkombëtar praktika e tij mund të 
kontribuojë në formimin e së drejtës zakonore ndërkombëtare. Kjo ndodh kur shtetet e 
tjera e adoptojnë dhe e ndjekin shembullin apo veprimin e shtetit kontribues. Në këtë 
kuptim, zakoni ndërkombëtar përbëhet nga dy elementë kryesor: i. praktika aktuale e 
shteteve; dhe ii. besimi nga ana e shtetit se duhet të sillet në një mënyrë të caktuar sepse 
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kjo i kërkohet nga e drejta (opinio juris). 
E drejta zakonore ndërkombëtare mund të jete edhe në formë të shkruar, si p.sh ndalimi 
i genocidit është parashikuar në konventën e Gjenevës. Megjithatë, ky është një parim 
i së drejtës zakonore, që do të thotë se, edhe në rast se shtetet nuk e kanë nënshkruar 
konventat e Gjenevës, ata përsëri janë të detyruar nga zakoni ndërkombëtar. 

Krahas zakonit ndërkombëtar që është burimi fillestar i së drejtës ndërkombëtare, e 
drejta ndërkombëtare përbëhet edhe nga një korpus i gjerë normash, traktatesh apo 
aktesh të tjera ndërkombëtare të nënshkruara nga shtetet. Traktatet ndërkombëtare nuk 
janë gjë tjetër veçse kontrata në nivel ndërkombëtar. Ato njihen me shumë emra si 
“konventa’, ‘ marrëveshje ndërkombëtare’, ‘pakte’, ‘karta’, ‘statute’ etj. 

E drejta Ndërkombëtare ka edhe burime të tjera shtesë ose plotësuese si vendimet 
gjyqësore të gjykatave ndërkombëtare apo të brendshme, aktet e organizatave 
ndërkombëtare si deklarata apo rezolutat, si edhe veprat e autorëve të shquar të së 
drejtës ndërkombëtare48.

Kur flitet për të drejtën ndërkombëtare, përgjithësisht i referohemi të drejtës publike 
ndërkombëtare dhe jo asaj private. E drejta publike ndërkombëtare është një degë e 
veçantë e së drejtës dhe nuk duhet të ngatërrohet më atë private. E para merret me 
çështje të interesit ndërkombëtar që shqetësojnë pothuajse të gjitha shtetet si p.sh. çështje 
të mjedisit, hapësirës ajrore dhe detare, luftës, ndryshimeve territoriale, suksedimit 
shtetëror, përgjegjësisë shtetërore, të drejtës së traktateve, të drejtës diplomatike dhe 
konsullore, imunitetit dhe juridiksionit shtetëror, organizatave ndërkombëtare, të drejtat 
e njeriut dhe mbrojtja e tyre etj. 

E drejta private ndërkombëtare i referohet konfliktit midis sistemeve ligjore të ndryshme 
në ato raste kur në kuadër të një legjislacionit të brendshëm ekziston një element i 
huaj dhe që vë në diskutim zbatimin e ligjit të huaj apo rolin e gjykatave të huaja. E 
drejta ndërkombëtare private shpesh ka të bëjë me bizneset shumëkombëshe apo ato 
ndërkombëtare. 

B. 2. E drejta ndërkombëtare migratore
Çështjet migratore historikisht janë trajtuar në nivelin kombëtar, duke bërë që legjislacioni 
migrator të jetë kryesisht i brendshëm. Me zgjerimin e lëvizjeve migratore, u pa se ishte 
i pamundur rregullimi i këtij fenomeni vetëm me kuadrin legjislativ vendas në një kohë 
kur nevoja për bashkëpunim dhe veprime të përbashkëta bëhej më emergjente. 

Kjo çoi në hartimin dhe miratimin e akteve ndërkombëtare migratore. E drejta migratore 
ndërkombëtare, në themel të saj ka përgjegjësinë ndërkombëtare të shteteve, gjë që 
kufizon autoritetin tradicional të tyre për sa i përket çështjeve migratore, në bazë të një 
parimi themelor dhe të pranuar gjerësisht se e drejta ndërkombëtare qëndron mbi të 
drejtën kombëtare. 
E drejta migratore ndërkombëtare përkufizohet si ajo pjesë e së drejtës me anë të së cilës 
shtetet do të menaxhojnë disa nga aspektet e migracionit në nivel ndërkombëtar.49  

  48Për një listë të plotë të burimeve të së drejtës ndërkombëtare shih nenin 39 të Statutit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë.
  49Shih Essentials on Migration Management, Vëllimi I, Seksioni 1.6 fq.8. 
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Për shkak të natyrës, objekti i së drejtës  migratore ndërkombëtare nuk mund të 
identifikohet totalisht saktë. Ajo mbulon një tërësi marrëdhëniesh ligjore të cilat mund 
të jenë si shtet me shtet dhe shtet-individ. Përfshin si akte bilaterale, rajonale dhe 
ndërkombëtare. 

E drejta ndërkombëtare migratore nuk është zhvilluar nga ndonjë organ legjislativ i posaçëm 
por gradualisht nëpërmjet një proçesi spontan në përputhje me nevojat e komunitetit 
ndërkombëtar. Ajo ka qënë subjekt i zhvillimeve në përgjithësi të së drejtës ndërkombëtare, 
e në mënyrë të posaçme i të drejtës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. 

E drejta ndërkombëtare migratore mbulon çështje të tilla si migracioni për qëllime 
punësimi, lufta kundër migracionit të parregullt, të drejtat e migrantëve etj. Në 
këtë pjesë të manualit do të ndalemi në trajtimin e disa prej instrumentave kryesore 
ndërkombëtare, këto të ndara sipas organit apo strukturës hartuese të dokumentit, duke 
filluar nga instrumentat e OKB-se. Megjithatë, përpara se të shpjegojmë specifikat e 
çdo instrumenti, shkurtimisht, ne vijim janë prezantuar disa prej parimeve themelore 
që qëndrojnë në themel të së drejtës ndërkombëtare migratore, e për pasojë që gjenden 
pothuajse në të gjithë instrumentat e së drejtës migratore.  

a.  E drejta e lëvizjes 

Është një parim i rëndësishëm që gjen shprehje në shumë instrumenta ndërkombëtarë 
ku përmendin, Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut dhe Konventën 
Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike. Ky parim interpretohet si më 
poshtë: 

Kushdo që qëndron në mënyrë të ligjshme në territorin e një shteti ka të drejtë të 1. 
lëvizë lirshëm dhe të zgjedhë vendbanimin e tij brenda atij territori. 
Kushdo është i lirë të largohet nga çdo shtet, përfshirë edhe shtetin e tij të 2. 
origjinës. 
Askush nuk do të privohet arbitrarisht nga e drejta për të hyrë në vendin e tij/saj. 3. 
Të drejtat e përmendura më sipër nuk do t’i nënshtrohen asnjë kufizimi përveç atyre 4. 
që parashikon ligji dhe që janë të nevojshme për të mbrojtur sigurinë kombëtare, 
rendin publik, shëndetin apo moralin publik, apo edhe të drejta dhe liritë e të tjerëve 
që janë në përputhje me të drejtat e tjera të njohura nga instrumentat ndërkombëtarë 
përkatës. 

Në kuadrin e së drejtës ndërkombëtare, e drejta e lëvizjes nuk shoqërohet me një të 
drejtë korresponduese për të hyrë në territorin e një shteti tjetër, gjë që kufizon tejet 
lirinë e lëvizjes. 

b. Mosdiskriminimi 
Normat e mosdiskriminimit gjenden pothuajse në të gjitha instrumentat e së drejtës 
ndërkombëtare. Parimi i mosdiskriminimit kërkon që si e drejta ashtu edhe politikat e 
shteteve nuk duhet të parashikojnë trajtim të diskriminuar ndaj migrantëve, duke kufizuar 
hapësirën e dallimeve që një shtet mund të bëjë midis shtetasve të vet dhe migrantëve. 
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Shtetet duhet të japin një justifikim të pranueshëm për dallimet e parashikuara në aktet 
ligjore apo në praktikë. 
Pavarësisht nga klauzola anti-diskriminim, dallimet (ligjore dhe në praktikë) midis  
shtetasve, migrantëve afatshkurtër, migrantëve afatgjatë, migrantëve të rregullt dhe 
të parregullt, të cilat pranohen gjerësisht nga komuniteti i shteteve, për sa kohë që 
nuk prekin thelbin e të drejtave të njeriut dhe kanë një bazë racionale si justifikim për 
çështjen, janë të pranueshme. Shpesh dallimet në trajtimin e të huajve (në tërësi apo një 
kategorie të posaçme) janë rezultat i traditës historike apo lidhjeve kulturore, apo në 
bazë të detyrimeve të një shteti ndaj një tjetri. 

c. Parimi i moskthimit50 

Në bazë të këtij parimi, një shtet nuk mund të kthejë asnjë person në një vend ku ai apo 
ajo mund të persekutohen. Ai parashikohet në Konventën e vitit 1951 “Mbi statusin e 
refugjatit”, dhe ndalon shtetet që të dëbojnë apo kthejnë refugjatët për çfarëdo arsye në 
vendet ku jeta apo liria e tyre është në rrezik. 

Konventa e OKB kundër torturës e zgjeron këtë parim duke ndaluar kthimin e një 
personi në një vend ku ai/ajo mund të torturohen. 

Edhe neni 3 i Konventës Evropiane “Për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut” për shumë kohë është interpretuar se ndalon kthimin në një vend nëse ekziston 
një rrezik real i torturës apo trajtimit çnjerëzor e degradues.

Ky parim, ka fituar tashmë statusin e zakonit ndërkombëtar duke qenë i detyrueshëm 
për të gjithë shtetet qofshin ato palë ose jo të konventës. Përjashtimet lejohen kur 
personat mund të konsiderohen si rrezik për sigurinë e shtetit pritës apo kur personi 
është akuzuar për një krim specifik. 

Parimi i moskthimit nuk ndalon dëbimin në një shtet tjetër të tretë, megjithëse shteti 
dëbues ka detyrim të evitojë zinxhirin e kthimeve drejt shtetit persekutues. Moskthimi 
nuk shpie domosdoshmërisht tek azili, rezidenca e përhershme apo ndonjë status tjetër i 
qëndrueshëm. Garantimi i statusit të tillë konsiderohet si pjesë e diskrecionit të shtetit. 

d. Parimi i respektimit të jetës private dhe familjare

Autoriteti i Shteteve për të përdorur të drejtën kombëtare për të rregulluar se kush 
mund të hyjë, qëndrojë apo largohet nga territori i tij kufizohet edhe nga e drejta 
ndërkombëtare që trajton çështjen e bashkimit familjar dhe ‘interesin më të mirë të 
fëmijës’. Instrumentat e të drejtave të njeriut e mbrojnë bashkimin familjar duke e 
konsideruar atë si njësinë bazë të shoqërisë.  Për shembull, autoriteti i shtetit për të 
larguar të huajt kufizohet nga interesi i bashkimit familjar apo interesi më i mirë i 
fëmijës.  

50Shiko për me shume si me sipër: Përgjegjësitë e shtetit, fq.28.
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e. Parimi i procedurave të qarta dhe transparente

E drejta ndërkombëtare migratore parashikon se procedurat që kanë të bëjnë me 
migrantët duhet të jenë transparente dhe të qarta dhe jo arbitrare e diskriminuese. Për 
shembull, një shtet do të shkelë detyrimet e tij ndërkombëtare në rast se vendos që 
të largojë të gjithë personat e një race të caktuar. Ndalimi dhe dëbimi duhet të kryhet 
pa përdorim të torturës apo trajtimit çnjerëzor por në vijim të një procesi të rregullt 
gjyqësor. 

f. Parimi i detyrimit për të ripranuar shtetasit e vet 

Detyrimi i shtetit për të pranuar shtetasit që kthehen pranohet si një normë e së drejtës 
ndërkombëtare zakonore. Që e drejta e shteteve për të dëbuar të huajt e parregullt të jetë 
efektive, duhet që të ekzistojë një e drejtë korresponduese e shtetasit për tu kthyer në 
një shtet të caktuar, pra e drejta e personit për t’u kthyer në vendin e tij.51  

Për ta rregulluar më mirë këtë detyrim, shtetet pritëse dhe ata të origjinës nënshkruajnë 
gjithmonë e më shumë marrëveshje të cilat njihen si “marrëveshjet e ripranimit”. Në 
praktikë, detyrimi për të ripranuar, kufizohet nga mungesa e dokumentave të udhëtimit 
apo të identifikimit. 

B. 3. Instrumenta të të drejtave të njeriut që  trajtojnë 
çështje migratore

Në parim, të drejtat e njeriut janë të zbatueshme për të gjitha qeniet njerëzore në 
të gjitha kohët. Instrumentat e të drejtave të njeriut janë pjesa më e rëndësishme e 
instrumentave që parashikojnë të drejtat e migrantëve, sidomos po të mbajmë parasysh 
numrin e personave që nuk bien nën kategoritë tradicionale të migrimit apo janë në 
situatë të parregullt. 

Më poshtë, janë paraqitur disa nga dokumentat themelore të të drejtave të njeriut, që 
rregullojnë aspekte të veçanta të procesit të migrimit.  

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut: miratuar nga Asambleja e Përgjithshme 
e Kombeve të Bashkuara në vitin 1948. Deklarata u konceptua si një instrument që do 
të shërbente si ‘një standart i arritjeve dhe aspiratave për të gjithë njerëzit dhe kombet”. 
Të 30-të nenet e saj mbulojnë një gamë të gjerë të të drejtave të njeriut ku ndër të tjera 
përfshihen: 

E drejta e jetës, lirisë dhe sigurisë së personit;1. 
Ndalimi i skllavërisë apo punës së detyruar;2. 
Ndalimi i torturës apo trajtimit çnjerëzor dhe degradues;3. 

51Programi i Veprimit i Kajros i cili parashikon se “ Qeveritë e vendeve të origjinës të migrantëve të padokumentuar dhe të personave të 
cilët kanë marrë refuzim për aplikimin e tyre për azil  kanë detyrimin t’i pranojnë dhe t’i ri-integrojnë ata persona dhe jo ti penalizojnë 
kur ata kthehen në vendin e tyre”.



36

E Drejta Migratore Ndërkombëtare

Ndalimi i legjislacionit penal me fuqi prapavepruese;4. 
E drejta për të respektuar jetën private dhe familjare, shtëpinë dhe korrespondencën;5. 
E drejta për t’u larguar dhe për t’u kthyer në shtetin e origjinës;6. 
E drejta e lirisë së mendimit, ndërgjegjes dhe fesë; 7. 
Liria e mendimit.8. 

Neni 2 i Deklaratës përkufizon parimin themelor të mosdiskriminimit i cili është mjaft 
i rëndësishëm në kuadrin migrator. Neni garanton se çdo qënie njerëzore ka të drejtat 
dhe detyrimet e parashikuara në Deklaratë pa dallim gjinie, race, ngjyre, feje, politike, 
opinioni, kombëtare apo sociale, pronësie, lindje apo status tjetër. 

Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale, dhe Kulturore dhe 
Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike:  Kanë hyrë në fuqi në 
vitin 1966 në përpjekje për t’i dhënë një karakter ligjor deklaratës si më sipër. Të dyja 
janë ratifikuar gjerësisht dhe janë ligjërisht detyruese për palët. Ato janë instrumenta 
gati gjithëpërfshirëse duke listuar një gamë të gjerë të drejtash dhe lirish. Të gjitha 
qëniet njerëzore, përfshirë edhe ata që janë përfshirë në procesin migrator kanë të drejtë 
të mbrohen nga këto instrumenta. Disa nga të drejtat e parashikuara janë veçanërisht 
me interes për migrantët, si p.sh e drejta për t’u larguar nga çdo shtet, dhe e drejta e 
personit për t’u kthyer në vendin  e tij/saj. Instrumentat garantojnë edhe shumë të drejta 
të tjera të zbatueshme në situata që janë të ngjashme me migracionin. 

Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit 
Racor: Ka hyrë në fuqi më 4 janar 1969. Ky dokument është një tjetër instrument që 
përmban dispozita me interes në fushën e migracionit. Është dokumenti themelor që ka 
të bëjë me diskriminimin racor. E përkufizon diskriminimin me bazë racën si: 

Çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë me bazë racën, ngjyrën, 
prejardhjen, origjinën etnike apo kombëtare e cila ka si pasojë zhvlerësimin apo 
kufizimin e njohjes, gëzimit apo ushtrimit në të njëjtën mënyrë të të drejtave të 
njeriut dhe lirive themelore.52  

Neni 5 i Konventës parashikon një listë jo shteruese të të drejtave që duhet të gëzohen 
pa dallim race, ngjyre, origjine etnike apo kombëtare.53 Konventa nuk i garanton këto 
të drejta por parashikon se në rast se këto të drejta ekzistojnë në të drejtën kombëtare, 
ato duhet të gëzohen pa diskriminim. 

Konventa për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas: 
Ka hyrë në fuqi më 3 shtator 1981. Ky instrument është me interes në kuadrin e të 
drejtave të migrantëve sepse kërkon nga shtetet palë të marrin të gjitha masat, duke 
përfshirë dhe ato ligjore, për të ndaluar trafikimin e femrave. Trafikimi i femrave është 
një nga format më të njohura të migracionit që ka elemente shfrytëzuese për migranten 
femër. Konventa bëhet më e prekshme sidomos në kuadër të feminizimit të migracionit 
ndërkombëtar, proces ky gjithmonë e në rritje, duke vënë theksin tek eleminimi 
52Shih nenin 1 të Konventës për eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit racial. 
53Neni 5 parashikon për të drejta të tilla si e drejta për trajtim të njëjtë para ligjit dhe organeve të drejtësisë, siguria e personit dhe 
mbrojtja ndaj dhunës, të drejtat politike, të drejta civile si e drejta e lirisë se lëvizjes dhe qëndrimit brenda kufijve, e drejta për t’u 
larguar duke përfshirë largimin dhe kthimin në vendin e origjinës, e drejta për të pasur shtetësi, martese dhe zgjedhje të lire të partnerit, 
e drejta për të pasur pasuri, për të trashëguar, e drejta e lirisë se mendimit, ndërgjegjes dhe fesë, liria e mendimit dhe shprehjes; të 
drejta ekonomike, sociale dhe kulturore si e drejta për pune, e drejta për të marre pjese a formuar sindikata, e drejta e strehimit, arsimit, 
trajnimit, shëndetit publik, etj. 
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i diskriminimit të femrave të cilat, në rastin kur janë migrante gjenden përballë një 
diskriminimi të dyfishtë: si migrante dhe si femra. 
Konventa kundër Torturës, Trajtimit apo Ndëshkimit të Egër, Çnjerëzor, dhe 
Degradues: Ka hyrë në fuqi më 26 qershor 1987. Kjo Konventë kërkon eleminimin e 
torturës dhe çdo trajtimi tjetër çnjerëzor dhe degradues në botë, dhe e shtrin parimin 
e mos diskriminimit dhe mos-kthimit për t’u zbatuar në të gjitha rastet kur ka arsye 
thelbësore për të besuar se një person do të torturohet në rast se do të kthehet në vendin 
e tij apo të saj të origjinës. 

Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat e Fëmijës: ka hyrë në fuqi në 2 shtator 
1990. Është një nga aktet me të rëndësishme të se drejtës ndërkombëtare ne të cilën 
janë parashikuar të drejtat dhe detyrimet ne të gjitha dimensionet e trajtimit të fëmijëve. 
Subjekt janë personat nën 18 vjeç. Ajo përfshin një sërë të drejtash si e drejta për 
kujdes shëndetësor, arsimim, familje, e mbrojtjes nga dhuna, abuzimi, neglizhimi e 
shfrytëzimi,e  një niveli të pranueshëm të jetesës, etj. Ndalimi kundër diskriminimit në 
nenin 2 parashikon se të gjitha të mirat (përfitimet) që një shtet akordon për shtetasit 
e tij, duhet t’ia njohë të gjithë fëmijëve, përfshirë edhe fëmijëve të migrantëve dhe 
refugjatëve. 

Konventa Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut: Ka hyrë në 
fuqi më 3 shtator 1953. Është një nga instrumentat më të rëndësishëm rajonalë dhe 
ndërkombëtarë për mbrojtjen e të drejtave të individit. Protokolli 4 i Konventës është 
në veçanti me interes në kuadrin e së drejtës migratore pasi sanksionon liri si: lira e 
lëvizjes, e drejta për t’u larguar nga vendi i shtetësisë, e drejta për të hyrë në shtetin e 
shtetësisë, lira e shtetasve nga dëbimi dhe ndalimi i dëbimit kolektiv të të huajve.54 

B. 4. Instrumenta specifikë në fushën e migracionit 
Krahas instrumentave të të drejtave të njeriut, baza ligjore që rregullon çështjet migratore 
është plotësuar me një sërë dokumentash specifikë migratorë që trajtojnë disa aspekte 
apo në tërësi fenomenin e migracionit. Disa prej tyre janë hartuar nën ombrellën e 
OKB-së, të tjera në kuadrin e organizmave të fokusuar në çështjet migratore apo të 
lidhur me to, si p.sh. konventat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO-s) , apo 
rajonale, si p.sh. Instrumentat e Këshillit të Evropës. 

Si më poshtë janë paraqitur shkurtimisht disa nga këto dokumenta, të renditura në 
përputhje me organin që i ka hartuar, duke filluar me instrumentat e OKB-së.  

B. 4.1. Konventa të miratuara nga OKB-ja 

B. 4.1.1 Konventa mbi Statusin e Refugjatit (1951) dhe protokolli i saj 
zbatues
Konventa lidhur me Statusin e Refugjatit hyri në fuqi më 22 Prill 1954. Aktualisht ka 
140 Shtete palë. Shqipëria është bërë pjesë e komunitetit aderues të dokumentit në 18 
Gusht 1992 në bazë të dekretit nr.200 të datës 3.6.1992.

54Shih nenet 2, 3, 4 të Protokolli 4 të Konventës.
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Konventa ishte rezultat i shqetësimit të komunitetit ndërkombëtar lidhur me respektimin 
e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e çdo individi që gjendet në rrezik për jetën e tij 
apo të familjarëve si rezultat i përndjekjes. Ajo synonte që të konsolidonte marrëveshjet 
ekzistuese, kryesisht të fragmentarizuara për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të 
zgjeronte gamën e rasteve që mandatojnë mbrojtje. 

Konventa është pasuar nga Protokolli lidhur me Statusin e Refugjatit, i vitit 1967. 
Protokolli e ndryshon dhe plotëson Konventën, për t’ju përshtatur zhvillimeve dhe 
situatave të reja që kërkojnë mbrojtje nga shtetet por nuk parashikohen nga kuadri 
ekzistues i Konventës. 

Konventa dhe Protokolli përkufizojnë si ‘refugjat’ çdo person i cili për shkak të frikës 
së bazuar nga përndjekja për shkak të racës, besimit, kombësisë, anëtarësisë në një 
grup të caktuar social apo politik, gjendet jashtë vendit të origjinës dhe nuk ka mundësi 
apo për shkak të një frike të tillë, nuk ka dëshirë të kërkojë mbrojtjen e atij vendi; ose 
për shkak se nuk ka shtetësi dhe duke qënë jashtë vendit të rezidencës së zakonshme si 
rezultat i ngjarjeve të tilla, apo për shkak të frikës, nuk ka dëshirë të kthehet. 

Për qëllim të këtij manuali do të ndalemi shkurtimisht në të drejtat dhe detyrimet e shteteve 
dhe të individit/refugjatit, parashikuar kryesisht në kapitujt 1-5 të Konventës.55  

Detyrimet dhe të drejta të përgjithshme të refugjatit

Konventa parashikon ne nenin 2 të saj detyrimin e refugjatit për të respektuar 
legjislacionin dhe rregullat në një shtet, ndërsa gëzon të drejtën e mosdiskriminimit 
dhe trajtimit të barabartë me shtetasit për sa i përket çështjes së besimit fetar dhe lirisë 
së edukimit fetar për fëmijët e tij. Këto të drejta, refugjati i ushtron pa kufizime, përveç 
rasteve në kohë lufte apo rrethana të tjera të rënda ku shtetet palë mund të marrin masa 
të nevojshme të diktuara nga situata në emër të interesit të rendit publik. 

Statusi  juridik

Konventa detyron shtetet palë që të respektojnë të drejtat lidhur me statusin personal 
të mëparshëm të refugjatit, si të drejtat që burojnë nga martesa, për sa kohë ato janë në 
përputhje me të drejtën e vendit pritës. Pas marrjes se azilit, statusi personal i refugjatit 
rregullohet  nga ligji i shtetit të vendbanimit apo të rezidencës, ndërsa respektohen të 
drejtat e lindura para azilit, si p.sh. të drejtat që burojnë nga martesa, për sa kohë janë 
në përputhje me vendin pritës.56  

Lidhur me pasurinë e tundshme apo të patundshme, Konventa parashikon trajtim jo 
më pak të favorshëm se sa trajtimi i të huajve në përgjithësi në vend.57 Konventa i 
njeh refugjatëve të ligjshëm të drejtën e organizimit në organizata jo-politike apo jo-
fitimprurëse. Gjithashtu, refugjati ka të drejta të plota lidhur me aksesin në gjykata si 
dhe trajtim të njëjtë me atë të shtetasve.58  

55Konventa është ndarë në 7 kapituj që trajtojnë respektivisht: 1. Parimet e përgjithshme; 2. Statusin juridik; 3 Punësimin me pagesë, 4. 
Mirëqenien; Masat administrative; 6/7 Dispozita kalimtare dhe dispozita të fundit
56Shih për më shumë nenin 12 të Konventës. 
57Shih për më shumë nenin 13 të Konventës. 
58Si më sipër, nenet 14-16. 
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Punësimi
Konventa rregullon çështjet që kanë të bëjnë me punësimin, vetëpunësimin si edhe 
ushtrimin e profesioneve të lira. Në këto çështje, refugjatët kanë të drejta, po aq të 
favorshme sa edhe të huajt në vend.59 Për më tepër, me synim zgjerimin e gamës së të 
drejtave, Konventa parashikon disa raste kur kufizimet që vendosen zakonisht ndaj të 
huajve në përputhje me nevojat e tregut vendas, nuk aplikohen për refugjatët.60  

Mirëqënia
Në përpjekje për t’i akorduar refugjatëve një trajtim njerëzor dhe dinjitoz, konventa 
parashikon një sërë masash që duhet të marrin shtetet lidhur me mirëqenien e tyre. Në 
mënyrë të veçantë, Konventa kërkon nga shtetet të miratojnë në legjislacionet e tyre 
dispozita që i trajtojnë të huajt njësoj me shtetasit në lidhje me kufizimet ushqimore, ne rast 
se në një shtet gjendet në situatë racionimi për produkte të caktuara, arsimin fillor, ndihmën 
publike, legjislacionin e punës dhe sigurimet shoqërore. Ndërkohë, për çështjet e strehimit 
dhe arsimit të mesëm dhe të lartë, refugjatët, në bazë të Konventës kanë të drejtë për trajtim 
jo më pak të favorshëm se ai që i akordohet të huajve në përgjithësi.61   

Masat administrative
Kapitulli V është përqendruar në masat apo procedurat administrative, ku vihet theksi 
tek detyrimi i shtetit pritës për të ndihmuar refugjatin lidhur me çështje të tilla si: 
dokumentacioni, certifikatat, dokumenta identifikimi, dokumenta udhëtimi, transferimin 
e aseteve apo ushtrimin e të drejtës së lëvizjes në territor. Kjo e fundit është subjekt i 
kufizimeve që parashikohen për të huajt në përgjithësi.62  

Kapitulli V parashikon edhe të drejtën e refugjatit për të mos u kthyer në një vend ku 
jeta dhe liria e tij apo familjarëve të tij kërcënohet për shkak të racës,besimit, shtetësisë, 
anëtarësisë në një grup social apo politik që ushqen bindje të caktuara.

Duke marrë më konsideratë se refugjatët i përkasin një kategorie personash që mbajnë 
shtetësinë e shtetit të origjinës por që në fakt jo vetëm që nuk gëzojnë mbrojtje por kanë 
frikë të kthehen aty për shkak të persekutimit, Konventa i bën thirrje shteteve që të marrin 
masa për natyralizimin e refugjatëve me procedura të përshpejtuara dhe të thjeshta. 

Për sa më sipër, Konventa lidhur me statusin e refugjatit dhe protokolli shtesë i saj 
përbëjnë një bazë të shëndoshë për trajtimin njerëzor dhe dinjitoz të refugjatit, që, për 
shkak të frikës së bazuar detyrohet të migrojë nga një vend në tjetrin. 

B.4.1.2. Instrumentat Ndërkombëtarë lidhur me Pashtetësinë: Konventa 
e OKB-së mbi Statusin e Personave pa Shtetësi e vitit 1954 dhe Konventa 
e OKB-së për Reduktimin e Pashtetësisë e vitit 1961. 
Konventa e OKB-se lidhur me statusin e personave pa shtetësi dhe Konventa e OKB-
se për reduktimin e pashtetësisë janë dy instrumentat kryesorë që rregullojnë çështjet e 
lidhura me fenomenin e humbjes së shtetësisë. 

59Shih nenet 17-19 të Konventës. 
60Shiko nenin 17 të Konventës
61Shiko nenet 19-24 të Konventës
62Shiko Nenet 25-34.



40

E Drejta Migratore Ndërkombëtare

Konventa e parë, ajo e OKB-së lidhur me statusin e personave pa shtetësi u hartua në 
vitin 1954 dhe hyri në fuqi në 6 qershor 196063. Konventa e dytë, për reduktimin e 
pashtetësisë u hartua në kuadër dhe në respektim të frymës të së parës në vitin 1961 dhe 
hyri në fuqi vetëm në vitin 1975. Nga vetë emri, qëllimi i kësaj Konvente është të nxisë 
reduktimin e fenomenit të pashtetësisë nëpërmjet lehtësimit të procesit të natyralizimit 
në vendin e qëndrimit për personat pa shtetësi. Së bashku, konventat synojnë të 
sigurojnë një game gjithmonë e më të gjerë të drejtash dhe lirish themelore për personat 
pa shtetësi në shtetet anëtare. Shqipëria ka aderuar në këto konventa respektivisht në 
datat 23 qershor 2003 dhe 9 korrik 2003.

Konventat përkufizojnë si ‘person pa shtetësi’ çdo person i cili nuk konsiderohet si 
shtetas nga asnjë shtet brenda juridiksionit të tij.64 Konventat e rregullojnë pozitën e 
personit pa shtetësi si më poshtë: 

Parimi i mosdiskriminimit
Në themel të konventave qëndron parimi i mosdiskriminimit në bazë të të cilit ato 
duhet të zbatohen për çdo person pa shtetësi pavarësisht dhe pa diskriminim për arsye 
të racës, fesë, ose vendit të origjinës”. Personat pa shtetësi duhet të përfitojnë në shtetet 
palë të njëjtat të drejta si edhe vendasit për çështje të tilla si besimi fetar, ushtrimi i 
praktikave fetare dhe liria lidhur me edukimin fetar të fëmijëve të tyre.65 

Statusi Juridik
Konventat parashikojnë se statusi personal i personave pashtetësi qeveriset nga ligji i 
shtetit të qëndrimit. Shtetet palë marrin masa, në kuadrin e tyre legjislativ që të njohin 
të drejtat e fituara nga personat pashtetësi lidhur me statusin e tyre personal, veçanërisht 
të drejtat të fituara nga martesa, parashikuar kjo nga neni 12 i Konventës 1954. 
Konventa i njeh personave pashtetësi të drejtën e pronës66 dhe të drejtën e organizimit 
në atë masë që njihen edhe për të huajt në përgjithësi, ndërsa mbron të drejtat lidhur me 
pronësinë artistike dhe industriale në po të njëjtat nivele si edhe për shtetasit.67  

Arsimi, punësimi dhe mirëqenia 

Sipas Konventës, personat pashtetësi kanë të drejta për edukim njësoj si edhe shtetasit 
lidhur me arsimin fillor.68 Konventa parashikon trajtim të ngjashëm me të huajt në 
përgjithësi lidhur me çështje si: ndihma publike,69 legjislacioni për çështjet e punësimit 
dhe sigurimit. Shtetet, gjithashtu, marrin masa që t’u sigurojnë personave pashtetësi 
trajtim sa më të favorshëm të jetë e mundur, lidhur me çështjet e punësimit, vetëpunësimit, 
dhe profesioneve të lira, e drejta e strehimit, arsimit publik dhe njohjen e diplomave 
dhe certifikatave të huaja.70 

63Në vijim do ti referohemi me Konventa 1954
64Shih nenin 1 të Konventës 1954
65Shih Nenin 580. 
66Shih nenin 13 të Konventës 1954.
67Shih nenin 14,15,16 të Konventës 1954. 
68Shih nenin 22(1) të Konventës 1954. 
69Shih nenin 23 të Konventës. 
70Shih nenin 17-24 të Konventës 1954. 
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Mbështetje administrative

Me qëllim që të lehtësojë personat pashtetësi në marrjen e dokumentacionit, Shtetet 
pritëse ushtrojnë autoritetin e tyre duke kontaktuar strukturat homologe të huaja për 
këtë qëllim. Gjithashtu, shtetet lëshojnë dokumenta identifikimi dhe udhëtimi për 
personat pashtetësi që gjenden në territorin e tyre dhe që nuk posedojnë dokumenta 
udhëtimi të tjera të vlefshme.71 

Personave pashtetësi u njihet e drejta për të lëvizur lirisht dhe për të zgjedhur vendin e 
qëndrimit po në ato përmasa si edhe të huajt në përgjithësi. Në lidhje me pasurinë, Konventa 
parashikon të drejtën e pronësisë industriale artistike, të drejtën për të transferuar asetet dhe 
taksat fiskale të cilat njihen po në ato nivele sikundër njihen edhe për shtetasit.72  

Dëbimi i personave pashtetësi për shkak të natyrës dhe pozitës së tyre, si rregull nuk 
lejohet, përveç rasteve kur dëbimi është i domosdoshëm për sigurinë dhe rendin publik. 
Shtetet duhet të marrin masa me qëllim natyralizimin e tyre në vendin pritës. Në këtë 
kontekst, shteti i origjinës nuk duhet të pranojë heqjen e shtetësisë së shtetasve pa marrë 
më parë një shtetësi tjetër me qëllim që të evitohen rastet e personave pashtetësi.73   

Si përfundim mund të themi se të dyja Konventat kërkojnë të vendosin një regjim 
sa më të favorshëm për personat pashtetësi. Në çdo rast, regjimi i tyre duhet të jetë 
minimalisht i ngjashëm me atë të të huajve në tërësi, ndërkohë që shumë të drejta duhet 
t’i gëzojnë po në të njëjtën mënyrë si shtetasit. Konventa për reduktimin e pashtetësisë, 
në mënyrë të veçantë vë theksin tek marrja e masave nga shtetet për të zvogëluar sa të 
jetë e mundur rastet e personave që për arsye të ndryshme mund të jene pashtetësi. 

B.4.1.3. Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të Gjithë 
Punëtorëve Migrantë dhe Anëtarëve të Familjeve të Tyre (1998)74  

Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të Gjithë Punëtorëve Migrantë dhe 
Anëtarëve të Familjeve të Tyre riafirmon të drejtat themelore të njeriut të parashikuara 
në dokumenta të ndryshëm dhe i trupëzon e konsolidon ato në një instrument të vetëm, 
që i drejtohet në mënyrë specifike punëtorëve migrantë. Kjo është një kategori që 
gjendet shpesh në situata delikate dhe të pambrojtur, sidomos me shtimin e lëvizjeve 
klandestine apo fenomenin e ‘kontrabandimit’ të punëtorëve. 

Konventa shënon një hap përpara të komunitetit ndërkombëtar drejt njohjes dhe 
promovimit të të drejtave të migrantëve. Ajo parashikon në mënyrë sistematike standartet 
minimale të mbrojtjes në kuadrin e të drejtave civile, politike, ekonomike, sociale dhe 
kulturore të punëtorëve migrantë, përfshire edhe ata që gjenden në situatë të parregullt, 
duke qenë i pari dokument i këtij lloji në kuadrin e të drejtave të migrantëve.   

Konventa përkufizon si punëtor migrant çdo person që punon, do të punojë apo ka punuar 
në një vend pune kundrejt shpërblimit në një shtet në të cilin ai nuk është shtetas”.75  

71Shih nenin 26 të Konventës. Përjashtim vetëm për rastet kur një gjë e tillë dëmton rendin dhe sigurinë kombëtare.
72Shih nenet 26-29 të Konventës 1954. 
73Shih nenet 6-1 të konventës 1961.
74Hyri në fuqi në 1 Korrik 2003. Aktualisht ka 37 shtete anëtare.
75Shih nenin 2 të Konventës.
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Në linjë me këtë, paraqiten edhe përkufizimet e punonjësve në varësi të mënyrës së 
punësimit, si punonjësit stinor, punonjësit ndër-kufitar etj. Për herë të parë në një 
instrument ndërkombëtar parashikohet përkufizimi i punëtorëve me dokumenta apo 
situatë të rregullt dhe i punëtorëve pa dokumenta apo situatë të parregullt.76  

Të drejta për të gjithë punëtorët migrantë pavarësisht nga statusi

Konventa pohon se të drejtat e parashikuara prej saj do të respektohen dhe do t’u • 
njihen migrantëve pa asnjë dallim të çdo lloji si p.sh. raca, gjinia, ngjyra, feja apo 
besimi, gjuha, origjina etnike apo kombëtare, shtetësia, mosha, pozita ekonomike, 
pasuria, statusi martesor, lindja apo ndonjë status tjetër, pavarësisht nga natyra e 
punës apo mënyra e hyrjes në një shtet. Konventa parashikon se këto të drejta duhet 
të respektohen dhe të sigurohen “në përputhje me instrumentat ndërkombëtarë të të 
drejtave të njeriut”.77  

Konventa riafirmon disa nga të drejtat themelore të njeriut, për të gjithë punëtorët • 
migrantë, pavarësisht statusit të tyre si: 

E drejta për t’u larguar nga çdo shtet, duke përfshirë edhe shtetin e origjinës  -
dhe e drejta për të hyrë dhe qëndruar në vendin e origjinës. 
E drejta e jetës -
Ndalimi i torturës, trajtimit çnjerëzor, të egër dhe degradues -
Ndalimi i skllavërisë, servitutit, punës së detyruar apo me forcë -
E drejta e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë -
Ndalimi i ndërhyrjes arbitrare apo të paligjshme në intimitetin, familjen,  -
shtëpinë, korrespondencën. 
Ndalimi i privimit arbitrar të pasurisë -
E drejta e lirisë dhe sigurisë së personit dhe ndalimi i arrestimit apo ndalimit  -
arbitrar
Ndalimi i dëbimit kolektiv. - 78 

Konventa vë theksin tek parimi i trajtimit të barabartë të gjithë punëtorëve migrantë • 
me shtetasit lidhur me aksesin dhe procedurat gjyqësore, pagën dhe kushtet e  punës. 
Barazia duhet të zbatohet edhe në fusha të tilla si ndihma e shpejtë mjekësore 
(urgjenca) apo arsimimi. 

Të drejta të punëtorëve migrantë në situatë të rregullt 

Konventa parashikon edhe disa të drejta specifike për migrantët që janë në situatë • 
të rregullt79. Për shembull, e drejta e migrantëve të dokumentuar dhe anëtarëve të 
familjeve të tyre për të lëvizur lirisht në territorin e shtetit pritës (neni 39), dhe e 
drejta për të krijuar shoqata apo sindikata (neni 40). 

76Shih Nenin 5 të Konventës: punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre do të quhen:
   a. me dokumenta apo në situate të rregullt në qoftë se autorizohen të hyjnë, të qëndrojnë si dhe të punojnë në një aktivitet për të cilin   
       paguhen në shtetin punëdhënës në përputhje me ligjin e atij shteti dhe të marrëveshjeve në të cilat ai shtet është pale. 
   b. Do të konsiderohen pa dokumenta apo në situatë të parregullt ata persona të cilët nuk përmbushin kushtet e sipërpërmendura.
77Shih, pjesa II, neni 7 i Konventës. 
78Shih për më shumë kapitullin III të Konventës: Të drejtat e njeriut të gjithë punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre. 
79Shih kapitullin IV të Konventës. 
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Konventa parashikon gjithashtu parimin e barazisë në trajtim me shtetasit, për punëtorët • 
migrantë dhe familjet e tyre në fusha të tilla si aksesi në arsim, strehimi, shërbime sociale, 
shëndetësore, të drejtën për informacion paraprak për kushtet e pranimit dhe punësimit 
në vendin pritës, të drejtën e votës të ushtruar në përputhje me legjislacionin e vendit 
pritës, pjesëmarrje në trajnime profesionale, pjesëmarrje në jetën kulturore etj.80  

Anëtarët e familjes së punëtorit migrant (të rregullt) gëzojnë një mbrojtje të gjerë në • 
mënyrë në kuadër të konventës, pasi vihet theksi tek domosdoshmëria e ruajtjes së 
unitetit familjar dhe familja konsiderohet si njësi sa natyrore dhe e domosdoshme 
për shoqërinë. 

Krahas të drejtave për të gjithë punëtorët migrantë të rregullt, Konventa përcakton disa të • 
drejta specifike për kategori të posaçme punëtorësh si punëtorët ndërkufitarë, punëtorët 
sezonal, punëtorët shëtitës, punëtorët e përfshirë në projekte apo punëtorët e punësuar 
për periudha të caktuara apo projekte specifike, si edhe për punëtorët e vetëpunësuar.81 

Migracioni i parregullt

Konventa synon nxitjen e migrimit në kushte të shëndosha, të trajtimit të barabartë dhe 
njerëzor, nëpërmjet eleminimit të migracionit të parregullt.82 Për këtë qëllim, ajo i bën 
thirrje shteteve të forcojnë bashkëpunimin dhe të marrin masa konkrete për luftimin e 
lëvizjeve të parregullta, si: 

masa kundër shpërndarjes së informacionit të rremë; a. 
masa për zbulimin dhe eleminimin e lëvizjeve klandestine të punëtorëve b. 
migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre dhe vendosja e sanksioneve 
efektive ndaj personave, grupeve apo strukturave që organizojnë, operojnë apo 
asistojnë, lëvizje të tilla; 
sanksione efektive ndaj personave, grupeve apo strukturave që dhunojnë apo c. 
kërcënojnë migrantët apo anëtarët e familjeve të tyre. 

Krahas masave parandaluese, Konventa u kërkon shteteve që të shqyrtojnë mundësitë 
e legalizimit të punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre, në përputhje me 
legjislacionin vendas, marrëveshjet dypalëshe apo shumëpalëshe. 

Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Punëtorëve Migrantë dhe Anëtarëve  �
të Familjeve të Tyre, është rezultat i rritjes së ndërgjegjësimit të bashkësisë 
ndërkombëtare mbi problemet dhe vështirësitë që hasin migrantët, e kryesisht ata në 
situatë të parregullt. Megjithatë, numri i ratifikimeve është shumë i vogël (37) dhe 
kryesisht nga shtetet e origjinës. Në listën e shteteve anëtare nuk është asnjë shtet 
i Evropës perëndimore.83 Mendohet se shkaqe të nivelit kaq të ulët të ratifikimeve 
janë:  afirmimi i një game të gjerë të drejtash, e në veçanti i të drejtave për migrantët 
e padokumentuar; situata politike, ekonomike, rritja e ksenofobisë dhe racizmit apo 
shtimi i ndjenjave anti-emigrant në shumë shtete perëndimore, që i bëjnë qeveritë 
të kujdesshme në marrjen e angazhimeve në këtë fushë. 

80Si më sipër. 
81Shih kapitullin V të Konventës, nenet 57-63 . 
82Shih Kapitullin VI të Konventës. 
83Shqipëria e ratifikoi Konventën më  5 Qershor 2007. 



44

E Drejta Migratore Ndërkombëtare

B.4.1.4. Konventa e OKB-së Kundër Krimit të Organizuar 
Ndërkombëtar dhe protokollet shtesë të saj 

Konventa Ndërkombëtare kundër krimit të organizuar ndërkombëtar synon të forcojë 
bashkëpunimin ndërkombëtar policor dhe gjyqësor në luftën kundër krimit të organizuar. 
Ajo hyri në fuqi në 29 Shtator 2003. Shqipëria e ka ratifikuar këtë dokument me anë 
të ligjit nr. 8920 datë 11.07.2002. Gjatë kohës që po përgatitej ky manual, Konventa 
kishte rreth 147 shtete nënshkruese dhe 137  shtete palë. 
 
Konventa dhe protokollet shtesë të saj linden si një reagim i komunitetit ndërkombëtar 
ndaj përmasave gjithmonë e në rritje të krimit të organizuar, seriozitetit dhe 
rrezikshmërisë së tij për shoqërinë mbarë-ndërkombëtare. 

Një krim quhet ndërkombëtar sipas përkufizimit të kësaj Konvente në rast se ai ka këto 
karakteristika: 

Është kryer në më shumë se sa një shtet; 1. 
Është kryer në një shtet por një pjesë thelbësore për përgatitjen e tij, planifikimin, 2. 
drejtimin dhe kontrollin realizohet në një shtet tjetër; ose, është kryer në një Shtet 
por përfshin një grup të organizuar kriminal i cili kryen aktivitete kriminale në më 
shumë se sa një shtet; ose është kryer në një shtet por ka pasoja substanciale në një 
shtet tjetër (neni 3(2) i Konventës). 

Konventa përkufizon si “grup kriminal të organizuar një grup të strukturuar, i cili ka 
ekzistuar për një periudhe kohe të caktuar, i përbërë nga tre ose me shume persona, të 
cilët veprojnë në harmoni me njëri-tjetrin, me qëllim që të kryejnë një ose me shume 
krime ose vepra penale serioze, të përcaktuara si të tilla ne përputhje me dispozitat e 
kësaj Konvente, me qëllim që të sigurojnë, në mënyrë direkte ose indirekte, përfitime 
financiare ose materiale”. 

Me ratifikimin e Konventës shtetet duhet të përqasin legjislacionin e tyre të brendshëm 
me dispozitat e Konventës dhe të eleminojnë të gjitha hapësirat ligjore me qëllim që 
të shmangin rastet kur krimi i organizuar shfrytëzon hapësirat ligjore. Në mënyrë 
specifike, shtetet duhet të: 

Të parashikojnë në legjislacionin e brendshëm veprën penale të ‘pjesëmarrjes  -
në grupe kriminale’. 
Të penalizojnë pastrimin e parave që burojnë nga krimi -
Të marrin masa për ndalimin e pastrimit të parave -
Të parashikojnë veprën penale të korrupsionit  -
Të lejojnë konfiskimin dhe mbajtjen e përfitimeve nga krimi i organizuar -

Duke pasur si objektiv parësor forcimin e luftës kundër krimit të organizuar ndërkombëtar, 
Konventa parashikon standartet për mbrojtjen e dëshmitarëve në procedimet penale. 
Dëshmitarët,  gjenden në presion dhe të kërcënuar nga grupet kriminale të organizuar, 
dhe për pasojë refuzojnë të japin informacionin e nevojshëm për këto procese. 
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Konventa gjithashtu, vë theksin tek mbrojtja e viktimave të krimit të organizuar duke 
kërkuar nga shtetet palë që të marrin të gjitha masat për të mbrojtur, ndihmuar dhe 
respektuar të drejtat e viktimave. 

Konventa synon forcimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit midis autoritete(ve) 
përgjegjëse për zbatimin e legjislacionit. Bashkëpunimi nuk i referohet vetëm 
mbledhjes, shkëmbimit dhe analizimit të informacionit, por synon gjithashtu zhvillimin 
dhe përmirësimin e programeve specifike për trajnim dhe asistencë teknike si p.sh. mbi 
metodologjinë e ndalimit, zbulimit, kontrollit të rrugëve dhe teknikave të krimit të 
organizuar, monitorimin e lëvizjes së kontrabandës, mbledhjen e të dhënave, dhe  mbi 
metodat e përdorura për mbrojtjen e viktimave dhe dëshmitarëve dhe viktimave.84  

Dispozitat e Konventës plotësohen nga tre Protokolle, të cilët janë të pavarur nga njëri-
tjetri por që përbëjnë gjithsecili një pjese integrale të Konventës. Për qëllim të këtij 
manuali, do të trajtojmë më gjerësisht vetëm protokollin kundër trafikut të migrantëve 
në rrugë tokësore, detare apo ajrore.85   

Protokolli Shtesë Kundër Trafikut të Migrantëve në Rrugë Tokësore, Detare apo 
Ajrore  hyri në fuqi në 28 Janar 2004. Protokolli trajton fenomenin gjithmonë e në rritje 
të trafikut të migrantëve nga grupet kriminale të organizuara, fenomen që shoqërohet 
me rreziqe dhe probleme për migrantët por me përfitime të mëdha për trafikuesit. 
Protokolli është shprehje e shqetësimit gjithmonë e në rritje për këtë ‘biznes’ që 
shfrytëzon situatën e vështirë të migrantit për fitime marramendëse. Në këtë kontekst, 
Protokolli, që në preambulën e tij vë theksin tek balancimi i luftës kundër trafikuesve 
dhe mbrojtjes së të drejtave të migrantëve

Protokolli ka si objektiv parandalimin dhe luftën kundër trafikut të migrantëve si • 
dhe nxitjen e bashkëpunimit midis shteteve palë, por në çdo rast duke mbrojtur të 
drejtat e migrantëve.86  

Për herë të parë në kuadrin global është diskutuar dhe është arritur konsensusi • 
për përkufizimin e  termit ‘trafik i migrantëve (ose kontrabandës së migrantëve-
smuggling  of migrants) si “prokurimi, me qëllim përfitimi direkt apo indirekt, 

84Konventa parashikon edhe format dhe standartet e bashkëpunimit ndërkombëtar, sidomos në kuadër të bashkëpunimit policor 
dhe gjyqësor, në fusha të tilla si: bashkëpunimi ndërkombëtar për konfiskimin e pasurive të vëna nga krimi i organizuar, ekstradimi, 
transferimi i personave të dënuar, asistenca ligjore e përbashkët, investigime të përbashkëta, teknika investiguese speciale, transferimi i 
të dhënave nga proceset penale, krijimi i rregjistrave penale etj.
85Sikundër është përkthyer ky protokoll në variantin zyrtar në gjuhën shqipe. Dy protokollet e tjerë janë : a. Protokolli për parandalimin, 
pengimin dhe ndëshkimin e trafikut të personave, veçanërisht të grave dhe fëmijëve, i cili u miratua nga Asambleja e Përgjithshme  me 
anë të rezolutës 55/25. Hyri në fuqi në 25 Dhjetor 2003. Është dokumenti i parë me karakter global ligjërisht i detyrueshëm për shtetet 
palë që parashikon përkufizimin e trafikimit të personave. Qëllimi i protokollit në dhënien e përkufizimit është të lehtësojë konvergjencat 
në qëndrimet kombëtare me synim që çdo vend të parashikojë në legjislacionin e tij veprën penale të trafikimit si edhe ato të lidhur me 
të, në atë mënyrë që të shërbejë si një hallkë në ndihmë të bashkëpunimit efikas për investigimin dhe procedimin e çështjeve të trafikimit 
të personave. Protokolli synon gjithashtu të shërbejë si një instrument në mbrojtje të viktimave të trafikimit të qënieve njerëzore duke 
mbrojtur dhe respektuar të drejtat e tyre të njeriut. Duke marrë në konsideratë numrin e manualeve kundër trafikimit, u gjykua që 
legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar të mos trajtohej në këtë manual për të evituar përsëritjet. 
b. Protokolli kundër prodhimit ilegal dhe trafikimit të armëve të zjarrit, pjesëve dhe komponentëve dhe municioneve të tyre, i cili u miratua 
nga Asambleja e Përgjithshme me rezolutën 55/255 në 31 Maj 2001. Hyri në fuqi në 3 Korrik 2005. Protokolli synon të inkurajojë, 
lehtësojë dhe forcojë bashkëpunimin midis Shteteve palë me qëllim që të ndalojë, luftojë dhe eleminojë prodhimin e paligjshëm të armëve 
të zjarrit, pjesëve të tyre dhe komponentëve dhe municioneve. Ky është protokolli i parë me fuqi detyruese ligjore mbi armët e lehta i 
hartuar dhe miratuar në nivel botëror. Me miratimin e këtij protokolli, shtetet angazhohen për të marrë masa të gjera për kontrollin e 
kriminalitetit dhe për të zbatuar në legjislacionin e tyre të brendshëm tre lloje dispozitash ligjore: e para ka të bëjë me parashikimin e 
një dispozite ligjore lidhur me veprën penale të prodhimit dhe trafikimit të armëve mbështetur në kërkesat dhe përkufizimet e Protokollit; 
e dyta ka të bëjë me parashikimin e një sistemi apo rendi shtetëror për autorizimin apo licensimin me qëllim sigurimin e prodhimit të 
ligjshëm apo trafikimit të lejuar’ dhe e treta, që ka të bëjë me identifikimin dhe zbulimin e armëve të zjarrit.
86Shih nenin 2 të Protokollit. 
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financiar ose material nga kalimi i paligjshëm në një shtet palë të një personi në të 
cilin ai/ajo nuk është shtetas (e)ose rezident(e) i/e përhershëm.87  

Gjithashtu janë parashikuar përkufizime të  termave • kalimi i paligjshëm i kufirit, 
apo dokument i falsifikuar me synim standartizimin e terminologjisë për të lehtësuar 
bashkëpunimin ndërkombëtar në këtë fushë.88  

Një aspekt i rëndësishëm i Protokollit parashtrohet në nenin 5 të tij, kur thuhet se • 
migrantët nuk duhet të bëhen subjekt i ndjekjes penale në bazë të protokollit, për shkak 
se kanë qenë objekt i veprës së trafikut të migrantëve, por shtetet duhet të fokusojnë 
përpjekjet e tyre kundër trafikuesve. Pra, protokolli si i tillë, nuk trajton çështjen e 
kalimit të paligjshëm të kufirit nga vetë migranti, pasi objekt i instrumentit është trafiku 
i migrantëve për qëllime përfitimi (direkte apo indirekte) dhe jo kalimi i paligjshëm nga 
vetë migranti. Megjithatë, në nenin 6.4 të tij protokolli parashikon se : asgjë në protokoll 
nuk e ndalon një shtet që të marrë masa kundër një personi sjellja e të cilit përbën 
vepër penale në bazë të legjislacionit vendas. Në këtë mënyrë, protokolli neutralizon 
pozicionin e tij lidhur me trajtimin e migrantëve që e kalojnë vetë kufirin në mënyrë të 
paligjshme duke e lënë në diskrecionin e shteteve trajtimin e një sjelljeje të tillë.  

Protokolli u bën thirrja shteteve që në përputhje me dispozitat e tij të marrin masa • 
legjislative apo masa të tjera që mund të jenë të nevojshme për të cilësuar si vepër 
penale, nëse kryhet qëllimisht dhe për të marrë, direkt ose indirekt një përfitim 
financiar ose material: 

trafikun e migrantëvea. 
ne rast se kryhen me qëllim mundësimin e trafikut të migrantëve:b. 
paraqitja e dokumentave të falsifikuara të udhëtimit dhe identifikimitc. 
gjetja, sigurimi ose posedimi i një dokumenti të tillë; d. 
krijimi i mundësisë për një person, i cili nuk është shtetas ose nuk ka qëndrim e. 
të përhershëm në shtetin e interesuar, pa plotësuar kërkesat e domosdoshme 
për të qëndruar ligjërisht në këtë shtet nëpërmjet mënyrave të përmendura në 
nënparagrafin (b) të këtij paragrafi ose nëpërmjet masave të tjera ligjore.89  

Edhe tentativa për trafikun e migrantëve, pjesëmarrja në kryerjen e veprës së trafikut • 
të migrantëve si edhe organizimi apo drejtimi i të tjerëve për të kryer veprën penale 
të trafikut të migrantëve, duhet të klasifikohet si vepër penale sipas protokollit. 
Protokolli parashikon edhe disa rrethana rënduese të cilat gjithashtu duhet të • 
parashikohen nga legjislacioni i shteteve palë si më poshtë:

rrethanat që rrezikojnë apo ka të ngjarë të rrezikojnë jetët apo sigurinë e migrantëve;  -
ose

trajtimi çnjerëzor apo degradues, ku përfshihet edhe shfrytëzimi i migrantëve. -  

Protokolli parashikon gjithashtu edhe standarte në fushën e bashkëpunimit dhe • 
parandalimit duke synuar: 

shkëmbimin e informacionit midis palëve -

87Shih si më sipër, neni 3(a) i Protokollit. 
88Shih si më sipër, 3 (b), 3 (c).
89Shih Neni 6(1) të Protokollit. 
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forcimin e kontrollit kufitar -
marrja e masave për ndalimin e mjeteve të transportit që operohen nga  -
transportuesit komercial
siguria dhe kontrolli i dokumentave -
trajnimi dhe bashkëpunimi teknik për ndalimin e trafikut të migrantëve dhe sigurimin  -
e një trajtimi në përputhje me standartet e të drejtave të njeriut për migrantët
masa mbrojtëse dhe ndihma reciproke -
kthimi i migrantëve të trafikuar -

Me ratifikimin e protokollit, shtetet palë angazhohen për respektimin e menjëhershëm (të 
drejtpërdrejtë) të dispozitave të protokollit, ose përqasjen e legjislacionit të brendshëm 
për të përfshirë standartet e protokollit me qëllim që: 

të ndalojnë dhe të luftojnë kontrabandën e migrantëve nga toka, deti dhe ajri si   -
           një forme e krimit ndërkombëtar të organizuar

të bashkëpunojnë me shtetet palë në Protokoll -
të mbrojnë të drejtat e migrantëve të trafikuar -

Konventa e OKB dhe Protokollet e saj sigurojnë një kuadër të mirë për bashkëpunimin  �
policor dhe gjyqësor në kuadër të luftës kundër krimit ndërkombëtar të organizuar, 
përfshi edhe trafikun e migrantëve. Niveli i lartë i ratifikimeve është një tregues pozitiv 
se shtetet kanë interes të përbashkët në goditjen e krimit të organizuar ndërkombëtar. 
Gjithsesi, si çdo akt tjetër ndërkombëtar, protokolli dhe konventa janë subjekt i vullnetit 
dhe angazhimit të shteteve ratifikuese për sa i përket zbatimit të tyre në legjislacionin e 
brendshëm.90 

B.4.2. Instrumenta të miratuara në kuadrin e Organizatës
Ndërkombëtare të Punës
Instrumentat e miratuara në kuadrin e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) 
janë konsideruar si direktiva që përcaktojnë standarte të përbashkëta për mbrojtjen e 
punëtorëve në lidhje me kontratat e punës dhe marrëveshjet dypalëshe të punësimit 
midis shteteve.91 Subjekt i tyre janë punëtorët, qofshin ata vendas apo të huaj. 

Mbrojtja e parashikuar në këto instrumenta ka të bëjë me faza të ndryshme të migrimit 
për punësim. Ndër të tjera, parashikohen elemente të tillë si: e drejta për të marrë 
informacion mbi kushtet e punës dhe jetesës në vendin e punësimit, e drejta e migrantëve 
për t’u përjashtuar nga taksat doganore lidhur me materialet personale, ndihma për 
gjetjen e një pune të përshtatshme etj. 

Konventat parashikojnë një sërë kushtesh lidhur me trajtimin gjatë punësimit, si p.sh 
kërkohet ndalimi i diskriminimit92, trajtim i njëjtë me shtetasit në lidhje me pagat 

90Shqipëria i ka përfshirë një pjesë të mire të masave të protokollit në Kodin Penal (neni 297 dhe 298), në dispozitat kundër pastrimit të 
parave që burojnë nga krimi etj. 
91Shih Manolo Abela, Manuali: “Dërgimi i punëtorëve jashtë”, botim i ILO-s, 1997/2005 për variantin në shqip. 
92Konventat ndalojnë diskriminimin, pasi pothuajse të gjitha përmbajnë klauzolën anti-diskriminim dhe parashikojnë se të gjithë 
personat duhet të gëzojnë në mënyrë të barabartë të gjitha mundësitë dhe të njëjtin trajtim lidhur me kushtet dhe termat e punësimit. 
Më konkretisht, Konventa mbi Diskriminimin në lidhje me punësimin dhe vendin e punës e vitit 1958 (nr.111), Konventa për Punësim e 
vitit 1949 (nr.94), Konventa mbi migracionin për motive punësimi (e rishikuar) e vitit 1949 (nr.97), Konventa për Punëtorët Migrantë 
(e vitit 1975) (nr.143) dhe Rekomandimi për Punëtorët Migrantë e vitit 1975 (151), si pjesë integrale të tyre kanë edhe klauzolën kundër 
diskriminimit. Konventa nr. 97 parashikon se çdo vend ku konventa është në fuqi merr përsipër të aplikojë pa dallim kombësie, race, 
besimi ose seksi ndaj emigrantëve të ligjshëm brenda territorit të tij, një trajtim jo më pak të favorshëm sesa ai që aplikon për nënshtetasit 
e tij, në lidhje me çështje si shpërblimi, orët e punës, punën jashtë orarit etj”. 
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minimale dhe format e pagesës, kushteve në punë, sigurisë në punë, rritjes në përgjegjësi, 
sigurimet shoqërore, shëndetit dhe sigurisë, të drejtën për të marrë pjesë në sindikata, 
liria e lëvizjes dhe mundësisë për t’u paraqitur në gjykate etj. 

Këto instrumenta përmbajnë edhe dispozita të cilat kanë të bëjnë me të drejtat sociale 
dhe civile të punëtorëve migrantë, bashkimin familjar, transferimin e të ardhurave 
në vendin e origjinës etj. Me shumë interes janë konventat që trajtojnë pagesën e 
punëtorëve, si një nga elementët esencial të kontratës së punës. Kjo pasi, shumë nga 
problemet më të cilat përballen migrantët kanë të bëjnë me mospagesat në kohë, me 
pagat e ulëta, shpesh madje edhe me mbajtjen e pagës.93      

Për qëllime të këtij manuali nuk do të trajtohen të gjitha instrumentat e ILO-s94  por vetëm 
ato që janë specifike për migrantët, pasi ky është edhe qëllimi i manualit. Megjithatë, 
duhet të mbajmë mend se shumë nga parimet e akteve të ILO-s për punëtorët ne tërësi 
janë të zbatueshme edhe për migrantët. 

B. 4.2.1.  Konventa Nr. 97 “Mbi Migrimin për Motive Punësimi” (C97)

Konventa “Mbi Migracionin për Motive Punësimi” është një nga instrumentat e parë 
ndërkombëtarë në fushën e migracionit. Ajo hyri në fuqi në fuqi më 22 janar 1952. 
Gjatë kohës së hartimit të këtij manuali, ishte ratifikuar nga 47 vende, kryesisht vende 
të origjinës. Shqipëria e ka ratifikuar në datën 02.03.2005. 

Konventa synon që të lehtësojë procesin e migrimit duke kërkuar nga shtetet palë, si • 
ato dërguese dhe ato pritëse që të marrin masa me qëllim që të ndihmojnë migrantët 
në të gjitha hallkat e procesit migrator. Konventa i bën thirrje palëve të marrin masa 
që procesi i rekrutimit të jetë i autorizuar dhe i mbikëqyrur nga organet shtetërore. 

Konventa e ka të kufizuar shtrirjen e saj, pasi ka si • subjekt vetëm migrantët 
për motive punësimi kundrejt shpërblimit. Ajo nuk trajton migrimin për motive 
studimi, trajnim profesional, vetëpunësimin, punëtorët kufitarë, personat që hyjnë 
për një kohë të shkurtër dhe ushtrojnë profesione të lira dhe artistike, detarët. Ajo 
e përkufizon migrantin si “një person që migron nga një vend në një tjetër me 
synimin për t’u punësuar jo për llogari të tij, dhe të pranuar rregullisht si migrant 
për motive punësimi”.95 

Me qëllim mënjanimin e formave propaganduese që mashtrojnë apo devijojnë • 
migrantët, konventa kërkon forcimin e bashkëpunimit midis shteteve palë për 

93Më konkretisht, çështja e pagës trajtohet nga Konventa e vitit nr. 95” Mbi mbrojtjen e Pagave”, e cila parashikon në nenin 5 dhe 9 
të saj se: 
     - Pagat që jepen në dorë duhet të realizohen vetën në vlerën monetare të parashikuar nga ligji dhe kontrata. Pagat në formën e 
       dëftesave, faturave, apo kuponave apo në ndonjë lloj tjetër me qëllim zëvendësimin e vlerës monetare duhet të ndalohen93.
      - Paga duhet t’i jepet direkt punëtorit që i takon. Përjashtim bëhet për rastet kur parashikohet si nga ligji, rregulloret e shteti pritës   
        dhe nga marrëveshjet e përbashkëta si dhe kur punëtori është dakort për të deleguar marrjen e pagesës.
      - Ndalohet punëdhënësi që të kufizojë në një mënyrë a tjetër lirinë e punëtorit për të marrë pagën. 
      - Ndalohet zbritja nga paga e ndonjë shume të caktuar si shpërblim ndaj punëdhënësit apo ndonjë ndërmjetësi tjetër me qëllim 
        ruajtjen apo fitimin e vendit të punës
94P.sh. Konventa për Përfundimin e Punësimit e vitit 1982 (158), Konventa mbi Pushimet me të Drejtë Page ( e rishikuar) e vitit 1970 
(Nr.132); Konventa për Trajtim të Barabartë në Lidhje me Sigurimet Shoqërore e vitit 1962(nr.118); Konventa mbi Mbrojtjen e të Drejtës 
për Sigurimet Shoqërore e vitit 1982 (Nr.157); dhe Konventa për Lirinë e Shoqërimit dhe të Drejtën për t’u Organizuar e vitit 1948 
(Nr.87).  
95Shih nenin 11 të konventës. Cituar nga përkthimi zyrtar në gjuhën shqipe.    
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të luftuar propagandën e rreme mbi migracionin dhe imigracionin. Në nenin 2, 
Konventa parashikon detyrimin e shteteve anëtare për të mundësuar një shërbim të 
posaçëm, falas dhe të përshtatshëm për migrantët, me qëllim dhënien e informacionit 
të saktë mbi migracionin.96  

Shtetet palë në konventë kanë detyrimin për të lehtësuar procesin e migrimit (si • 
gjatë nisjes dhe mbërritjes) duke garantuar shërbime mjekësore dhe kushte higjenike 
të nevojshme për migrantët dhe anëtarët e familjeve të tyre. Kjo përkon edhe me 
objektivin e vetë Konventës: mbështetje ndaj migrantit për një trajtim sa më të mirë 
gjatë gjithë procesit. 

Për vetë periudhën kur u hartua, Konventa është e kufizuar, si në gamën e të drejtave që • 
parashikon, ashtu edhe në kuadrin e subjekteve që u drejtohet. Megjithatë, konsiderohet 
si instrumenti që hodhi bazat në fushën e të drejtave të migrantëve pasi në nenin 6 
të saj parashikon se shtetet anëtare duhet të zbatojnë pa asnjë diskriminim bazuar në 
kombësinë, racën, fenë, ose seksin për imigrantët që qëndrojnë lirisht në territorin e tij 
trajtim jo më pak të favorshëm sesa ai që zbatohet për shtetasit lidhur me: 

për çështjet që rregullohen nga ligji ose rregullat, ose që i nënshtrohen a. 
kontrollit të autoriteteve administrative:
i. shpërblimi, përfshirë të ardhurat familjare kur këto përbëjnë pjesë të 
shpërblimit, orët e punës, punën jashtë orarit, pushimet e paguara, kufizimet 
për punën në shtëpi, mosha minimale për punësim, trajnimi dhe kualifikimi, 
puna e grave dhe puna e personave në moshë të re; 
ii. anëtarësimi në sindikata dhe përfitimet e marrëveshjeve kolektive; 
iii. strehimi. 
sigurimet shoqëroreb.  (domethënë masat ligjore lidhur me dëmtimin në punë, 
shtatzaninë, sëmundjen, invaliditetin, pleqërinë, vdekjen, papunësinë dhe 
përgjegjësitë familjare, dhe çdo ngjarje tjetër të paparashikuar që, sipas ligjeve 
dhe rregullave vendase, mbulohet nga një skemë e sigurimeve shoqërore), që 
i nënshtrohen kufizimeve të mëposhtme: 
i. mund të ketë masa të veçanta për ruajtjen e të drejtave të fituara ose të të 
drejtave në proces fitimi; 
ii. ligjet ose rregullat vendase të vendeve të imigracionit mund të përcaktojnë 
masa të veçanta lidhur me përfitimet ose pjesët e përfitimeve që janë të 
pagueshme plotësisht nga fondet publike, dhe lidhur me pagesat për personat 
që nuk përmbushin kushtet e kontributit të parashikuara për të marrë pension 
normal; 
taksat e punësimit, detyrimet ose kontributet që paguhen lidhur me personin c. 
e punësuar; dhe 
procedurat ligjore lidhur me çështjet të cilave u referohet kjo Konventë.d. 97 

96Shih nenin 2 të Konventës. 
97Shih nenin 6 (1) të Konventës.
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Me këtë dispozitë, Konventa afirmon kërkesën për trajtim të barabartë të migrantëve 
me shtetasit, në mënyrë të veçantë për çështjet e punësimit. Një dispozitë e tillë është 
transpozuar më pas në dokumentat e tjerë në këtë fushë. 

Konventa ka edhe tre anekse të cilat në mënyrë të detajuar trajtojnë respektivisht: i 
pari  rekrutimin, punësimin dhe kushtet e punës së migrantëve për motive punësimi 
të rekrutuar jashtë marrëveshjeve qeveritare për transferimet në grup, aneksi i dytë që 
trajton rastet e migrantëve të rekrutuar sipas marrëveshjeve qeveritare për transferimet 
në grup, dhe aneksi i tretë mbulon importimin e sendeve personale, mjeteve dhe 
pajisjeve të migrantëve për punësim. 

B. 4.2.2 Rekomandimi Nr.86 Mbi migrimin për motive Punësimi

Rekomandimi (i rishikuar) Nr.86 mbi migracionin për motive punësimi u hartua më 
01.07.1949. Ky instrument synon të ndërgjegjësojë shtetet mbi avantazhet e migracionit 
për punësim si e vetmja mënyrë për të zhvilluar aftësitë njerëzore. Për pasojë, dokumenti 
kërkon nga palët të lehtësojnë lëvizjen ndërkombëtare të fuqisë punëtore sidomos nga 
vendet që kanë tepricë të saj, drejt vendeve që kanë nevojë.98  

Rekomandimi i bën thirrje shteteve të organizojnë shërbim falas për informim mbi • 
migracionin, shërbim ky i organizuar nga autoritetet publike, ose nga organizata 
jofitimprurëse por të mbikëqyrura nga autoritetet publike. Po e njëjta frymë ekziston 
edhe lidhur me procesin e rekrutimit të migrantëve, i cili i besohet organizmave 
shtetërorë, ose privatë por këta të fundit nën mbikëqyrjen e organizmave 
shtetërorë. 

Rekomandimi synon të lehtësojë procesin e migrimit për motive punësimi në tërësi. • 
Për pasojë, u sugjeron shteteve palë që të krijojnë shërbime informative, përgatitore 
për migrantët mbi kushtet e punës në veçanti por dhe mbi atë që do të gjejnë në vendin 
pritës në përgjithësi. Ndër të tjera, rekomandimi parashikon çështje të tilla si: 

organizimin e kurseve në dobi të orientimit të migrantëve -
sigurimin e strehimit, ushqimit dhe veshmbathjeve -
organizimin e kurseve të trajnimit profesional -
mundësimin e transferimit të parave në vendin e origjinës -
sigurimin e aksesit në shkolla për fëmijët e migrantëve -

Rekomandimi synon forcimin e bashkëpunimit midis shteteve me qëllim që të • 
krijojnë mundësi për bashkimin familjar të anëtarëve të familjes, ku me anëtar 
familje është përkufizuar: bashkëshortja (i) dhe fëmijët e mitur të migrantit. 

Një pikë e rëndësishme e rekomandimit është trajtimi i migrantit në rast të mungesës • 
së punës. Rekomandimi parashikon se shtetet duhet të pengojnë sa më shumë të 
jetë e mundur kthimin e personit në vendin e origjinës për shkak të mungesës së 
punës, me përjashtim të rasteve kur ka marrëveshje midis palëve për këtë qëllim. 

98Shih pikën 4.1 të rekomandimit. 
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Marrëveshjet e kësaj natyre duhet të parashikojnë masa për trajtimin me dinjitet 
të personit, pagesën e kostos së kthimit, njoftimin për një afat të përshtatshëm për 
largimin e tij, dhe mos-kthimin e asnjë personi, të paktën parimisht, në rast se ai ka 
qëndruar minimalisht 5 vjet në shtetin në fjalë. 

Rekomandimi pasohet edhe nga shtojca “Marrëveshja model për migrimin e përkohshëm 
dhe të vazhdueshëm, duke përfshirë edhe migrimin e refugjatëve dhe atë të personave 
të zhvendosur” e cila synon të shërbejë si një model standart për palët në kuadrin e 
marrëveshjeve të tyre mbi migrimin.99 Shtojca mbulon shumë dimensione të procesit të 
migrimit për motive punësimi, duke parashikuar standarte të larta lidhur me trajtimin 
dhe punësimin e migrantëve, si në vendin pritës dhe atë të origjinës. Megjithatë, ashtu 
si dhe rekomandimi, ky dokument nuk është detyrues për palët. 

B. 4.2.3. Konventa Nr. 143 Mbi punëtorët Migrantë 
Konventa mbi punëtorët migrantë hyri në fuqi më 4 qershor 1975. Aktualisht, është 
ratifikuar nga 23 shtete.100  
Që në preambulën e saj, Konventa thekson se fenomeni i migrimit është një fenomen 
gjithnjë e në rritje, për shkak të përpjekjeve të shteteve për të nxitur zhvendosjen e 
kapitaleve dhe teknologjive paralelisht me atë të punëtorëve, për të zgjidhur problemin e  
papunësisë dhe zhvillimit të pamjaftueshëm, lëvizje kjo që parimisht duhet të zhvillohet 
në përputhje me kërkesat e tregut të vendeve pritëse. Konventa riafirmon të drejtën e 
personit për t’u larguar nga çdo vend, përfshirë edhe vendin e origjinës, e drejtë kjo e 
parashtruar tashmë në shumë instrumenta ndërkombëtare si Deklarata Universale për 
të Drejtat e Njeriut, Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike. Nga 
ana tjetër, Konventa ngrihet kundër lëvizjeve klandestine të fuqisë punëtore, duke bërë 
thirrje për marrjen e masave nga shtetet palë.  

Objektivi i Konventës është i dyfishtë, i parashikuar në dy pjesët e saj: lufta kundër • 
migracionit të parregullt dhe mbrojtja e të drejtave dhe detyrimeve, në kuadër të 
krijimit të kushteve të barabarta në mundësi dhe trajtim.  
Konventa nuk bën dallim midis migrantëve të rregullt dhe atyre të parregullt për sa • 
i përket të drejtave të njeriut, pasi deklaron shprehimisht se ato (të drejtat e njeriut) 
duhet t’i njihen të gjithë punëtorëve migrantë “Çdo anëtar për të cilin konventa 
është në fuqi, zotohet se do të zbatojë të drejtat themelore të njeriut për të gjithë 
punëtorët migrantë’.101  

99Ndër të tjera, ky dokument rregullon çështje të tilla si: 
forcimi i shkëmbimit të informacionit midis palëve1. 
lufta kundër propagandës së rreme2. 
përshpejtimi dhe thjeshtimi i formaliteteve administrative3. 
njohja reciproke e vlefshmërisë së dokumentave4. 
kushtet dhe kriteret e migrimit5. 
procesi i rekrutimit, testimi6. 
informacioni dhe asistenca për migrantët7. 
kushtet dhe shpenzimet e transportit8. 
krijimi i lehtësirave për transferimin e fondeve9. 
integrimi dhe natyralizimi10. 

11.      trajtimi i barabarte dhe mosdiskriminimi, mbrojtja shoqërore, strehimi etj
12.     Kthimi i detyruar, shpenzimet e kthimit dhe tatimi i dyfishtë.
100Kryesisht vende të origjinës por edhe vende të destinacionit si Italia, Suedia, Norvegjia, San Marino, Portugalia, Qipro etj. 
101Shih Konventën për Punëtorët Migrantë: C143, Neni 1. 
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Lidhur me luftën kundër migrimit në kushte abuzive, Konventa mund të konsiderohet • 
edhe si pararendëse e instrumentave ndërkombëtarë kundër migracionit të parregullt. 
Ajo kërkon nga shtetet anëtare që të marrin masa për:

identifikimin e të gjithë migrantëve të paligjshëm apo atyre që lëvizin në 1. 
kundërshtim me instrumentat/marrëveshjet ndërkombëtare;102  
të frenuar lëvizje klandestine të migrantëve dhe punësimin e tyre të 2. 
paligjshëm;103 
të luftuar organizatorët e lëvizjeve të paligjshme dhe klandestine dhe 3. 
punëdhënësve të tyre, duke parashikuar ndër të tjera dhe ndjekjen e tyre 
penale;104 
të forcojnë bashkëpunimin për shkëmbimin e informacionit lidhur me këtë 4. 
fenomen; 
miratojnë dispozita që mundësojnë zbulimin, ndjekjen penale dhe ndëshkimin 5. 
deri me burgim të punëdhënësve dhe organizuesve të lëvizjeve klandestine.105  

Konventa i njeh shteteve të drejtën që të legalizojnë pozitën e migrantëve të • 
parregullt duke u dhënë të drejtën e qëndrimit dhe të punësimit. Në këtë frymë, 
ajo parashikon se humbja e punës të një migranti të rregullt, nuk e kalon atë në një 
pozitë të parregullt. Përkundrazi, shteti duhet të marrë masa për t’i krijuar mundësi 
të punësimit alternativ.106  

Gjithashtu, Konventa i njeh migrantit të drejtën për t’u ankuar ndaj një vendimi • 
dëbimi apo ndaj trajtimit që bie ndesh me aktet ligjore, si edhe parashikon se 
shpenzimet e kthimit nuk do të paguhen nga migranti.107  

Lidhur me të drejtat e migrantëve, Konventa përmban një sërë dispozitash që i • 
drejtohen vetëm migrantëve në pozitë të rregullt. Ajo e përkufizon termin migrant, 
për qëllime të të drejtave që parashikon si ‘çdo person që migron apo ka migruar nga 
një vend tek tjetri me synim punësimin e tij në mënyrë të rregullt si punëmarrës. Pra, 
subjekti është vetëm migranti punëmarrës, që ka migruar në pozitë të rregullt.108  

Konventa parashikon që shtetet të marrin masa në përputhje me legjislacionin e • 
brendshëm që të nxisin dhe garantojnë trajtim dhe mundësi të barabarta për sa i 
përket çështjeve si: profesioni dhe punësimi, sigurimet shoqërore, e drejta për të 
marrë pjesë në sindikata dhe aktivitete kulturore, liritë individuale dhe kolektive, 
për migrantët dhe anëtarët e tyre që janë në gjendje të rregullt. 

Me qëllim respektimin e kërkesës për mundësi dhe trajtim të barabartë, dokumenti • 
kërkon nga shtetet anëtare që të përshtasin legjislacionin me qëllim organizimin e 
kurseve edukuese, trajnuese, informuese falas për migrantët, të marrin masa për 

102Shiko nenin 2 të Konventës
103Shiko nenin 3 të Konventës
104Shih si më sipër. Shiko edhe nenin 4 dhe 5 të Konventës
105Shih nenin 4 të Konventës
106Shiko nenin 8 të Konventës. 
107Shiko nenin 9 të Konventës. 
108Shiko nenin 11 të Konventës. Nga zbatimi i konventës përjashtohen punëtorët kufitarë, artistët dhe pjestarët e profesioneve të lira, 
detarët, personat për qëllime kualifikimi apo trajnimi, të punësuarit në organizata apo ndërmarrje që lëvizin për një kohë të caktuar në 
ushtrimi të detyrave të tyre. 
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integrimin e familjeve migrante paralelisht me krijimin e mundësive për ruajtjen 
e identitetit të tyre etnik, lidhjeve kulturore dhe mësimit të gjuhës amtare, si dhe 
të garantojë kushte të barabarta pune me punëtorët e tjerë/shtetasit. Konventa 
gjithashtu, përsërit parimin e bashkimit familjar duke kërkuar nga shtetet palë që të 
marrin të gjitha masat e nevojshme për të lehtësuar bashkimin familjar të punëtorëve 
migrantë që qëndrojnë ligjërisht në territorin e tyre.109  

B.4.2.4. Rekomandimi Nr. 151 Për Punëtorët Migrantë

Konventa Nr.143 mbi Punëtorët Migrantë, ashtu siç është rasti edhe me shumë 
instrumenta të tjerë të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, u plotësua në 24 qershor 
1975 nga rekomandimi Nr.151 Për Punëtorët Migrantë. 

Objektivi parësor i rekomandimit është të orientojë shtetet palë në hartimin e politikave  
koherente të migrimit ndërkombëtar për motive punësimi, ku rrethanat social-
ekonomike, si të vendeve të origjinës ashtu dhe të vendeve të punësimit të adresohen 
duke marrë në konsideratë jo vetëm nevojat afatshkurtra për fuqi punëtore dhe burime, 
por edhe pasojat afatgjata që ka migrimi për vetë migrantët dhe komunitetet pritëse. 

Rekomandimi trajton migrimin në tre dimensione kryesore: barazia e mundësive dhe 
trajtimit, politikat sociale, si edhe punësimi e qëndrimi. 

Mundësi dhe trajtim i barabartë 

Rekomandimi plotëson Konventën lidhur me aspektet ku njihet trajtimi dhe mundësia 
e barabartë midis migrantëve të rregullt dhe shtetasve. Ndër të tjera, rekomandohet që 
politikat shtetërore të parashikojnë trajtim të barabartë për çështje si: 

Këshillimi dhe trajtimi profesional, përparimi personal, siguria e punësimit, • 
shpërblimit, kushtet e punës, anëtarësimi në sindikata, organizimi dhe 
shoqërizimi, kushtet e jetesës. 
Informimi i migrantëve në një gjuhë që e njohin si dhe ofrimi i kurseve trajnuese • 
të gjuhës së vendit pritës. 

Politikat Sociale 

Në pjesën  e dytë, rekomandimi orienton politikat sociale të shteteve me qëllim që ato 
të jenë të përshtatshme jo vetëm me kushtet dhe traditat kombëtare por të respektojnë 
parimin e trajtimit të barabartë për migrantin si në vendin e origjinës dhe në atë të 
destinacionit. Në këtë aspekt, me interes janë direktivat lidhur me: 

lehtësimin e bashkimit familjar ku parashikohet se cilët janë anëtarët e familjes • 
që përfitojnë nga dispozitat e bashkimit familjar dhe kushtet që duhet të 
plotësojë migranti për të pasur këtë të drejtë; 

109Përsërisim se këto të drejta Konventa ua njeh vetëm migrantëve në situatë të rregullt,  ndryshe nga neni 1 që i referohet të drejtave të 
njeriut, të cilat, prej natyre duhet të gëzohen nga të gjithë njerëzit pavarësisht nga pozita e tyre. 



54

E Drejta Migratore Ndërkombëtare

dispozitat për mbrojtjen e shëndetit, ku parashikohet se shtetet duhet të marrin • 
masa në fushën e sigurimit teknik, mbrojtjes së shëndetit në punë; si edhe 
dispozita në fushën e shërbimeve sociale. 

Punësimi dhe qëndrimi 

Në lidhje me punësimin dhe qëndrimin, rekomandimi vë theksin tek fakti se humbja e 
punës të migrantit të rregullt nuk  nënkupton humbjen e autorizimit për qëndrim, dhe 
për pasojë nuk është kusht për largimin e personit, po në të kundërt, migrantit duhet 
t’i jepet mundësia brenda një afati kohe të caktuar të gjejë punë duke i zgjatur lejen e 
qëndrimit. Gjithashtu, në rast se migranti ankohet për humbjen e punës, atij i duhet lënë 
afati i nevojshëm deri në marrjen e vendimit përfundimtar mbi ankimin. 

Në rast urdhri dëbimi, migrantit duhet t’i njihet e drejta e ankimit në organet 
administrative apo gjyqësore dhe pavarësisht nga mënyra e largimit: vullnetarisht apo 
me vendim të autoriteteve, çdo migrant, cilido qoftë statusi i tij, ka të drejtë të marrë 
çdo shpërblim të prapambetur për punën e kryer, kompensimet mbi ditët e pushimeve, 
kontributet e sigurimeve shoqërore; si dhe t’i jepet mundësia që të mbrojë interesat e tij 
përpara organit kompetent. 

Në tërësinë e tyre, instrumentat e ILO-s  parashtrojnë një gamë të gjerë të drejtash,  �
duke hedhur bazat e një sistemi të mirëfilltë për mbrojtjen e punëtorëve migrantë. 

Megjithatë, këto instrumenta janë gjendur përballë hezitimit dhe indiferencës së 
shteteve (veçanërisht të destinacionit), të cilat në përgjithësi nuk i kanë ratifikuar. 
Konventa e ILO-s për Migrimin për Motive Punësimi e vitit 1949 (Nr.97) dhe ajo për 
Punonjësit Migrantë e vitit 1975 (Nr.143) kanë nivel të ulët ratifikimi, respektivisht 
47 dhe 23 shtete palë, duke bërë një total prej 70 ratifikimesh. 

Në bazë të një studimi të organizuar nga Organizata Ndërkombëtare e Punës, arsyet 
për këtë nivel të ulët ratifikimi mund të jenë: 

disa shtete nuk i ratifikojnë me justifikimin se kanë shume pak e(i)migrantë në 1. 
vend;
disa shtete gjenden përballë presionit të brendshëm, si rezultat i nivelit të lartë 2. 
të papunësisë, që i bën qeveritë t’u japin përparësi shtetasve;
mungesa e infrastrukturës së nevojshme për të respektuar kërkesat e konventave 3. 
si edhe problematika e legjislacionit të brendshëm;
për shkak të karakteristikave aktuale të migracionit ndërkombëtar, këto 4. 
konventa konsiderohen nga disa shtete si të tejkaluara nga kërkesat e kohës. 

Në mënyrë të veçantë, dispozitat që kërkojnë trajtim të barabartë midis migrantëve 
dhe shtetasve (neni 6, C97), ruajtja e së drejtës së qëndrimit në rast pamundësie për të 
punuar (neni 8, C97), janë konsideruar problematike për shtetet. Gjithashtu, praktika 
aktuale, ndryshe nga çfarë parashikohet në konventa është që punësimi dhe lëvizja 
e migrantëve në përgjithësi është në duart agjencive private, gjë që shpesh i vendos 
migrantët në pozita të delikate. Për pasojë, fokusi nuk është tek krijimi i shërbimeve 
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për lehtësimin e procesit të migrimit për motive punësime nga shteti, por tek marrja e 
masave dhe përshtatja e legjislacionit të brendshëm me qëllim mbikqyrjen e aktivitetit 
të agjencive private të punësimit. 

Pavarësisht nga kritikat dhe mungesa e ratifikimeve, instrumentat duket se e kanë 
përmbushur rolin e tyre për të orientuar legjislacionin vendas në disa drejtime. Vërehet 
se një pjese e mirë e shteteve të destinacionit e kanë përshtatur legjislacionin e tyre në 
përputhje me zhvillimet e lëvizjeve migratore. Ato kanë tendencë të respektojnë në 
përgjithësi dispozitat e konventave, pavarësisht se kanë rezerva ndaj ratifikimit formal 
në praktikë.110   

B. 4.3. Instrumentat Rajonalë 
Në kuadër të instrumentave rajonalë, për qëllime të këtij manuali, do të ndalemi 
kryesisht në konventat e miratuara nën ombrellën e Këshillit të Evropës111. Në mënyrë 
më specifike do të analizojmë: 

Konventën Evropiane për Statusin Ligjor të Migrantit;1. 
Kartën Sociale Evropiane e Rishikuar (neni 18 dhe 19); 2. 
Konventën Evropiane për Pjesëmarrjen e të Huajve në Jetën Publike, në Nivel 3. 
Lokal.

Megjithatë, duhet të theksojmë se të drejtat e migrantëve trajtohen edhe nga instrumenta 
të tjerë si Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), Konventa Evropiane 
për Sigurimet Shoqërore etj. Duke qenë se këto instrumenta nuk janë specifike për 
migrantët u gjykua që të mos përfshiheshin në këtë manual. Megjithatë, sa herë që 
diskutojmë për mbrojtjen e migrantëve në kuadër të Këshillit të Evropës, duhet të 
mbajmë në konsideratë edhe Protokollin nr. 4 të Konventës Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut, i cili e parashikon të drejtën e personit për të lëvizur si një të drejtë themelore 
të njeriut.112 

B.4.3.1. Konventa Evropiane për Statusin Ligjor të Migrantit113. 
Konventa Evropiane për Statusin e Migrantit hyri në fuqi në 1 maj të vitit 1983. Gjatë 
kohës së hartimit të këtij manuali, Konventa ishte ratifikuar nga 11  shtete, ndërsa 4 të 
tjerë vetëm e kanë nënshkruar. Shqipëria e ka ratifikuar në 3 prill 2007. 
Konventa u hartua në një periudhë kur nuk ishte shume e qartë se si e sa do të zbatohej, 
sidomos për shkak të nivelit të papunësisë në Evropën Perëndimore në atë kohë, gjë që e 
kishte ulur dramatikisht nevojën për krahë të lire pune. Por, përgjatë periudhës rreth 25 
vjeçare që nga hyrja në fuqi e saj, Evropa ka ndryshuar shumë. Ka rënë blloku komunist, 
janë krijuar demokracitë e reja, lëvizjet migratore janë bërë një fenomen i zakonshëm. 
Si rezultat, vlerat dhe ndikimi i saj analizohen në një tjetër këndvështrim.114  

110Shiko, “Survey of the Migrant Worker’s Convention”, prepared by ILO, 1999.
111Këshilli i Evropës është një organizatë politike, e themeluar në vitin 1949 për të mbrojtur parimet e demokracisë, të drejtave të njeriut 
dhe sundimit të së drejtës. Anëtarësia në këtë organizatë është e hapur për shtetet europiane të cilët angazhohen se do të binden dhe 
respektojnë parimet e organizatës. Këshill i Evropës deri tani ka 47 anëtarë. 
112Shih nenin 2, 3, 4 të Protokollit 4 të KEDNJ. 
113Referuar kryesisht në faqen zyrtare të Këshillit të Evropës: http:www.conventions.coe.int/Treaty/
114Në vijim do ta analizojmë konventën duke mbajtur në konsiderate se sa aktuale është ajo për zhvillimet e sotme të fenomenit migrator.
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Për monitorimin e nivelit të zbatimit të konventës është ngritur një Komitet Konsultativ, 
i cili do të shqyrtojë raportimet nga shtetet  palë, në bazë të të cilave, Komiteti harton 
një raport përfundimtar. Pra, ndryshe nga KEDNJ, mosmarrëveshjet apo shkeljet e 
konventës evropiane për statusin e migrantit nuk shqyrtohen nga Gjykata Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut.

Objektivat e Konventës

Konventa për Statusin Ligjor të Migrantit synon të përcaktojë standartet minimale të 
trajtimit të punëtorëve migrantë nga shtetet anëtare të Këshillit të Evropës. Objektivi 
i saj është eleminimi i diskriminimit me bazën e shtetësinë dhe trajtimi i barabartë i 
migrantit dhe anëtarëve të familjes për çështje si arsimi, përfitimet/të mirat ekonomike 
dhe sociale etj, me qëllim përmirësimin e pozitës social-ekonomike të migrantëve. 

Subjektet 

Konventa përkufizon si punëtor migrant, për qëllime të dispozitave të saj vetëm: 
migrantët që janë shtetas në një nga shtetet anëtare të konventës dhe që punojnë po në 
një nga shtetet anëtare të konventës. Pra, subjekti është i kufizuar vetëm tek migrantët 
të cilit lëvizin nga një shtet anëtar i Këshillit të Evropës në një shtet tjetër, po anëtar 
i organizatës në bazë të autorizimit për punësim, dhe qëndrojnë aty në bazë të këtij 
autorizimi. 

Studentët që punojnë pjesërisht apo me kohë të plotë, punëtorët ndërkufitar, artistët, 
sportistet, punonjësit stinor, punëtorët e transferuar të kompanive, personat që lëvizin 
për motive trajnimi  nuk mbulohen nga kjo Konventë. 

Pra, punëtorët migrantë që mbulohen nga Konventa qëndrojnë dhe marrin pjesë në 
tregun e punës të shtetit pritës.  Kontributi i tyre  me anë të taksave apo punës i jep të 
drejtë që të përfitojnë ashtu si edhe shtetasit nga një sërë të drejtash ekonomike dhe 
sociale. 

Konventa është e zbatueshme edhe për migrantët të cilët janë vendosur fillimisht në 
një shtet për një qëllim të ndryshëm nga ai i punësimit por më vonë kanë marrë lejen e 
nevojshme për  të punuar kundrejt shpërblimit.115   

Konventa e rregullon pozitën e migrantit për motive punësimi në të gjitha fazat e 
procesit të migrimit. Për qëllime të këtij manuali, do të trajtojmë shkurtimisht dispozitat 
e Konventës në përputhje me rendin e Konventës. 

Rekrutimi

Konventa e trajton rekrutimin e migrantëve për motive punësimi si një proces që 
realizohet nga bashkëpunimi midis shteteve, ai i origjinës dhe destinacionit.  

115Megjithëse nuk është e qartë nga leximi i konvetës nëse mbulon edhe anëtarët e familjes, ajo është interpretuar si e tillë.
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Kjo formë e rekrutimit nuk është më e zakonshme në ditët tona, pasi ndërmjetësimi në 
punë aktualisht realizohet kryesisht nga agjencitë e punësimit. Megjithatë, shkurtimisht, 
disa nga standartet që përcakton Konventa janë: 

Rekrutimi është përgjegjësi e autoriteteve zyrtare, të cilët duhet të jenë  -
domosdoshmërisht pjesë e tij (Neni 2), si ne vendin pritës dhe në atë të origjinës.  
Kosto e rekrutimit, testet mjekësore dhe profesionale të cilat kryhen para 
rekrutimit nuk duhet të përballohen nga migranti (neni 3). 
Konventa parashikon qarte se lëshimi i autorizimit për punësim dhe  -
dokumentacionit përkatës ne vendin pritës, i jep të drejtën automatike migrantit të 
hyje në atë vend (neni 4). Dokumentacioni i nevojshëm për pranimin e migrantit 
për motive punësimi do të lëshohet pa pagesë. 
Punëtori migrant ka të drejtë që përpara se ai të largohet nga vendi i origjinës, në  -
veçanti lidhur me kushtet e punës, mundësitë për bashkim familjar etj (neni 5). 
Konventa vë theksin edhe tek detyrimi i palëve për lehtësuar kalimin tranzit të 
migrantëve për motive punësimi (neni 6). 

Të drejtat sociale dhe ekonomike, si dhe e drejta e bashkimit familjar 

Konventa vë theksin tek të drejtat ekonomike dhe sociale, si të domosdoshme për 
mirëqenien e migrantit, familjes se tij dhe shteteve pale.116 Këto të drejta janë të 
përshtatshme edhe për zhvillimet aktuale të fenomenit migrator, për pasojë mund të 
thuhet se pjesa që trajton të drejtat është edhe pjesa më e rëndësishme e Konventës.  

Leja e punës dhe qëndrimit ¾ 117 
Në rast se një migrant është pranuar për motive punësimi, shteti pritës ka detyrimin 
për të lëshuar një leje pune për një periudhë jo më pak se një vit, dhe e tillë që nuk e 
kufizon punëtorin të punojë në një zonë të caktuar apo vetëm për një punëdhënës të 
caktuar. Edhe rinovimet e lejes së qëndrimit duhet të jenë periudha jo më pak se një 
vit, dhe minimalisht sa kohëzgjatja e lejes së punës. Leja e qëndrimit duhet të jetë 
pa pagesë ose në të kundërt jo më shumë se sa kosto administrative. Lidhur më këto 
dispozita Konventa parashikon se, në çdo rast kostot janë subjekt i pajtueshmërisë me 
legjislacionin vendas. 

Në rast sëmundje, personi duhet të lejohet të qëndrojë për jo më pak se 5 muaj në 
territorin e shtetit pritës dhe të marrë asistencën e nevojshme, me synim rehabilitimin 
dhe ripunësimin e tij. 

Heqja e lejes së qëndrimit është e lejueshme vetëm në rastet e sigurisë kombëtare, 
moralit apo politikave publike, shkaqeve shëndetësore. Në çdo rast shteti duhet të 
krijojë mundësinë e ankimimit nga migrantit duke parashikuar procedura të qarta dhe 
transparente. 

116Shih kapitullin 2 të Konventës Evropiane për Statusin Ligjore të Migrantit (Konventës). 
117Shiko për me shume nenin 8 dhe 9 të Konventës . 
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Pritja dhe qëndrimi i punëtorëve migrantë ne vendin e destinacionit ¾

Konventa vë theksin tek mundësitë e barabarta që duhet t’i ofrohen migrantëve nga 
shërbimet shtetërore të punësimit. Parashikohen edhe të drejta të tjera si e drejta e 
besimit, e drejta për të mbajtur dhe realizuar detyrimet që punëtori migrant ka në vendin 
e origjinës etj.118  

Vëmendje e veçantë i është dhënë çështjes së bashkimit familjar.119 Si anëtarë familje 
Konventa përkufizon: bashkëshortin ose bashkëshorten dhe fëmijët e mitur (ku mituria 
përcaktohet në përputhje me legjislacionin e vendit pritës) dhe personat në ngarkim të 
punëtorit. 
Bashkimi familjar ka si kusht punësimin e rregullt të migrantit dhe ekzistencën e 
kushteve të përshtatshme të jetesës, të konsideruara të pranueshme nga vendi pritës. 
Megjithatë, Konventa parashikon se edhe bashkimi familjar është subjekt i legjislacionit 
vendas pasi lejohet derogim i përkohshëm nga dispozita përkatëse. 

Strehimi, arsimi, trajtimi profesional ¾ 120 

Konventa parashikon se punëtorët migrantë duhet të kenë trajtim të njëjtë me shtetasit 
lidhur me strehimin, arsimin e përgjithshëm, trajnime profesionale, në përputhje me 
dispozitat e legjislacionit vendas. Shteti pritës duhet të marrë masa që të lehtësojë 
mësimin e gjuhës me anë të kurseve trajnuese si edhe të krijojë mundësi për njohjen e 
diplomave me anë të marrëveshjeve bilaterale a shumëpalëshe midis vendeve pritëse dhe 
atyre dërguese. Neni 15 i kësaj Konvente parashikon marrjen e masave për lehtësimin e 
mësimit të gjuhës amtare në vendin pritës. 

Kushtet e punës ¾

Lidhur me kushtet e punës, Konventa i referohet edhe udhëzimeve të ILO-s, duke 
vënë theksin tek trajtimi i njëjtë me shtetasit për sa i përket pagesës, orarit të punës, 
përfitimeve, pushimit nga puna etj. 

Transferimet e parave, sigurimet shoqërore dhe detyrimet fiskale ¾

Konventa trajton një element të lidhur ngushtësisht me fenomenin e migracionit dhe 
mjaft delikat për migrantin, transferimin e parave, pasi në nenin 17 të saj parashikon 
se shtetet duhet të lejojnë transferimin e parave të punëtorëve migrantë pas largimit të 
tyre nga shteti pritës. Ndërsa nenet 18, 19, 20 trajtojnë çështjen e sigurimeve shoqërore, 
asistencës mjekësore dhe sociale, trajtimin në rast aksidentesh në punë  të cilat duhet të 
jenë në përputhje me trajtimin që i bëhet shtetasve, gjithmonë subjekt i pajtueshmërisë 
me legjislacionin vendas.121 Lidhur me regjimin fiskal, Konventa parashikon se shtetet 
duhet të marrin masa për të evituar tatimin e dyfishtë.122  

118Shiko për me shume nenin 10 të Konventës. 
119Shiko për me shume nenin 12 të Konventës. 
120Shiko nenin 13 dhe 14 të Konventës. 
121Në të njëjtën mënyrë, Konventa parashikon konceptin e mosdiskriminimit lidhur me kushtet e punës (neni .21)  dhe për  marrjen e 
masave për kthimin e trupit të migrantit në rast aksidenti në vendin e punës. 
122Shih nenin 23. Gjithashtu ky nen parashikon se detyrimet duhet të jenë të tilla që të mos tejkalojnë detyrimet që do të paguanin në 
shtetin e origjinës si dhe në përputhje me detyrimet që paguajnë shtetasit e shtetit pritës. 
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Mbarimi i kontratës së punës  ¾

Lidhur me mbarimin e kontratës së punës, anulimin apo pezullimin parashikohet 
trajtim i njëjtë me atë të shtetasve. Po e njëjta mbrojtje parashikohet për ri-punësimin 
e migrantit.123  

Mbrojtja ligjore ¾

Migrantët kanë të njëjtin akses si edhe shtetasit lidhur me mbrojtjen ligjore për sa i 
përket interesave të tyre pasurore, të drejtave në veçanti të drejtës për të pasur mbrojtje 
apo këshillim ligjor në përputhje me zgjedhjet e tyre personale. Trajtim i njëjtë me 
shtetasit parashikohet edhe lidhur me mundësinë e punësimit për familjarët e punëtorit 
migrant, për të drejtën e organizimit dhe pjesëmarrje në aktivitetet në të cilat është 
përfshirë migranti.124   

Kthimi në shtëpi ¾

Konventa trajton në një zë të veçantë detyrimet e shtetit dërgues dhe atij pritës lidhur 
me procesin e kthimit të migrantit në vend. Ne mënyrë specifike parashikohet lejimi i 
kthimit në vendin e origjinës, lehtësimi i procesit të udhëtimit, informimi mbi situatën 
në vendin e origjinës.125

 
Konventa parashikon një sërë të drejtash të zbatueshme për zhvillimet aktuale të 
migracionit në Evropë. Në veçanti, dispozita të tilla si ajo e bashkimit familjar, apo 
trajtimi i barabartë me shtetasit për çështje të kushteve të punës, strehimit, arsimit, 
taksave janë kritike edhe sot për migrantët. Megjithatë, Konventa trajton edhe çështje 
që duket se nuk i përgjigjen realitet si pjesëmarrja e organeve shtetërore ne procesin e 
rekrutimit, shpenzimet administrative për dokumentacionin, çështje që nuk ndiqen dhe 
nuk gëzojnë angazhimin e shteteve ne përgjithësi.  

Në momentet kur po hartohej ky manual, Konventa ishte ratifikuar vetëm nga 11 shtete 
dhe nënshkruar nga 4 të tjerë. Ky është një numër shumë i kufizuar krahasuar me 
numrin e shteteve anëtare të Këshillit të Evropës dhe natyrshëm lind pyetja për shkaqet 
e një situate të tille. 

Një nga faktorët e përmendur është përshtatshmëria e saj me zhvillimet e migrimit në 
Evropë, sidomos për sa i takon rolit të shtetit në rekrutimin e migrantëve për motive 
punësimi i cili ka ndryshuar substancialisht duke e vendosur punësimin e migrantëve 
në ‘duart’ e agjencive private. Megjithatë, kjo nuk e largon rolin e shtetit si mbrojtës 
dhe garantues i të drejtave të migrantëve. 

Shumë nga shtetet evropiane përdorin si justifikim nivelin e lartë të papunësisë dhe 
ndryshimet e mëdha legjislative që kërkohen në legjislacionin e brendshëm për të 
garantuar pajtueshmërinë me kërkesat e Konventës. 

123Shiko nenet 24-25 të Konventës
124Shih nenet 27, 28, 29 të Konventës. 
125Shih nenin 30 të Konventës
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Megjithatë, një pjesë e mirë e dispozitave të Konventës janë bërë pjesë e legjislacionit 
komunitar. Për pasojë, shtetet, që janë pjesë e BE-se, de facto po e zbatojnë një pjesë 
të saj, edhe pa formalizimin  de jure. Ndërsa shtetet që nuk janë pjesë e BE-ë por palë 
e Këshillit të Evropës, në një masë të madhe aspirojnë për të aderuar në Bashkimin 
Evropian, dhe ratifikimi i Konventës do të thotë një hap përpara drejt përqasjes me 
legjislacionin komunitar.

B.4.3.2 Karta Sociale Evropiane (e rishikuar)126. 
Karta sociale Evropiane është një tjetër instrument i miratuar në kuadrin e Këshillit të 
Evropës. Ajo u miratua në vitin 1961. Për shkak të ndryshimeve të mëdha në shoqërinë 
evropiane në tërësi dhe në lëmin e të drejtave të njeriut dhe doktrinës së të drejtave të 
njeriut ne veçanti, ajo është ndryshuar për të ardhur në vitin 1996 në formën e Kartës 
Evropiane Sociale të rishikuar. 

Karta Sociale Evropiane e rishikuar u hartua në Strasburg në vitin 1996 dhe u hap për 
nënshkrim në 3 maj 1996. Hyri në fuqi në 1 korrik 1999. Ajo trupëzon në një instrument 
të vetëm të gjitha të drejtat e parashikuara nga Karta Sociale e vitit 1961 dhe protokolli 
i saj ndryshues, ndërsa shton edhe disa të drejta të tjera.127  

Aktualisht, Karta e rishikuar është ratifikuar nga 24 shtete, ndërsa 19 të tjerë vetëm 
e kanë nënshkruar atë, por nuk e kanë ratifikuar ende. Shqipëria e ka ratifikuar ne 14 
nëntor 2002. Ratifikimi është shoqëruar me disa rezerva ndaj Kartës, pasi janë pranuar 
vetëm 65 paragrafë nga 98 në total. Në mënyrë specifike, nuk është pranuar mundësia për 
ankimim kolektiv, i cili është një nga komponentët më të rëndësishëm të kartës. Në kuadër të 
kësaj procedure një sërë organizatash kanë të drejtë të ngrenë ankesa në Komitetin Evropian 
për të Drejtat Sociale. Kështu, në rast se një shtet ka pranuar këtë klauzolë, të drejtën e 
ankimit e kanë të gjitha Organizatat jo-fitimpurëse kombëtare në atë shtet, ndërsa në rast se 
të gjithë shtetet e pranojnë këtë procedurë, e drejta për ankim kolektiv shtrihet edhe ne disa 
organizata ndërkombëtare si edhe organizmat e punëtorëve.128 

Ashtu si disa instrumenta të tjerë të Këshillit të Evropës, edhe Karta Sociale e rishikuar 
parashikon ngritjen e një strukture: Komitetin Evropian të të Drejtave Sociale që 
monitoron dhe përcakton nëse legjislacioni dhe praktika e shteteve anëtare janë në 
përputhje me Kartën. Monitorimi bëhet në bazë të raporteve vjetore, të dërguara nga 
çdo shtet të cilat shqyrtohen nga Komiteti. 

Synimi i Kartës është të garantojë të drejtat themelore ekonomike dhe sociale të 
individit. Ajo plotëson në fakt Konventën Evropiane të të drejtave të njeriut me një 
gamë të gjerë të drejtash sociale. 
126Referuar kryesisht në faqen zyrtare të Këshillit të Evropës: http:www.conventions.coe.int/Treaty/
127Duke marrë në konsideratë ndryshimet që kanë ndodhur në Evropë pas viteve 1961, Karta e rishikuar shtoi dhe disa të drejta dhe bëri 
disa ndryshime si e drejta e mbrojtjes nga varfëria dhe përjashtimi social, e drejta e strehimit, e drejta e mbrojtjes në rast përfundimi të 
kontratës së punës, e drejta e mbrojtjes nga ngacmimet seksuale, e drejta e punonjësve me detyrime familjare për mundësi dhe trajtim 
të barabartë, e drejta e punëtorëve për t’u përfaqësuar në sipërmarrje etj. Karta e rishikuar parashikon edhe disa ndryshime si: forcimi 
i parimit të mos diskriminimit, barazia gjinore në çdofushë të mbuluar nga traktati, mbrojtje më e mirë për nënat dhe gratë shtatzëna; 
mbrojtje më të mirë për fëmijët e punësuar si dhe për personat me aftësi të kufizuara.  
128Organizata si: Konfederata e Sindikatave Evropiane, Unioni i Konfederatave Industriale dhe të Punëtorëve; Organizata Ndërkombëtare 
e Punëtorëve, 
Organizatat Jo qeveritare me statusin e pjesëmarrësit në Këshillin e Evropës 
Sindikatat dhe organizatat e punëtorëve në shtetin në fjalë. 
Ankimi është në anglisht ose frëngjisht, dhe në rast se ankimi konsiderohet i arsyetuar dhe argumentuar (me vend) nga komiteti, ai harton 
një rezolutë prej nga i kërkon shtetit në fjalë të përputhë praktikën dhe legjislacionin e tij me kërkesat e kartës. 
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Subjekte të kartës janë shtetasit e shteteve anëtare të KE-së që jetojnë e punojnë në 
shtetin e tyre të origjinës ose në ndonjë shtet tjetër anëtar të KE-së. 
Për interesa të këtij manuali do të trajtojmë dispozitat e kartës që trajtojnë pozitën e 
migrantit, ndërsa të drejtat sociale që i takojnë çdo personi, janë përmendur shkurtimisht. 
Është e nevojshme t’i përmendim, pasi, sikundër do ta shohim në vijim, pothuajse të 
gjitha të drejtat e parashikuara nga ky dokument i drejtohen si shtetasve dhe të huajve 
në një shtet anëtar të Kartës. Kështu, disa prej tyre janë129: 

strehimit1. 130  
shëndetësisë2. 131 
arsimit3. 132

punësimit4. 133  
mbrojtjes ligjore dhe sociale5. 134

lëvizjes së personave6. 135

mosdiskriminimit dhe barazisë përpara ligjit7. 136 

Karta Sociale Evropiane dhe të drejtat e migrantëve 
Karta Sociale e rishikuar garanton të drejta për migrantin në dy drejtime kryesore: 

mbrojtje të  përgjithshme për personin në bazë të të drejtave që parashikohen nga  ¾
nenet 1-17 dhe 20-31137 të cilët sigurojnë mbrojtje për çdo individ, pra dhe të huajt 
e rregullt në një shtet palë;138 

Shtojca shpjeguese e Kartës shprehet qartë se pa paragjykim ndaj nenit 12.4 dhe nenit 
13.4 personat që janë subjekte të neneve 1-17 dhe 20-31 përfshijnë edhe të huajt për sa 
kohë ata janë shtetas të Palëve të tjera dhe qëndrojnë e punojnë në mënyrë të rregullt 
në territorin e një shteti palë, kjo në varësi të faktit se këto nene do të interpretohen në 
përputhje me nenet 18 dhe 19139.

129Shih nenet 1-17 dhe 20-31. 
130Shih nenin 31. Kërkon nga shtetet të marrin masa për: a. strehim të përshtatshëm dhe me kosto të arsyeshme ; b. reduktimi i të 
pastrehëve, politika strehimi që prekin të gjitha kategoritë në nevojë; c procedura për të kufizuar largimin me forcë nga shtëpia; d. 
mundësi të barabarta për streha sociale dhe përfitime në kuadrin e politikave të strehimit si për shtetasit dhe për të huajt. e. Ndërtimi i 
ambienteve të strehimit të kryhet në përputhje me nevojat e familjes.
131Shih nenet 3, 8, 11, 13. 15 që parashikojnë  masa  për: a. ambiente të kujdesit shëndetësor të aksesueshme dhe efektive për të gjithë 
popullatën; b.politika për parandalimin e sëmundjeve dhe garantimin e në ambienti të shëndetshëm;c. eleminimi i rreziqeve të punës për 
të garantuar se shëndeti dhe siguria në punë parashikohen si nga ligji dhe garantohen në praktikë; d. mbrojtja e gruas gjatë periudhës 
së paralindjes dhe paslindjes.
132Shih nenet 9, 10, 17 U kërkon shteteve të marrin masa për: a. mundësi për arsim elementar dhe të mesëm pa pagesë; b. shërbime 
trajtuese  falas dhe efektive; c mundësi për trajnime të vazhdueshme; d. masa të veçanta për rezidentët e huaj; e. integrimi i fëmijëve me 
paaftësi në shkolla dhe mundësi arsimimi dhe formimi profesional për personat me aftësi të kufizuara
133Shih nenet:  1, 2, 4,5, 6, 7, 12,24, 25. 26. U kërkon shteteve të marrin masa për: a. Ndalimin e punës së detyruar; b. Ndalimi i punësimit 
të fëmijëve nën 15 vjeç dhe kushte të veçanta për ata nga 15-18; c. e drejta për të siguruar jetën me anë të punës; d. politika punësimi të 
përgjithshëm; e. kushte të mira pune lidhur me pagesën, oraret e punës, mbrojtjen nga ngacmimi seksual psikologjik e fizik; f. liria për 
të krijuar organizata punëtorësh; g. mbrojtje në rast pushimi nga puna, e drejta e grevës dhe mundësi punësimi për personat me aftësi 
të kufizuara  
134Shih nenet 11,12,13,14,15,16,17, Në këtë aspekt parashikon masa për: a. statusin ligjor të fëmijës ; b.  trajtimin e shkelësve të ligjit 
në moshë të re; c. mbrojtja nga keq trajtimi, abuzimi, çdo formë e shfrytëzimit; d. mbrojtja e familjes; e. barazia e burrit me gruan dhe 
mbrojta e fëmijës në rast ndarje të familjes; f. e drejta për sigurime sociale, asistence dhe shërbime sociale; g. të drejta në kuadrin e 
mirërritjes së fëmijës dhe masa të veçanta për moshën e tretë. 
135Shih nenet 18 dhe 19. Në kuadër të lëvizjes së personave parashikohen të drejta si: a. e drejta e bashkimit familjar; b. drejta e shtetasve 
për t’u larguar nga vendi; c. garanci procedurale në rast dëbimi; d. procedura më të thjeshtuara të formaliteteve imigratore. Kjo do të 
trajtohet më gjerësisht në vijim. 
136Shih nenet 15, 20, 27, të cilat parashikojnë: a. të drejtën e gruas dhe burrit për trajtim të barabartë dhe mundësi të njëjta në punë;b. 
garanton të gjithë shtetasit dhe të huajt që qëndrojnë në mënyrë të ligjshme  se të gjitha të drejtat e parashikuara në kartë do të zbatohen 
pa dallim race, seksi, moshe, ngjyre, gjuhe, besimi, opinioni, origjine kombëtare, historiku social, gjendja shëndetësore apo pjesëmarrja 
në një minoritet kombëtar; c. ndalimi i diskriminimit për shkak të përgjegjësive familjare; d. e drejta e personave me aftësi të kufizuara 
për të marrë pjesë në aktivitetet sociale.
137Të përmendura shkurtimisht në pjesën paraardhëse.  
138Por mbrojtja e parashikuar në këto nene është subjekt i mbrojtjes së parashikuar në nenet 18-19, të cilët do t’i trajtojmë në vijim më 
gjerësisht. . 
139Shih Shtojcën Sqaruese të kartës sociale të rishikuar : http:www.conventions.coe.int/Treaty/
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të drejta që janë të lidhura ekskluzivisht me pozitën e punëtorëve emigrantë dhe  ¾
familjeve të tyre në bazë të neneve 18 dhe 19. 

Neni 18 i Kartës trajton të drejtën për të punuar kundrejt shpërblimit në një shtet tjetër 
të ndryshëm nga ai i origjinës, i cili është shtet palë në Konventë, ndërsa neni 19-të ka 
të bëjë me të drejtën e migrantit dhe familjes së tij për mbrojtje dhe asistencë.140  

Garancitë e parashikuara në nenin 18 dhe 19 zbatohen për: 

Punëtorët migrantë që janë shtetas të shteteve anëtare të KE-së dhe punojnë në shtete të 1. 
tjera anëtare të KE-së. Këtu përshihen edhe refugjatet dhe personat pa shtetësi.
Personat që kërkojnë punë. Karta nuk përdor termin punëtor por persona, që do të thotë 2. 
se edhe personat që kërkojnë punë janë subjekt dhe kanë të drejtë të përfitojnë nga 
mbrojtja e parashikuar në tërësi nga karta, dhe në veçanti nga nenet 18 dhe 19. 
Punëtorët ndërkufitarë, sezonalë, të punësuarit dhe të vetëpunësuarit, migrantët e 3. 
përkohshëm dhe atyre të përhershëm.  
Karta interpretohet se parashikon mbrojtje edhe për migrantët e parregullt dhe 4. 
fëmijët e tyre, në veçanti në kuadër të asistencës mjekësore. Legjislacioni që i 
refuzon të drejtën e shërbimit mjekësor për të huajt në një territor të caktuar, edhe 
në rast se i huaji është i parregullt bie në kundërshtim me kartën, sidomos në rast se 
kemi të bëjmë me situata që kërkojnë trajtim të menjëhershëm mjekësor.141  

140Neni 18 ka të bëjë me të drejtën e shtetasve të çdo shteti anëtar për të punuar kundrejt shpërblimit në territorin e secilit prej shteteve 
të tjera anëtare, nën kushte të barabarta me shtetasit e të fundit, në varësi të kufizimeve që burojnë nga faktorë ekonomikë e socialë. Ai 
parashikon se: me qëllim që të sigurojnë ushtrimin efektiv të të drejtës për të punuar në kundrejt shpërblimit në territorin e çdo shteti 
tjetër palë, palët marrin përsipër: 

që të zbatojnë rregullat ekzistuese me një frymë liberale; 1. 
që të thjeshtësojnë formalitetet ekzistuese dhe të rekrutojnë apo heqin detyrimet administrative dhe pagesat e tjera në ngarkim të 2. 
punëtorit të huaj apo punëdhënësve të tyre. 
të liberalizojnë individualisht apo kolektivisht rregulloret që qeverisin punësimin e shtetasve të huaj;3. 
dhe njohin : 
të drejtën e shtetasve të tyre për t’u larguar nga vendi me qëllim që të punojnë kundrejt shpërblimit në territoret e shteteve të tjera 4. 
palë. 
Neni 19: Të drejtat e migrantëve dhe anëtarëve të familjeve të tyre për mbrojtje dhe asistencë
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës së punëtorëve migrues dhe familjeve të tyre për mbrojtje dhe asistencë në 
territorin e çdo Pale tjetër, Palët angazhohen: 
të mbajnë ose të demonstrojnë kënaqshëm se mbahen shërbime të përshtatshme falas për të asistuar këta punëtorë, veçanërisht 1. 
në marrjen e informacioneve të sakta dhe të marrin të gjitha hapat e përshtatshme, aq sa e lejojnë legjislacioni dhe rregulloret 
kombëtare, kundër propagandës çoroditëse lidhur me emigrimin dhe imigrimin; 
të marrin masat e përshtatshme brenda juridiksionit të tyre të lehtësojnë nisjen, udhëtimin dhe pritjen e këtyre punëtorëve dhe 2. 
familjeve të tyre dhe t’u ofrojnë atyre, brenda juridiksionit të tyre, shërbime të përshtatshme për shëndetin, vëmendje mjekësore dhe 
kushte të mira higjienike gjatë udhëtimit; 
të nxisin bashkëpunimin, siç është e përshtatshme, ndërmjet shërbimeve sociale, publike dhe private, në vendet e emigrimit dhe 3. 
imigrimit; 
të sigurojnë për këta punëtorë ligjërisht brenda territorit të tyre, për sa këto çështje rregullohen me ligj ose rregullore ose u 4. 
nënshtrohen kontrollit të autoriteteve administrative, trajtim jo më pak të favorshëm se sa ai i shtetasve të vet lidhur me çështjet e 
mëposhtme: a. pagën dhe kushte të tjera punësimi dhe pune; b. anëtarësinë në sindikata dhe gëzimin e përfitimeve nga negociatat 
kolektive; c. strehimin;     
të sigurojnë për këta punëtorë ligjërisht brenda territorit të tyre trajtim jo më pak të favorshëm se sa ai i shtetasve të vet lidhur me 5. 
taksat, tarifat ose kontributet e punësimit lidhur me personat e punësuar; 
të lehtësojnë sa të jetë e mundur ri-bashkimin e familjes së një punëtori të huaj, i cili është lejuar të vendoset në territor; 6. 
të sigurojnë për këta punëtorë ligjërisht brenda territorit të tyre trajtim jo më pak të favorshëm se sa ai i shtetasve të vet për 7. 
procedura ligjore lidhur me çështje të referuara në këtë nen; 
të sigurojë që këta punëtorë, të cilët banojnë ligjërisht brenda territoreve të tyre, të mos përzihen përveç se kur rrezikojnë sigurimin 8. 
kombëtar ose kryejnë shkelje kundër interesit dhe moralit publik;
të lejojnë, brenda kufijve ligjorë, transferimin e pjesëve të tilla të fitimeve dhe kursimeve të këtyre punëtorëve siç mund të dëshirojnë 9. 
ata; 
të zgjerojnë mbrojtjen dhe asistencën e parashikuar në këtë nen për migrantët e vetëpunësuar për aq sa këto masa janë të 10. 
zbatueshme; 
të nxisin dhe lehtësojnë mësimin e gjuhës kombëtare të shtetit pritës ose, në se ka disa, të njërës nga ato gjuhë, punëtorëve migrantë 11. 
dhe pjestarëve të familjeve të tyre; 
të nxisin dhe lehtësojnë, sa të jetë praktike mësimin e gjuhës amtare të punëtorëve migrantë për fëmijët e punëtorit migrant12. 

141Shih raportin e sekretariatit të Kartës Sociale të Rishikuar, date 22 qershor 2006, fq.4. http://209.85.129.104/search?qëcache:N5vrH3vT_
gJ:www.coe.int/t/e/human_rights/esc/7_resources/factsheet_migrant_workers.pdf+european+social+charter+revised+migrant+rights
&hlëen&ctëclnk&cdë1
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Le t’i analizojmë më gjerësisht dispozitat që mbrojnë pozitën e migrantit. 

1. Klauzola e mosdiskriminimit
Karta deklaron se të drejtat që parashikohen prej saj do të gëzohen pa diskriminim ndër 
të tjera me bazë race, ngjyre, origjine kombëtare apo sociale, besimi fetar, opinioni 
politik apo të tjera, origjina apo përkatësia kombëtare, shëndeti, organizimi në një 
minoritet kombëtar, statusi në lindje apo ndonjë status tjetër.142   
Shtet duhet të provojnë se mungon realisht çdo formë diskriminimi ndaj migrantit, 
qoftë  direkt po edhe indirekt, si në kuadrin ligjor dhe atë praktikë. Me fjale të tjera, nuk 
është e mjaftueshme që një shtet të deklarojë se nuk diskriminon në bazë të ligjit por 
edhe se në praktikë nuk ka raste të trajtimeve diskriminuese të migrantëve. 

2. E drejta për të punuar kundrejt shpërblimit

Në bazë të nenit 18.4 palët janë të detyruar të njohin të drejtën e shtetasve në një shtet 
për t’u larguar nga vendi i tyre me qëllim që të punojnë kundrejt shpërblimit në një 
shtet tjetër palë, qoftë kjo si punëmarrës, i vetëpunësuar, anëtar i familjes së migrantit 
etj. Për këtë qëllim palët duhet të thjeshtësojnë procedurat administrative formale, 
të kufizojnë apo eleminojnë detyrimet fiskale të migrantit apo punëdhënësit, dhe të 
lehtësojnë udhëtimin e tyre. 
Shtetet duhet të liberalizojnë në mënyrë periodike rregulloret mbi punësimin e të huajve 
me qëllim që të përshtaten me kushtet e reja të migracionit, duke hequr gradualisht 
kufizimet ekzistuese lidhur me mundësitë e punësimit.143 Gjithashtu, humbja e punës 
nuk duhet të jetë kusht për humbjen e lejes së qëndrimit. Në të tilla raste, shtetet duhet 
të shtojnë vlefshmërinë e lejes së qëndrimit në mënyrë të tillë që të sigurojnë kohën e 
mjaftueshme për gjetjen e një pune të re.144  

3. Shërbime të përshtatshme dhe falas-mbrojtje kundër propagandës keqinformuese
Me qëllim që migranti të jetë i qartë lidhur me planet për migrim, informacioni i  
besueshëm mbi formalitetet dhe kushtet e punës dhe jetesës në vendin pritës është 
thelbësor. Për ketë arsye, neni 19.1 kërkon që shtetet palë të marrin masa për të siguruar 
informacion dhe shërbime mbështetëse për migrantët që dëshirojnë të migrojnë. 
Shërbimet mund të jenë në kuadër të trajnimeve orientuese, informacion në faqet e 
internetit të institucioneve përkatëse etj. 
Shtetet duhet të marrin masa që të evitojnë rastet e komunikimit dhe shpërndarjes së 
informacioneve çorientuese mbi procesin e migrimit. Veçanërisht kjo duhet bërë për 
gratë, të cilat për shkak të natyrës së punës, kryesisht me shërbimin në familje, apo 
shërbime e hoteleri shpesh mashtrohen dhe detyrohen të kryejnë punë të tjera apo 
përfundojnë në “industrinë e seksit”. 

142Shih Nenin E të Kartës. 
143Shih si me sipër, nenin 18.3
144Shih raportin shpjegues të sekretariatit të Kartës Sociale të Rishikuar, http://209.85.129.104/search?qwcache:N5vrH3vT_gJ:www.
coe.int/t/e/human_rights/esc/7_resources/factsheet_migrant_workers.pdf+european+social+charter+revised+migrant+rights&hlwen
&ctwclnk&cdw1
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4. Lehtësimi i nisjes, udhëtimit dhe pritjes
Në bazë të nenit 19.2, shtetet duhet të lehtësojnë procesit të udhëtimit: nisjes dhe 
pritjes në vendin pritës. Ata kanë të drejtë që të marrin dokumentat e udhëtimit, kujdes 
mjekësor gjatë udhëtimit, ndihmë për strehim në momentin e mbërritjes në vendin 
pritës dhe më pas integrim në vendin e punës etj.145  

5. Nxitja e bashkëpunimit midis shërbimeve sociale 
Neni 19.3 kërkon që shtetet të vendosin kontakte të përbashkëta midis shërbimeve sociale 
publike a private. Bashkëpunimi është i nevojshëm për të përmbushur sa më mirë nevojat 
dhe kërkesat e migrantëve, veçanërisht për shkaqe familjare ose kur personi është kthyer në 
vendin e origjinës por ndërkohë ka pretendime në vendin tjetër lidhur me pagesat e pa marra 
apo përfitime të tjera që për shkak të kthimit nuk ka arritur t’i merrte. 

6. Trajtimi i barabartë lidhur me pagën, anëtarësinë në sindikata dhe strehimin 
Migrantët e rregullt në një territor të shteteve anëtare kanë të drejtë për trajtim të barabartë 
me shtetasit lidhur me pagesën, kushtet e punës, trajnimet e vazhdueshme, promovimin, 
kjo pavarësisht nga kohëzgjatja e qëndrimit. Kusht, sipas nenit 19.4 të Kartës është statusi 
legal i migrantit në një territor. E njëjtë është situata edhe me pjesëmarrjen në sindikata dhe 
gëzimin e të mirave/përfitimeve si rezultat i pjesëmarrjes në sindikata. 
Për sa i përket strehimit, punëtorët migrantë në bazë të nenit 19.4 (c) kanë të drejtë të 
mos diskriminohen lidhur me aksesin për strehimet publike dhe private. Mundësitë 
e strehimit për migrantët duhet të jenë të njëjta si për shtetasit, dhe nuk duhet të 
ekzistojnë kufizime ligjore apo de facto për blerjen e shtëpive, për marrjen e shtëpive 
me subvencion nga shteti sidomos kur marrim ne konsideratë domosdoshmërinë e 
strehimit për migrantin dhe familjen e tij. Edhe për këtë të drejtë, nuk ekziston detyrimi 
i kohëzgjatjes së qëndrimit, mjafton që migranti të jetë i rregullt në vendin pritës. 

7. Trajtimi i barabartë lidhur me taksat dhe aksesin në procedurat ligjore
Në bazë të nenit 19.7 punëtorët migrantë me status të rregullt në territorin e një shteti 
palë kanë të drejtë që të trajtohen si shtetasit lidhur me taksat e punësimit, detyrimet 
apo kontributet e tjera. E njëjtë duhet të jetë situata edhe me çështje të tilla si kufizimi i 
taksave, niveli i taksave, etj. Migrantët duhet të kenë akses në gjykata, asistencë ligjore 
pa pagese, mundësi për të pasur avokat në procedimet ligjore, në të njëjtat kushte si 
edhe shtetasit. 

8. E drejta për bashkim familjar 
Karta parashikon qartë se migrantët që janë vendosur në territorin e një shteti palë kanë 
të drejtë për bashkim familjar të paktën për bashkëshortin/bashkëshorten dhe fëmijët 
e pamartuar, për sa kohë që të fundit janë të mitur në bazë të legjislacionit të shtetit 
pritës dhe janë në varësit të punëtorit migrantë.146 

145Ky nen i kartës i referohet migrantëve dhe familjeve të tyre të cilët largohen në bazë të një procesi të organizuar kolektiv të punësimit, 
dhe jo atyre që lëvizin individualisht.
146Sipas Shtojcës së Kartës së rishikuar.
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Duket se karta e lë në diskrecion të shteteve për të përfshirë edhe anëtarë të tjerë të 
familjes, si potencial për bashkim familjar, në varësi të legjislacionit vendas. 

E drejta e bashkimit familjar nuk mund të refuzohet për shkaqe shëndetësore, përveç 
rasteve kur personi vuan nga një sëmundje që mund të përbëjë rrezik për shëndetin 
publik.147 Karta parashikon se e drejta e bashkimit familjar mund të kushtëzohet nga 
përmbushja e disa kushteve si kohëzgjatja e qëndrimit, e cila mund të jetë deri në një 
vit, kushtet e strehimit, në mënyrë të tillë që migranti të ketë kushte të përshtatshme e 
të mjaftueshme për të strehuar dhe anëtarët e tjerë të familjes, dhe mjete financiare të 
nevojshme. 

9. Garancitë ndaj dëbimit

Në bazë të nenit 19.8, shtetet ndalohen të dëbojnë migrantët e rregullt që punojnë në 
territorin e tyre përveç rastit kur ata përbëjnë një rrezik për sigurinë, interesat publike 
apo moralin publik. 

Dëbimi në këto raste ndodh kur ekziston një vendim për kryerjen e një akti kriminal, 
i nxjerrë nga gjykata apo nën autoritetin e gjyqësor. Megjithatë, në çdo rast duhet të 
mbahet në konsideratë kohëzgjatja e qëndrimit në një vend të caktuar. Karta parashikon 
të drejtën e ankimit në një strukturë të pavarur ndaj vendimit të largimit. 

Dëbimi i punëtorit migrant nuk duhet të shoqërohet me dëbimin e anëtarëve të familjes 
së tij. Karta është e kufizuar në këtë rast dhe duhet interpretuar në këtë mënyrë. Këta të 
fundit, edhe pse mund të kenë në një vend të caktuar në kuadër të së drejtës për bashkim 
familjar, pas hyrjes kanë të drejtë të pavarur nga ajo e aplikuesit kryesor për të qëndruar 
në atë vend. 

10. E drejta për të transferuar të ardhurat dhe kursimet

Neni 19.9 parashikon se migrantët kanë të drejtë, brenda kufijve që lejon ligji, të 
transferojnë të ardhurat dhe kursimet e tyre në përputhje me interesat e tyre. Qëllimi 
i përdorimit të shprehjes ‘kufijve që lejon ligji’ nuk është të vendosë barriera të 
panevojshme ndaj migrantëve, por ka të bëjë me sasinë, me masat e nevojshme për 
të ndaluar evazionin fiskal. Edhe pasi migranti të jetë larguar nga vendi pritës për në 
vendin e origjinës, kjo e drejtë duhet të vazhdojë t’i njihet. 

11. E drejta për kurse gjuhe

Kjo e drejtë është parashikuar nga Karta në dy aspekte: 

organizimi i kurseve të gjuhës së vendit pritës, me qëllim që të lehtësohet integrimi 1. 
i migrantëve në shoqërinë e vendit pritës. Kurset duhet të jenë pa pagesë pavarësisht 
nëse organizohen nga institucionet publike apo ato private. Gjithashtu, Karta 

147Këto janë sëmundjet të cilat kërkojnë trajtim në karantinë dhe janë cilësuar si të tilla nga rregullorja e Organizatës Botërore të 
Shëndetit. Kufizime mund të bëhen edhe për shkak të problemeve serioze me drogën apo sëmundjeve mendore, të cilat janë në gjykimin 
e autoriteteve rast pas rastit. 
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parashikon organizimin e  aktivitete mbështetëse jashtëshkollore për fëmijët e 
migrantëve që të lehtësojnë mësimin e gjuhës se shtetit të destinacionit;  
organizimi i kurseve në gjuhën amtare për fëmijët e punëtorëve migrantë, për të 2. 
lehtësuar procesin e ri-integrimit në rast kthimi apo ruajtjen e traditave dhe kulturës 
se origjinës. Neni 19.12 i Kartës përdor shprehjen‘për sa kohë që është praktikisht 
e mundshme’ për t’ju referuar situatave kur numri i fëmijëve të familjeve migrante 
është në ato përmasa që e bën të mundshme organizimin e kurseve të gjuhës. 

12. Migrantët e vetë punësuar

Dispozitat e Konventës dhe në veçanti të nenit 19-të janë të zbatueshme për të gjitha 
kategoritë e migrantëve, qofshin këta të punësuar apo të vetëpunësuar. Neni 19.10 
kërkon nga shtetet, që të zgjerojnë mbrojtjen dhe asistencën për të përfshirë edhe 
kategorinë e migrantëve të vetëpunësuar. 

13. Statusi i anëtarëve të familjes së migrantit: bashkëshorti (ja) dhe fëmijët

Konventa rregullon edhe pozitën e anëtarëve të familjes së migrantit duke parashikuar 
një sërë të drejtash si: 

e drejta e bashkimit familjar (19.6) e cila i jep të drejtë që pasi të hyjnë në shtetin a. 
pritës, të kenë leje qëndrimi të pavarur nga ajo e migrantit; 
ndalimi i dëbimit të anëtarëve të familjes në rast dëbimi të migrantit ( neni 19.6); b. 
e drejta për të mësuar gjuhën e vendit pritës dhe atë amtare (neni 19.11 dhe c. 
19.12).  

Karta Sociale e Rishikuar është një instrument mjaft i rëndësishëm për mbrojtjen  �
e të drejtave të punëtorëve në tërësi dhe migrantëve në veçanti. Ajo, e ka zgjeruar 
gamën e mbrojtjes të parashikuar nga Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 
jo vetëm me anë të standarteve që përcakton në kuadrin e të drejtave social-
ekonomike, por edhe duke përcaktuar klauzola specifike dhe mbrojtje të veçantë 
për migrantët. Kjo i jep Kartës një status të veçantë në kuadrin e dokumentave për 
të drejtat e njeriut. Megjithatë, problematik mbetet numri i kufizuar i ratifikimeve, 
sidomos nga vendet e destinacionit. 

4.3.3 Konventa për Pjesëmarrjen e të Huajve në Jetën Publike, në 
Nivel Lokal148 

Konventa për pjesëmarrjen e të huajve në jetën publike në nivel lokal ka hyrë në fuqi 
në vitin 1997. Aktualisht, Konventa ka 8 shtete palë nënshkruese, një numër mjaft i 
vogël  krahasuar me numrin e shteteve anëtare të KE-së. Shqipëria e ka ratifikuar në 
19 korrik 2005. 

148Referuar në materialin zyrtar të Këshillit të Evropës mbi këtë konventë. Shih për më shumë www.coe.com .
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Konventa është rezultat i zhvillimeve në Evropën Perëndimore pas viteve ’90-të. Shumë 
nga shtetet anëtare të KE-së po përballeshin me rritjen e numrit të imigrantëve afatgjatë 
apo të përhershëm në vendin pritës.149 Integrimi i tyre në komunitet nuk ishte një proces 
i lehtë dhe realizohej kryesisht me anë të natyralizimit, një proces shpesh shumë i gjatë 
(deri në 10 vjet në disa vende) ose i kushtëzuar me lënien e shtetësisë së origjinës. 

Në këto kushte, vendet e Këshillit të Evropës filluan diskutimet mbi marrjen e masave për 
të mundësuar pjesëmarrjen e të huajve në çështjet që kanë të bëjnë me komunitetin ku ata 
jetojnë pa pasur nevojë për ndryshimin e shtetësisë,150 të cilat u përmbyllën me hartimin dhe 
miratimin e Konventës “Për pjesëmarrjen e të huajve në jetën publike, në nivel lokal”.  

Konventa riafirmon angazhimin e shteteve nënshkruese për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut si të drejta universale dhe të patjetërsueshme. Ajo vë theksin tek kontributi i 
banorëve të huaj në zhvillimin ekonomik dhe kulturor të komunitetit pritës, si dhe në 
respektimin e detyrimeve dhe angazhimeve ligjore njësoj si edhe shtetasit. Konventa e 
trajton integrimin dhe nxitjen e pjesëmarrjes së të huajve dhe kërkon marrjen e masave 
nga shtetet anëtare në disa drejtime151:  

1. Mbrojtja dhe respektimi i të drejtave ‘klasike’ të lirisë së shprehjes, organizimit 
dhe përfshirjes së të huajve në procedura për konsultime me popullsinë lokale.152  

Konventa kërkon nga shtetet anëtare që t’u garantojnë banorëve të huaj të njëjtin status 
dhe kushte si edhe vendasit lidhur me: 

Lirinë e shprehjes së mendimit, që do të thotë si dhënien e marrjen e mendimeve  ¾
dhe transformimit të ideve. Kjo e drejtë nuk është e kufizuar vetëm në  nivel lokal, 
por është më e gjerë.
Lirinë e grumbullimit paqësor dhe organizimit. Këtu është përfshirë e drejta për  ¾
të marrë pjesë në shoqata a sindikata, e drejta për të krijuar shoqata me natyrë 
komunitare në nivel lokal etj. Pika e fundit, pra ajo e krijimit të shoqatave është e 
specifikuar, vetëm shoqata në nivel lokal dhe jo më gjerë. 
Përfshirjen e të huajve në procedurat e planifikimit dhe konsultimit lokal, nëpërmjet  ¾
marrjes së masave të arsyeshme për këtë qëllim. Lidhur me këtë të drejtë, konventa 
flet për bërjen e përpjekjeve të arsyeshme. Kjo pasi, për shkak të legjislacionit të 
brendshëm153 në shumë vende, pushteti lokal nuk mund të marrë direktiva nga ai  
qendror për procedurat e planifikimit lokal. 

149Deri në vitet 90, migracioni kishte qene kryesisht qarkullues, dhe të huajt nuk kishin synim vendosjen përfundimtare në vendet 
perëndimore. 
150Në konferencën e 7-të në Salsburg të organizuar nga Komiteti i Autoriteteve Lokale, u shpreh qartë nevoja për hartimin e një konvente 
mbi integrimin e të huajve në komunitetet pritëse. Në përfundim të konferencës, Komiteti i Ministrave instruktoi Komitetin Drejtues të 
Autoriteteve lokale dhe rajonale të përgatiste një draft konventë me objektiv të gjerë, përfshirë të drejtën e votës dhe gjithçka që lidhet me 
pjesëmarrjen në jetën publike në nivel lokal të migrantëve.
151Konventa është ndarë në tre pjese, dhe në pjesën e parë janë parashikuar masat për integrim e të huajve në tre kapituj. Ajo është 
konceptuar në atë mënyrë që t’i lejojë shtetet të pranojnë një, dy ose edhe të tre kapitujt e konventës. Kjo me qëllim që të inkurajojë 
nënshkrimin e saj dhe nga shtetet të cilët mund të kenë vështirësi ligjore apo kushtetuese për pranimin e saj në tërësi.
152Shih Kapitullin A të Konventës, nenet 3 dhe 4. 
153Legjislacionit të shteteve anëtare në kuadër të forcimit të autonomisë lokale dhe qeverisjes lokale. 
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2. Krijimi i strukturave konsultative përfaqësuese të banorëve të huaj në nivel lokal. 
Konventa parashikon ngritjen e strukturave apo përfaqësimin e të huajve, në nivel lokal 
në forma nga më të ndryshme si: 

Pjesëmarrje e banorëve të huaj në kapacitetin këshillues në procedimet e komiteteve • 
të autoriteteve lokale;
Pjesëmarrje në komitetet konsultative me pjesëmarrje të përzier, ku të përfshihen • 
anëtarë të komiteteve të autoriteteve lokale dhe përfaqësues të banorëve të huaj;
Ngritjen e këshillave konsultativë të përbërë kryesisht nga banorë të huaj.• 154 

Mënyra e zgjedhjes së përfaqësuesve të banorëve të huaj, me zgjedhje apo emërim 
nga organizatat e të huajve në atë komunitet është lënë në kompetencë të autoriteteve 
lokale, pa e specifikuar.155   
Konventa gjithashtu nuk përcakton një standart të prerë lidhur me përmasat e komunitetit 
të banorëve të huaj duke marrë në konsiderate dallimet e shumta që ekzistojnë midis 
autoriteteve lokale. Për këtë arsye ajo përdor termin “numër i konsiderueshëm” i cili do 
të përkufizohet në përputhje me kontekstin kombëtar në çdo shtet.156  

Për shkak të parimit të autonomisë lokale, Konventa nuk përdor terma detyrues ndaj 
qeverisjes vendore, por u kërkon shteteve palë që të marrin masa për eleminimin e të 
gjitha barrierave që mund të pengojnë pjesëmarrjen e të huajve në organizmat lokale 
apo të lehtësojë krijimin e organizmave apo strukturave lokale. 

3. E drejta e votës në zgjedhjet lokale 

Çështja e të drejtës për të votuar është trajtuar gjate nga hartuesit e Konventës për 
vete  problematiken që paraqet. Fillimisht, është shqyrtuar mundësia e të huajve për të 
votuar në autoritetet lokale në bazë të reciprocitetit. Por pas diskutimeve të shumta, u 
vendos se ne rast se një shtet pranon kapitullin C mbi të drejtën e votës, kjo e drejtë do 
ti jepet çdo të huaji pavarësisht nga origjina dhe jo në bazë të reciprocitetit.157   

Konventa parashikon se drejta e votës kushtëzohet nga përmbushja e disa kërkesave 
procedurale formale si: 

plotësimi i kërkesave ligjore, të detyrueshme edhe për shtetasit, si p.sh regjistrimin 1. 
në regjistrin zgjedhor158;
qëndrim i ligjshëm dhe i zakonshëm për 5 vjet2. 159. 

Periudha 5 vjeçare është relativisht e gjatë, e mjaftueshme për t’u familjarizuar 
me komunitetin, situatën politike, nevojat dhe kërkesat e tij. Me qëllim që kushti i 

154Shih nenin 5 (1) të Konventës. 
155Shih si më sipër, neni 5(2). 
156Shih si më sipër, neni 5(1)(a). 
157Gjatë kohës së hartimit të Konventës, disa shtete anëtare të KE si Danimarka, Irlanda, Holanda, Norvegjia dhe Suedia e kishin 
parashikuar të drejtën e votës për autoritetet lokale për të gjithë të huajt pa e kufizuar këtë të drejtë për shtetasit me origjinë të caktuar, 
ndërsa Finlanda dhe Islanda që i kishin akorduar të drejtë vote për autoritetet lokale shtetasve të vendeve të tjera të Këshillit Nordik, 
apo Mbretëria e Bashkuar e cila parashikonte se qytetarët e Commonwealthit dhe ata të Republikës së Irlandës kanë të drejtë të 
votojnë në zgjedhjet lokale dhe ato kombëtare.
158Shih neni 6 (1) i Konventës. 
159Shih si më sipër. 
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qëndrimit të konsiderohet i përmbushur, konventa parashikon se periudha 5 vjeçare i 
referohet periudhës që paraprin zgjedhjet dhe nuk përfshin akumulimet e qëndrimeve të 
shkëputura të së shkuarës. Ajo përdor shprehjen banor i ligjshëm dhe i përhershëm.160  
Shkëputjet e shkurtra si largimet e shkurtra për pushime, punë, apo arsye personale nuk 
ndikojnë në llogaritjen e periudhës 5 vjeçare. 

Konventa i referohet si të drejtës për të votuar dhe asaj për t’u zgjedhur.161 Sidoqoftë, për 
të evituar rezistencën nga shtetet anëtare, ajo parashikon se çdo shtet mund të deklarojë 
me depozitimin e dokumentit ratifikues, nënshkrues apo pranues, se këtë të drejtë do ta 
kufizojë vetëm në të drejtën për të zgjedhur. 

Shpesh argumentohet që e drejta për t’u zgjedhur duhet të jetë subjekt i qëndrimit për 
një afat më të gjatë se e drejta për të zgjedhur, megjithatë, praktika e shteteve tregon 
për një unifikim të periudhës së qëndrimit për të dyja (e drejta për t’u zgjedhur dhe 
për të zgjedhur), prandaj edhe Konventa parashikon afat të njëjtë. Konventa gjithashtu 
lë hapësirë për shtetet që të shkurtojnë periudhën e qëndrimit në varësi të interesave 
politike, marrëveshjeve dy apo shumëpalëshe.162  

4. Informimi i të huajve

Konventa parashikon se shtetet duhet të punojnë për një politikë informuese më aktive 
për shtetasit e huaj, lidhur me të drejtat dhe detyrimet si dhe jetën në komunitetin lokal 
ku jetojnë.163 Ajo nuk parashikon ngritjen e një autoriteti përgjegjës për informim duke 
e lënë atë në diskrecionin e shtetit; mjafton që struktura të ndryshme, përfshirë dhe 
media të ofrojnë informacion të kënaqshëm për migrantët. 

Konventa reflekton dhe i përgjigjet  zhvillimeve dhe tipareve të migrimit në ditët tona,  �
ku tendencat për qëndrime afatgjata apo të përhershme po i zënë vendin lëvizjeve 
afatshkurtra dhe qarkulluese. Megjithatë, pavarësisht karakterit të saj aktual dhe 
konkret, dhe pavarësisht se shumë të drejta janë përfshirë tashmë në legjislacionet e 
shumë vendeve si edhe janë bërë gradualisht pjesë e acquis comunnaitare, përsëri, 
numri i vogël i ratifikimeve është një tregues i hezitimit të shteteve për të zgjeruar 
de jure, apo për të ndërmarrë përgjegjësi ndërkombëtare lidhur me procesin e 
integrimit dhe përfshirjes aktive të të huajve në strukturat lokale.

160Për qëllime të këtij manuali po përdorim termin që është përdorur në përkthimin zyrtar të Konventës. Në fakt., në anglisht është 
përdorur termi ‘habitual’- i zakonshëm. 
161Shih nenin 6 (1) të Konventës. 
162Shih nenin 7 i cili parashikon se kohëzgjatja e qëndrimit mund të shkurtohet në mënyrë të njëanshme apo në bazë të marrëveshjeve 
dy apo më shume palëshe.
163Shih nenin 8 të Konventës   
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KAPITULLI C
E drejta migratore e Bashkimit Evropian

E drejta migratore e Bashkimit Evropian (BE) është relativisht e re por ka ecur me hapa 
galopante për t’ju përgjigjur zhvillimeve të migracionit në Evropë. Aktualisht është 
zhvilluar një korpus i gjerë normash migratore, të cilit i referohemi shpesh me termin 
Acquis Communautaire164 imigratore165 që synon të rregullojë statusin e të huajve në 
mënyrë uniforme në të gjithë shtetet anëtare të BE-së. Megjithatë, pavarësisht nga 
zhvillimet dhe tendenca për procedura dhe standarte ligjore të unifikuara, disa elementë 
të procesit migrator vazhdojnë të qeverisen nga legjislacioni kombëtar i shteteve 
anëtare.166 

Në këtë pjesë të manualit do të analizojmë atë pjesë të Acquis Communautaire imigratore 
që rregullon hyrjen, pranimin, qëndrimin dhe largimin e të huajve në Komunitet. Për 
lehtësi studimi, paraprakisht do të trajtojmë shkurtimisht politikat e BE-së në fushën 
e migracionit, me qëllim që të kuptojmë më mirë arsyet dhe faktorët që qëndrojnë pas 
procesit të hartimit kuadrit ligjor. Gjithashtu, do të trajtojmë në një seksion të veçantë 
konceptin e lëvizjes së lirë të njerëzve për të mënjanuar keqkuptimet që ekzistojnë 
lidhur me këtë koncept dhe lëvizjes së të huajve në BE.  

C.1. Kuadri Politik i BE-së 
C.1.1 : Parimet themelore167 

Politikat e Bashkimit Evropian (BE) në tërësinë e tyre synojnë forcimin e Bashkimit 
Evropian si një zonë e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë. Ky objektiv është parashtruar 
që në traktatin themelues të Komunitetit dhe është përforcuar më tej me traktatin e 
Amsterdamit (maj 1999) ku vihet theksi tek: a) ruajtja e një zone lirie, sigurie dhe 
drejtësie; b) krijimi i një zone që garanton lirinë e lëvizjes së personave; c) marrja 
e masave lidhur me kontrollin e kufijve të jashtëm, azilit dhe migracionit si edhe 
parandalimi dhe lufta kundër kriminalitetit.168 

Me qëllim arritjen e objektivave të lartpërmendura, politikat e BE-së në çdo rast 
udhëhiqen nga disa parime themelore që shkurtimisht janë si vijon: 

164Acquis Communautaire vjen nga frëngjishtja dhe i referohet korpusit ligjor të BE-së i cili përfshin: traktatet, rregulloret, direktivat, 
vendimet, rekomandimet dhe jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. Ndahet në legjislacionin parësor ku përfshihen traktatet 
(si p.sh traktati themelues i Komuniteti dhe Bashkimit Evropian apo traktat e hyrjes në fuqi të shteteve të reja), Marrëveshjet e Stabilizim 
Asociimit etj dhe dytësor ku përfshihen direktivat, rregulloret, vendimet, rekomandimet dhe vendimet kuadër. Rekomandimet apo 
opinionet nuk janë detyruese dhe shpesh quhen soft law- ligji i butë. Shih për më shume “Manuali i Hartimit të Ligjeve”, botuar nga 
EURALIUS 2007, fq.132. 
165Pasi do të analizojmë atë pjesë të legjislacionit evropian që rregullon migrimin, dhe kryesisht pozitën e të huajve në BE. 
166Siç do ta shikojmë në vijim, shtetet akoma kanë diskrecion në disa çështje si p.sh. vizat kombëtare apo afatgjata. 
167Për më shumë shih websitin zyrtar BE-së. Danimarka nuk është e detyruar nga politikat e përbashkëta, pasi nuk e ka pranuar Titullin 
IV të traktatit që krijon Komunitetin Evropian. Anglia dhe Irlanda vendosin nëse do ti pranojnë detyrimet rast pas rasti. 
168Në po këto linja, në 4 nëntor 2004, u miratua Programi i Hagës i cili parashikon objektivat e BE-së për një periudhë 5 vjeçare (2005-
2010), ku ritheksohet krijimi i një zone të sigurisë dhe drejtësisë. Programi i Hagës u shoqërua nga një plan veprimi konkret të propozuar 
nga Komisioni, i cili u miratua në 2 qershor të vitit 2005, ku një vend të rëndësishëm zinin masat në fushën e migrimit. 



71

E Drejta Migratore e Bashkimit Evropian

• Vlerat e përbashkëta:

Integrimi evropian i ka themelet tek vlerat e përbashkëta. Që nga origjina, BE-ja ka 
vënë theksin në promovimin e lirisë, të drejtave të njeriut, institucioneve demokratike 
dhe sundimin e së drejtës. Këto vlera janë të domosdoshme për të siguruar paqen 
dhe prosperitetin e BE-së dhe trajtohen si parakusht për të gjitha përpjekjet që do të 
ndërmerren në kuadër të zgjerimit të Bashkimit Evropian. 

• Garantimi i lirisë së lëvizjes dhe qëndrimit në BE

Për të arritur objektivat e saj, BE-ja ka si objektiv garantimin e lirive ku ndër to përfshihet 
e drejta për të lëvizur lirisht në Komunitet, në kushte të sigurisë dhe drejtësisë për të 
gjithë. Liria e lëvizjes nuk parashikohet vetëm për shtetasit por edhe banorët e tjerë në 
shtetet anëtare pavarësisht se kanë shtetësi të vendeve të treta (jo anëtare të Bashkimit 
Evropian). 

• Integrimi i shtetasve të vendeve të treta 

Integrimi i shtetasve të vendeve të treta konsiderohet si një nga faktorët kryesorë 
në përfitimin e benefiteve maksimale nga migracioni. BE-ja po e trajton me rëndësi 
prioritare integrimin e shtetasve të vendeve të treta, duke synuar krijimin e një kuadri 
të përbashkët për integrimin.169  

• Mundësi të barabarta për t’ju drejtuar organeve të drejtësisë në gjithë territorin e 
BE-së 

Politikat e BE-së synojnë garantimin e lirive për të gjithë nëpërmjet krijimit të një 
zonë të vërtetë të drejtësisë ku qytetarët kanë akses në gjykatat e Shteteve Anëtare 
po aq lehtësisht sa edhe në vendin e tyre. Kjo shoqërohet me marrjen e masave për 
konvergjencë dhe pajtueshmëri të sistemeve të drejtësisë së shteteve anëtare me qëllim 
që kriminelet të mos abuzojnë me divergjencat e kuadrit ligjor të shteteve apo t’i 
shpëtojnë ekzekutimit të dënimit duke kaluar në një tjetër shtet anëtar. 

• Bashkëpunimi me shoqërinë civile, vendet e treta dhe organizatat ndërkombëtare

Zona e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë bazohet në parimet e transparencës dhe kontrollit 
demokratik. BE-ja demonstron përpjekje të qarta për të dialoguar me shoqërinë civile 
mbi synimet dhe qëllimet e kësaj zone me qëllim që të forcojë nivelin e pranimit dhe 
mbështetjes nga qytetarët. 

Gjithmonë e më shumë BE-ja po i orienton politikat e saj drejt forcimit të bashkëpunimit 
me shtetet e tjera dhe organizatat ndërkombëtare, e në veçanti me Këshillin e Evropës, 
OSBE, OECD dhe Kombet e Bashkuara lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me të 
drejtat e njeriut, migracionin dhe integrimin. 

169Shih në vijim, pjesa për Integrimin.
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C.1.2. Politikat e Përbashkëta Migratore 
Të gjithë shtetet anëtare të BE-së janë prekur ndjeshëm nga lëvizjet migratore 
ndërkombëtare. Për pasojë, natyrshëm kanë kërkuar hartimin e politikave të përbashkëta 
në nivel komunitar duke synuar menaxhimin efektiv të migrimit me anë të lëvizjeve të 
koordinuara që marrin në konsideratë situatën ekonomike dhe demografike të shteteve 
anëtare. Kjo e fundit (situata ekonomike dhe demografike) zë një vend themelor në 
politikat imigratore të BE-së, sidomos po t’i referohemi faktit se studime të ndryshme 
flasin për rritje të numrit të kërkesave për migrantë në Evropë që shkojnë deri në rreth 
56 milionë deri në vitin 2050.170     

Krahas kërkesës për krahë të lirë pune në sektorë specifikë, vërehet rritja e vazhdueshme 
e numrit të personave që synojnë të vendosen ne shtetet anëtare të BE-së që shpesh e 
tejkalon ofertën e tregut të punës. Kjo situatë është shfrytëzuar shpesh nga rrjetet e 
trafikuesve apo kontrabandistëve në Evropë, të cilët nxjerrin fitime të jashtëzakonshme 
nga ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve. 

Për të adresuar sa më mirë zhvillimet dhe menaxhimin efektiv të migrimit, me qëllim 
forcimin e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë në BE, në vitin 2004 në programin e Hagës u 
parashikuan një sërë masash si më poshtë:171  
 

Hartimi i raporteve vjetore statistikore të përbashkëta mbi imigrimin dhe azilin • 
si dhe miratimi i një rregulloreje kuadër të BE-së për mbledhjen e statistikave të 
migrimit dhe azilit; propozimi për krijimin e një qëndre monitoruese të migrimit në 
Evropë, dhe propozimi për një sistem informativ mbi çështjet migratore. 
Hartimi i programit kuadër për menaxhimin e flukseve migratore.• 
Hartimi i politikave migratore mbi migracionin e rregullt, ku ndër të tjera përfshihet • 
edhe hartimi i kartës jeshile për migrantët ekonomik të rregullt, në përputhje me 
sugjerimet e rekomandimet pas konsultimeve të gjera me publikun; 
Vendosja e një kuadri bashkëkohor evropian për integrimin;• 
Marrja e masave të përbashkëta në kuadër të luftës kundër migracionit të • 
parregullt;
Hartimi i politikave efektive për largimin dhe riatdhesimin mbështetur në standarte • 
të përbashkëta, dhe bashkëpunim më i ngushtë dhe asistencë teknike e përbashkët.

Me këto masa, BE-ja ritheksoi nevojën për përgjegjësi të përbashkëta të shteteve anëtare 
në çështjet migratore. Së fundmi, BE-ja është orientuar drejt forcimit të bashkëpunimit 
me vendet e treta, kryesisht vende të origjinës, për të goditur migrimin e parregullt 
në dy drejtime kryesore: zhvillimi i vendeve të origjinës për goditjen e shkaqeve të 
migrimit  dhe kthimi e ripranimi. 

Për sa i përket zhvillimit të vendeve të origjinës, në shtator 2005, Komisioni miratoi 
Komunikatën “Migrimi dhe zhvillimi: disa orientime konkrete” (COM (2005) 390), e 
cila parashtron disa orientime konkrete për fusha si: Dërgesat monetare (remitancat), 
 170Shih për me shume në websitin: Workpermit.com - UK
 171Shih për më shumë Programin e Hagës www.euparl.europa.eu
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lehtësimin e përfshirjes së diasporës në vendet e origjinës, lehtësimin e qarkullimit të 
inteligjencës/trurit dhe kufizimin e fenomenit ‘brain drain’.

Ndërsa, lidhur me procesin e kthimit dhe ripranimit, BE-ja ka intensifikuar përpjekjet 
për nënshkrimin e marrëveshjeve të ripranimit me shumë vende të origjinës, duke 
përfunduar marrëveshje të tilla me vende si Hong-Kongu, Sri- Lanka, Makao, Shqipëria, 
Rusia etj, dhe është në proces me shumë vende të tjera në rajon e më gjerë. Nënshkrimi 
marrëveshjeve është shoqëruar me programe asistence si ai AENEAS i cili synon të 
mbështesë nga ana teknike dhe financiare vendet e treta në fushën e migracionit dhe 
azilit. Këto orientime politike janë shoqëruar me hartimin e kuadrit ligjor përkatës, të 
cilin do ta trajtojmë më gjerësisht në seksionet në vijim. 

C.2.“Lëvizja e lirë e  njerëzve”
Koncepti i lëvizjes së lirë të njerëzve, përkufizohet si liria që kanë qytetarët e BE-së për 
të lëvizur dhe punuar përkohësisht apo përgjithmonë në vendet e Bashkimit Evropian.  
Arsyeja për këtë dispozitë të legjislacionit evropian është krijimi i mundësive të 
barabarta për qytetarët e shteteve anëtare me ato të shtetasve të shtetit anëtar ku duan 
të qëndrojnë; pra ndalimi i diskriminimit për qytetaret e BE-së në çdo shtet të BE-se 
pavarësisht nga origjina. 

Lëvizja e lirë e njerëzve parashikohet në Nenin 39 (më parë neni 48)172 të Traktatit të 
Komuniteti Evropian i cili ndalon diskriminimin në bazën e kombësisë. Në bazë të 
këtij neni, punëtorët kanë të drejtë të lëvizin në një tjetër shtet anëtar, të kërkojnë punë, 
të punësohen me po të njëjtat kushte si edhe shtetasit, të kenë të njëjtat përfitime dhe 
detyrime në fushën e taksave dhe tatimeve.173 Kjo e drejtë është zgjeruar mjaft edhe nga 
jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, e cila i njeh të njëjtat të drejta edhe 
anëtarëve të familjes që e shoqërojnë punëtorin, megjithëse të drejtat e tyre burojnë nga 
mbajtësi kryesor i të drejtës. 

E drejta e lëvizjes së lirë nuk duhet ngatërruar me regjimin e lehtësimit të vizave. E 
para ka të bëjë ekskluzivisht me shtetasit e shteteve anëtare kurse e dyta i referohet 
shtetasve të vendeve të treta, dhe ka të bëjë me procedurat formale për aplikimin për 
vizë. Edhe sikur një shtet, jo anëtar i Bashkimit Evropian të jetë në listën pozitive lidhur 
me vizat, përsëri nuk përdorim termin “lëvizja e lirë e personave”, pasi ky ka të bëjë me 
shumë elementë të tjerë thelbësorë, përtej hyrjes pa vizë si: e drejta e qëndrimit, punës, 
strehimit, taksave etj, që e vendosin një shtetas të Bashkimit Evropian në të njëjtën 
pozitë në të gjithë shtetet anëtare.  

172Pjesa 3 e Traktatit të Komunitetit Evropian: Lëvizja e lirë e njerëzve, mallrave dhe shërbimeve. Shih për më shumë versionin e 
konsoliduar të traktatit themelues të komunitetit Evropian, neni 39 Official Journal C 321E of 29 December 2006 (që ndryshon nenin 
48 të traktatit), 
173Lëvizja e lirë e shtetasve të BE-së dhe anëtarëve të familjeve të tyre në një shtet tjetër anëtar rregullohet nga Direktiva e Këshillit Nr. 
2004/38/EC of 29 April 2004 “Mbi të drejtën e qytetarëve të Bashkimit dhe anëtarëve të familjes së tyre për të lëvizur dhe qëndruar lirisht 
në territorin e shteteve anëtare”. Për qëllim të këtij manuali nuk po ndalemi në trajtimin më të gjerë të kësaj direktive, por teksti i saj i 
plotë mund të gjendet në OJ L 158 of 30.04.2004. 
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C. 3. Legjislacionin Komunitar Migrator: Çështje Specifike174 
 
C.3.1. Hyrja
Masat e para për krijimin e një zone lirie, sigurie dhe drejtësie në BE i referoheshin kontrollit 
të hyrjes në kufijtë e përbashkët dhe një politike të përbashkët të vizave. Këto dy çështje 
vazhdojnë të kenë një rëndësi prioritare edhe sot kur bëhet fjalë për hyrjen dhe qëndrimin në 
territorin e përbashkët. Politikat e BE-së në këtë drejtim udhëhiqen nga parimi i procedurave 
dhe  infrastrukturës standarte dhe uniforme me qëllim garantimin e një niveli të lartë e 
uniform të sigurisë së kufijve në përputhje me standartet e Schengenit. Kontrolli i kufijve të 
jashtëm, plotësohet nga politika e vizave, e cila nuk është totalisht e unifikuar pasi shtetet 
vazhdojnë të lëshojnë viza kombëtare. 

Procesi i hyrjes ka të bëjë me tre elementë të rëndësishëm: dokumentat e udhëtimit, vizën, 
dhe kushtet shtesë ku përfshihen motivet dhe arsyet e refuzimit të hyrjes apo kthimit.  

C.3.1.a Dokumentat e udhëtimit 
Kërkesat dhe standartet që duhet të plotësojnë dokumentat e udhëtimit janë parashikuar 
në disa akte të Acquis Communitaire. Në mënyrë të përmbledhur, specifikimet që 
kërkohen për dokumentat e udhëtimit janë paraqitur shkurtimisht me poshtë:  

Dokumentat e udhëtimit janë të pranueshme kur ato:  ¾
Përcaktojnë qartë identitetin, dhe shumicën e rasteve kombësinë apo shtetësinë  ○
e mbajtësit.175  
Janë lëshuar në përputhje me rregullat ndërkombëtare që zbatohen nga vendet  ○
apo agjencitë rajonale apo lokale, të njohura nga shtetet anëtare.
Nuk kanë skaduar dhe kanë një vlefshmëri kohore që e kalon vlefshmërinë e vizës  ○
për një periudhë jo më pak se 3 muaj nga afati i përfundimit të vizës. Në rastet 
kur lejohet hyrja pa vizë, dokumenti i identitetit duhet të ketë një vlefshmëri jo 
më pak se tre muaj nga dita e fundit e periudhës së lejuar të qëndrimit. 
Mundësojnë kthimin e të huajit në vendin e origjinës apo hyrjen në një vend të  ○
tretë. 
Dokumenti është i plotë, i pandryshuar, falsifikuar apo i rremë.  ○

Në kuadrin e dokumentave të vlefshëm të udhëtimit përfshihet edhe dokumenti  ¾
i refugjatit, lëshuar në bazë të Konventës mbi Statusin e Refugjatit (1951) dhe 
Protokollin e vitit 1967 dhe dokumenti mbi statusin e personave pa shtetësi, lëshuar 
në bazë të Konventës mbi Statusin e Personave pa Shtetësi e vitit 1954. 
Në raste të veçanta, për shkak të arsyeve humanitare, interesa kombëtare apo për  ¾
shkak të detyrimeve ndërkombëtare lejohet edhe hyrja pa dokumenta udhëtimi.176  

174Struktura e pjesëve të veçanta ka ndjekur ndarjen referuar në “ The migration Acquis” nga P. van Krieken në botuar nga IOM si edhe 
Yellow Book “Migration Acquis Handbook” nga P. Van  Krieken. 
175Për më shumë informacion shih tekstin e miratuar nga Ministrat në datën 11.06.1992 mbi pajtueshmërinë dhe papajtueshmërinë 
e dokumentave të udhëtimit dhe Aneksin 11 të Udhëzimeve të Përbashkëta Konsullore për vizat për misionet diplomatike dhe postet 
konsullore. 
176Shih Nenin 5.2 të Konventës që zbaton Marrëveshjen e Schengenit, 14 Qershor 1985
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Acquis Communaitare ¾  vë theksin tek forcimi i elementëve të sigurisë, kundër 
falsifikimit. Shteteve anëtare u kërkohet përfshirja e elementëve biometrike dhe  
gjurmëve të gishtave të cilët të kombinuar me materialin, teknikat e printimit, 
mënyrën e  printimit, etj me një nivel të tillë sigurie, evitojnë në maksimum 
mundësitë për falsifikim të dokumentave. Në aneksin e Rregullores së Këshillit, 
2252/2004, të 13 dhjetorit 2004, “Mbi standartet dhe elementët e sigurisë dhe 
biometrikë në pasaporta dhe dokumentat e udhëtimit që lëshohen nga shtetet 
anëtare” parashikohen qartë elementët, karakteristikat teknike, procedurat teknike 
që duhet të kenë e të ndiqen për printimin e këtyre dokumentave. Rregullorja  synon 
vendosjen e standarteve minimale në këtë drejtim, prej nga përjashtohen vetëm  
dokumentat që lëshohen nga shtetet anëtare për Shtetasit e tyre për një periudhë 
kohe jo më shumë se 12 muaj. 
Shtetet anëtare janë të detyruar të përcaktojnë një strukturë të vetme përgjegjëse për  ¾
lëshimin e pasaportave apo dokumentave të tjerë të udhëtimit.177  

C.3.1.b. Vizat178 

Harmonizimi i politikës së vizave është një masë themelore lidhur me krijimin në 
mënyrë progresive të një zone lirie, sigurie dhe drejtësie. Që nga viti 1999, Komuniteti 
ka qenë i përfshirë në procesin e përafrimit të legjislacionit dhe praktikes se lëshimit 
të vizave në Shtetet Anëtare dhe krijimit të një kuadri të përbashkët ligjor për vizat me 
synim arritjen përfundimtare të harmonizimit.

Elementët dhe kërkesat  kryesore të kuadrit politik aktual të vizave janë:
Harmonizimi i plotë lidhur me vendet e treta, shtetasit e të cilëve i nënshtrohen  ¾
kërkesës për vizë për kalimin e kufijve të jashtëm të shteteve anëtare, dhe atyre 
vendeve, shtetasit e të cilëve janë të përjashtuar nga kjo kërkesë, për qëndrime jo 
më shumë se tre muaj në total.179  

Shtetet Anëtare mund të bëjnë përjashtime nga kërkesat për vizë për: mbajtësit a. 
e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit; mbajtësit e lejeve të kalimit të disa 
organizatave ndërkombëtare; ekuipazhit të aviacionit civil dhe ekuipazhit detar; 
personelit të shpëtimit apo ndihmës në rast urgjencash për shkak të katastrofave 
apo aksidenteve.180 

 
Nxënësit që kanë shtetësinë e një shteti të tretë që është në regjimin ku kërkohet b. 
viza, por qëndrojnë në një shtet ku zbatohet regjimi pa viza, nëse udhëtojnë në 
kuadrin e një ekskursioni shkollor dhe janë të shoqëruar nga një mësues, mund të 
përjashtohen gjithashtu nga detyrimi për vizë. 

177Për informacion më të hollësishëm mbi detajet teknike të prodhimit të pasaportave shiko Aneksin e Rregullores së Këshillit, Nr. 
2252/2004 e 13 dhjetorit 2004, mbi Standartet për elementët e sigurisë  dhe biometrik në pasaportat dhe dokumentat e udhëtimit që 
lëshohen nga Shtetet Anëtare. 
178Viza përkufizohet si ‘autorizimi i dhënë nga një shtet anëtar apo një vendim i marrë nga një shtet i tillë me qëllim që të mundësojë: 
hyrjen në një shtet apo disa shtete anëtare me qëllim qëndrimin jo më shumë se tre muaj në total; ose, hyrjen për qëllim tranziti në 
territorin e atij shteti apo në disa shtete, përveç qëndrimit transit në aeroport.  Shiko Neni 2 i Rregullores se Këshillit 539/2001, që liston 
shtetet, shtetasit e të cilëve duhet të keni vizë dhe ata që nuk duhet të kenë vizë kur kalojnë kufijtë e jashtë të Shteteve Anëtare. 
179Rregullorja e Këshillit nr.851/2005 parashikon se në rast se një vend i tretë që i përket regjimit pa viza, vendos regjimin me viza për 
shtetin anëtar, Komuniteti do të vendosë në bazë të mekanizmit të reciprocitetit të parashikuar në këtë rregullore. 
180Shih nenin 4 të Rregullores së Këshillit 539/2001, OJ L81/1. 
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Shtetet anëtare mund të bëjnë përjashtime lidhur me kërkesën për vizë për shtetasit c. 
që lejohen të hyjnë pa vizë, në rast se ata do të ushtrojnë aktivitete me pagesë në 
shtetin në fjalë.

Llojet e ndryshme të vizave të vlefshme për të hyrë në territorin e Palëve  ¾
Kontraktuese të Marrëveshjes Schengen, të quajtura ndryshe viza të njësuara ose 
Schengen janë:
Viza tranziti në aeroport (A), jepet për një ndalesë ose transferim ndërmjet dy  -
etapave të një fluturimi ndërkombëtar;
Viza tranzit (B), jepet për tranzitet që nuk i kalojnë pesë ditët; -
Viza afatshkurtra ose viza udhëtimi (C), jepen për vizita që nuk i kalojnë tre muajt  -
në çdo periudhe gjashtë mujore që nga data e hyrjes së parë. Kjo vizë mund të 
jetë me një, ose shumë hyrje. Për personat që udhëtojnë shpesh, për shembull për 
çështje biznesi, vizat afatshkurtra mund të lëshohen për shumë hyrje/vizita, mjafton 
që në total të mos kalojë periudhën e qëndrimit 3-mujore në çdo gjysmë viti. Kjo 
vizë mund të jetë 1 vjeçare dhe në raste të rralla edhe më shumë se një vit për 
kategori të caktuara. 
Vizat në grup për llojet e lartpërmendura mund të lëshohen gjithashtu për grupe  -
nga pesë deri në pesëdhjetë persona. Personi që është në krye të grupit duhet të ketë 
pasaportë individuale dhe në rast se është e mundur edhe vizë individuale. 
Mund të jepet vizë tranzit në grup për marinarët (të cilët i marrin ato në kufi në bazë  -
të rregullores së Këshillit 415/2003 të 23 Shkurtit 2003)
Vizat me vlefshmëri të kufizuar territoriale: kjo vizë lëshohet në rast përjashtimor  -
dhe vendoset në pasaportë, dokument udhëtimi apo çdo lloj tjetër dokumenti që e 
mundëson mbajtësin e saj të kalojë kufirin, për aty ku i është dhënë autorizimi për 
të hyrë, vetëm në territorin e shtetit ku është dhënë leja, dhe duke u siguruar që si 
hyrja dhe dalja realizohen vetëm në atë territor.181  
Në raste të përjashtimore, vizat afatshkurtra dhe ato tranzit mund të lëshohen edhe  -
në kufi.182  

Viza afatgjatë (D), që do të thotë vizë qëndrimi për një periudhë kohore që i kalon  -
tre muajt, vazhdon të jetë vizë kombëtare, e lëshuar në përputhje me legjislacionin 
e shtetit anëtar. Megjithatë, për periudhën e vlefshmërisë deri në tre muaj, viza do 
të trajtohet në mënyrë të njëjtë me vizat tre mujore uniforme të lëshuara nga shtetet 
anëtare (për sa kohë është në përputhje me specifikimet teknike, dhe mbajtësi i saj 
mbush kushtet e hyrjes. 

Vizat e njësuara (Schengen) lëshohen nga autoritetet diplomatike dhe konsullore  ¾
të Palëve Kontraktuese të Konventës së Schengenit. Vizat afatshkurtra dhe vizat e 
tranzitit mund të lëshohen në kufi vetëm nëse për shkak të mungesës së kohës dhe 
për arsye madhore një i huaj nuk ka patur mundësi të aplikojë për vizë dhe vetëm 
në bazë të kërkesave të veçanta. Këto viza nuk mund të jenë të vlefshme për më 

181Shih vizat me vlefshmëri territoriale të kufizuar, pika 2.3 e Udhëzimeve të përbashkëta konsullore  për çështjet e vizave, drejtuar 
misioneve diplomatike dhe konsullatat 2005/c/326/01.
182Shih Pikën 2.4 si më sipër. 
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shumë se një hyrje dhe vlefshmëria e tyre kohore nuk mund të kalojë 15 ditët për 
vizat afatshkurtra dhe 5 ditë për vizat e tranzitit.

Acquis e BE përcakton me hollësi kërkesat, dokumentacionin dhe procedurën për  ¾
lëshimin, shtyrjen dhe anulimin e vizës së njësuar (Schengen).Dokumentacioni që 
duhet të paraqitet dhe të verifikohet për lëshimin e një vize uniforme në çdo rast 
duhet të përfshijë të paktën:

një dokument udhëtimi të vlefshëm, që i mundëson të huajit të kthehet në vendin e a. 
origjinës ose të hyjë në një vend të tretë (me një periudhë vlefshmërie jo më pak se 
3 muaj më shumë nga kohëzgjatja e vizës- vetëm në raste përjashtimore periudha 
mund të jetë më e vogël se tre muaj po gjithmonë më një vlefshmëri më të gjatë se 
ajo e vizës);
dokumenta mbështetëse mbi qëllimin e udhëtimit, mjetet e transportit dhe kthimit b. 
dhe mjetet e jetesës dhe strehimit;
siguracion udhëtimi individual ose kolektiv që mbulon të gjitha shpenzimet në rast të c. 
ndonjë emergjence mjekësore apo për kthimin e personit në vendin e origjinës;183 
 të mos ekzistojë sinjali i alarmit si person i dyshuar, në kategorinë e personave që d. 
nuk duhet të marrin vizë
Të mos përbëjë kërcënim për rendin dhe sigurinë publike e. 

Acquis e BE-së thekson nevojën për një format të njëjtë vizash për të përmbushur  ¾
standartet e larta teknike për mbrojtjen ndaj falsifikimit dhe për të patur elementë 
sigurie universalisht të pranuara e të harmonizuara, qartësisht të dukshme edhe me 
sy të lire. Aty përcaktohet që vizat duhet të jenë në formën e një pulle (sticker) që 
ka një sërë elementësh specifikë sigurie.
Lëshimi i vizave duhet të jetë kompetencë e vetëm një autoriteti në Shtetet Anëtare. ¾
Viza e njësuar (Schengen) mund të refuzohet nëse kushtet e përcaktuara nga nenet  ¾
5 dhe 15 të Marrëveshjes së Shengenit nuk përmbushen plotësisht.184 Në këtë 
rast, acquis përcakton detyrimin e autoriteteve diplomatike dhe konsullore për të 
njoftuar aplikantin për refuzimin e lëshimit të vizës ose vazhdimin e aplikimit dhe 
informimin e tij për të drejtën për të shqyrtuar aplikimin e tij. Procedurat dhe rrugët 
e apelimit ndaj vendimit negativ rregullohen nga ligji vendas. 

C.3.1.c. Kushtet e përgjithshme për hyrjen
Për të hyrë në territorin e Palëve Kontraktuese të Konventës së Schengenit, për qëndrim jo 
më të gjatë se tre muaj, një i huaj duhet të përmbushë kërkesat e përgjithshme si vijon185:

Të ketë një dokument të vlefshëm udhëtimi; -
Të ketë vizë (nëse kërkohet); -

183Shih Vendimin e Këshillit 2004/17 të 22 Dhjetorit 2003 që ndryshon udhëzimet e Përbashkëta Konsullore ku përfshin si  kusht për 
lëshimin e vizës, siguracionin shëndetësor. 
184Shih kapitullin 4 të Udhëzimeve të Përbashkëta Konsullore 2005/c/ 326/ 01 dhe nenet 5 dhe 15 të Konventës për Zbatimin e 
Marrëveshjes së Shengenit. 
185Në bazë të neneve 5 dhe 15 të Konventës që zbaton Marrëveshjen e Shengenit. 
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Të ketë dokumenta që justifikojnë qëllimin e qëndrimit, nëse është e nevojshme; -
Mjete të mjaftueshme jetese ose provë e mundësive për t’i siguruar ato në mënyrë  -
të ligjshme (si për qëndrimin ashtu edhe për kthimin);
Të mos ekzistojë sinjali i alarmit për refuzimin e hyrjes ndaj të huajit. -

Përveç rasteve kur hyrja refuzohet për shkak se kërkesat e mësipërme nuk janë 
përmbushur, hyrja mund të refuzohet gjithashtu nëse gjykohet se i huaji përbën një 
kërcënim për sigurinë kombëtare, për lidhjet me jashtë, për rendin publik. Kërcënimi 
për sigurinë kombëtare, për lidhjet me jashtë, për rendin publik mund të ekzistojë 
veçanërisht kur: 

Një i huaj është dënuar për shkelje me burgim të paktën një vit;• 
Ka arsye serioze për të besuar që ai ka kryer vepra penale të rënda, përfshi shitjen • 
e drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë të drogave narkotike dhe substancave 
psikotrope, ose që ai ka për qëllim t’i kryejë këto vepra;
Ai i është nënshtruar një mase përjashtimi, largimi, apo dëbimi, dhe kjo masë • 
shoqërohet me një ndalim aktual të hyrjes apo qëndrimit ose e përfshin këtë ndalim.

Të huajit që nuk përmbush të gjitha kushtet e lartpërmendura duhet t’i refuzohet  ¾
hyrja në territoret e Palëve Kontraktuese përveç rastit kur një Palë Kontraktuese e 
konsideron të nevojshme të mos e zbatojë këtë parim mbi baza humanitare, mbi 
bazën e interesit kombëtar ose për shkak të detyrimeve ndërkombëtare. Në këtë rast 
hyrja do të jetë e kufizuar vetëm në territorin e shtetit në fjalë dhe jo në të gjithë 
territorin Shengen.186  

Vendimi për refuzimin e hyrjes, i cili merret nga autoriteti i autorizuar për ta bërë  ¾
këtë nga ligji vendas, hyn në fuqi menjëherë ose, sipas rastit, me mbarimin e afatit të 
përcaktuar nga ligji vendas. I huaji duhet të njoftohet për vendimin dhe të informohet 
për procedurat e apelimit. Kur refuzohet hyrja, zyrtari i kontrollit vendos një vulë 
refuzimi hyrjeje në pasaportë të prishur nga një kryq me bojë të zezë i cili nuk 
mund të hiqet. Çdo refuzim hyrjeje duhet të regjistrohet në një regjistër ose në një 
listë ku të shënohet identiteti, shtetësia, referenca për dokumentat që autorizojnë 
të huajin të kalojë kufirin dhe arsyen dhe datën e refuzimit të hyrjes. Nëse ka baza 
si për refuzimin e hyrjes së të huajit dhe për arrestimin e tij, autoritetet gjyqësore 
përgjegjëse duhet të kontaktohen për të vendosur për veprimin që duhet ndërmarrë 
në përputhje me ligjin vendas.

Të gjithë shtetet duhet të garantojnë të drejtën për administrim të drejtë dhe për  ¾
mundësi apelimi me procedura të përshtatshme, të qarta, të thjeshta dhe transparente 
si pjesë e parimeve të përbashkëta dhe elementëve thelbësorë të acquis së BE, 
përgjatë procesit të hyrjes dhe refuzimit.  

186Shih nenin 5 të Konventës që zbaton Marrëveshjen e Shengenit.
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C.3.2 Pranimi
Një nga aspektet më të rëndësishme të menaxhimit të migracionit është politika dhe 
praktika lidhur me pranimin e të huajve. Pranimi për periudha afatshkurtra, turizëm ose 
vizita rregullohet nga kushtet e përgjithshme të hyrjes, paraqitur si me sipër. Ky seksion 
do të përqendrohet në tre motivet e pranimit, për të cilat parashikohen kushte të qarta në 
bazë të një kuadri ligjor specifik: pranimi për punësim, vetë-punësim dhe qëllime studimi 
dhe kërkimi shkencor. Të gjitha këto raste janë të lidhura me qëndrimin relativisht të gjatë 
në territorin e shtetit pritës dhe mund të ndikojnë në sfera të ndryshme të politikave publike 
të tij si p.sh në tregun e punës, sistemin e sigurimeve shoqërore, arsimin etj. Pavarësisht 
rregullimit specifik që parashikohet për secilën kategori, Acquis Communaitare prezanton 
disa parime themelore të vlefshme për çdo rast si më poshtë: 

Transparencë dhe racionalitet: sipas këtij parimi, duhet të deklarohen qartë kushtet • 
në baze të të cilave shtetasit e vendeve të treta mund të hyjnë dhe të qëndrojnë 
në BE si të punësuar, vetë punësuar apo studentë. Shtetet anëtare duhet të 
përcaktojnë qartë të drejtat dhe detyrimet e tyre ndërsa paralelisht të marrin masat 
që informacioni i nevojshëm të jetë i aksesueshëm nga të gjithë. Gjithashtu, shtetet 
anëtare duhet të krijojnë mekanizma monitorues mbi mënyrën e zbatimit në praktikë 
të legjislacionit. 

Diferencimi i të drejtave në përputhje me kohën e qëndrimit: parimi se kohëzgjatja • 
e qëndrimit influencon mbi të drejtat e personit në fjalë, ka një traditë të gjatë në 
Shtetet Anëtare të BE. Migrantët duhet të kenë një bërthamë të drejtash thelbësore që 
në momentin e ardhjes së tyre me qëllim që të integrohen në mënyrë të suksesshme 
në shoqëri dhe kjo bërthamë duhet të zgjerohet gradualisht me kohëzgjatjen e 
qëndrimit. Pra, shtetet anëtare duhet të marrin masa që migrantëve me qëndrim 
të përkohshëm e që synojnë të kthehen në vendin e tyre të origjinës t’u ofrohet 
një status ligjor i sigurt, të tjerëve që dëshirojnë të qëndrojnë dhe që përmbushin 
kriteret e përcaktuara duhet t’u sigurohet një rrugë drejt statusit të përhershëm. 
Kategoria e studenteve duhet të shqyrtohet e ndarë dhe ti nënshtrohet rregullave 
dhe procedurave të posaçme, veçanërisht kjo për studentet që kanë studiuar disa 
vjet në BE, me qëllim që t’u sigurohet më shumë akses në tregun e punës të BE.

Shtetet Anëtare mund të kufizojnë hyrjen dhe qëndrimin e shtetasve të vendeve të • 
treta apo t’i japin fund qëndrimit të tyre për çështje të sigurisë publike, politikave 
dhe shëndetit publik.

C.3.2.a. Pranimi për motive punësimi187 
Politikat e BE-së lidhur me pranimin e shtetasve të vendeve të treta për motive punësimi 
përgjithësisht janë kufizuese. Për pasojë, pranimi i nënshtrohet plotësimit të një sërë 
kushtesh dhe kritereve si vijon: 

187Pranimi për motive punësimi rregullohet kryesisht nga Rezoluta e Këshillit e 30 Nëntorit 1994 lidhur me kufizimet për pranimin e 
shtetasve të vendeve të treta për motive punësimi- Council resolution related to the limitations on the admission  of third country nationals 
to the territory of members states for employment (OJ C 274 e 19 Shtatorit 1996, fq.3). 
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Asnjë shtetas nga vendet e treta nuk mund të pranohet në BE për punësim pa  ¾
autorizim paraprak në formën e një leje pune, qoftë edhe për një periudhë më pak 
se tre muaj. Leja e parë e punës do të jete e kufizuar për një pune të caktuar dhe 
punëmarrës të caktuar. 
Punëtorët sezonal do të pranohen për një maksimum prej 6 muajsh në kuadër të një 
periudhë 12 mujore, dhe duhet të qëndrojnë jashtë territorit të Komunitetit për një 
periudhë jo më pak se 6 muaj.
Të trajnuarit do të autorizohen për një periudhë fillestare prej 1 viti. Me pas,  
periudha mund të zgjatet më shumë se një vit për sa kohë është e nevojshme për  
mbarimin e procesit të kualifikimit profesional. 

Pranimi i migrantëve për motive punësimi duhet të realizohet në mënyrë të tillë  ¾
që të mbrojë dhe respektojë tregun e brendshëm të punës: një vend pune mund 
të plotësohet me një punëtor nga një vend i tretë pas një vlerësimi të kujdesshëm 
të gjendjes së tregut të brendshëm të punës dhe nëse ai vend pune nuk mund të 
plotësohet nga një shtetas i BE ose nga një shtetas i një vendi të tretë i cili gëzon të 
drejtën për të hyrë në tregun vendas të punës (person me qëndrim të përhershëm, 
pjesëtar familjeje, etj.). Ky parim mund të mos zbatohet nëse detyrimet dhe 
angazhimet ndërkombëtare të BE-së dhe të Shteteve Anëtare përcaktojnë ndryshe. 

Acquis, edhe pse kufizuese, synon njëkohësisht të sigurojë që kategori të veçanta të  ¾
punëtorëve në situata të veçanta të marrin konsideratën e duhur. Ato, veç kësaj, bëjnë 
një dallim të qartë ndërmjet katër kategorive të veçanta të punëtorëve, pikërisht të 
trajnuarve, punëtorëve kufitarë, punëtorëve sezonalë dhe të transferuarve brenda 
korporatës, dhe pjesës tjetër të punëtorëve migrantë dhe përcakton masa e kufizime 
të ndryshme për secilën kategori. Përjashtimet kanë si synim të ndihmojnë zhvillimin 
e mëtejshëm të industrisë. 

C.3.2.b. Pranimi për vetëpunësim188 

Acquis vë theksin tek diferencimi në trajtimin e personave që aplikojnë për t’u pranuar 
me qëllim kryerjen e një aktiviteti të paguar (punësim) dhe të atyre që synojnë të 
fillojnë një aktivitet ekonomik të pavarur (vetëpunësim). Për pasojë, edhe pse pranimi 
për vetëpunësim është subjekt i një politike kufizuese, ai rregullohet nga një kuadër 
ligjor specifik i cili ndër të tjera parashikon se: 

Parimi i respektimit të tregut të punës (verifikimi i nevojave ekonomike)  ¾
zëvendësohet nga parimi i përfitimit ekonomik të vendit pritës dhe/ose rajonet e 
tij (verifikimi i efektit përfitues). Shtetasit e vendeve të treta duhet të pranohen në 
një Shtet Anëtar për qëllimin e ushtrimit të aktiviteteve ekonomike të pavarura 
vetëm kur mund të tregohet që aktivitetet e parashikuara do t’i shtojnë vlerën dhe 
do të kenë efekte mbi punësimin dhe/ose mbi zhvillimin ekonomik të vendit.

188Pranimi për vetëpunësim qeveriset nga Rezoluta e Këshillit e 30 Nëntorit 1994 lidhur me kufizimet për pranimin e shtetasve të vendeve 
të treta për motive të vetëpunësimit- Council resolution of 30 November 1994 relating to the limitations on the admission of third country 
nationals to the territory of the members States for the purpose of pursuing activities as self employed persons (OJ C 274 e 19 Shtatorit 
1996, fq,7)
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Theks i veçantë i është vënë detyrimit që aplikantët të provojnë se kanë mjete  ¾
financiare dhe ekspertizën e nevojshme të mjaftueshme, në përputhje me planin 
e biznesit, në mënyrë që të sigurojnë se nuk do të përfundojnë në një marrëdhënie 
punësimi të paguar.

Autorizimi për vetëpunësim do të jete individual dhe i patransferueshem. ¾

Pranimi për vetëpunësim duhet të udhëhiqet nga parimet e përbashkëta të  ¾
transparencës, qartësisë, garantimit të të drejtave dhe diferencimit të tyre në 
përputhje me kohëzgjatjen. 

C.3.2.c. Pranimi për motive studimi, shkëmbime nxënësish, shërbime 
vullnetare apo trajnimi profesional189 

Tipari specifik i migracionit për qëllime studimi apo trajnimi profesional është se ai 
është i përkohshëm dhe nuk varet nga gjendja e tregut të punës në vendin pritës. Ai 
konsiderohet si një formë përfitimi reciprok për migrantët, të cilët përfitojnë në mënyrë 
të drejtpërdrejtë prej tij, për vendin e tyre të origjinës dhe për vendin pritës, ndërkohë 
që ndihmon edhe në përmirësimin e afrimit reciprok ndërmjet kulturave. Pranimi i 
shtetasve nga vendet e treta për qëllime studimi apo trajnimi është parë tradicionalisht 
në mënyrë të favorshme, veçanërisht për sa u përket studimit në arsimin e lartë. 

Disa nga parimet dhe kufizimet lidhur me pranimin për qëllime studimi nga Acquis janë 
paraqitur si më poshtë:

Shtetasit e vendeve të treta që kërkojnë të pranohen për motive studimi në BE duhet  ¾
të vërtetojnë se i plotësojnë kushtet e hyrjes dhe qëndrimit të shtetit anëtar në fjalë, që 
janë pranuar në institucionet arsimore shtetërore apo institucionet arsimore private të 
njohura nga shteti dhe kanë mjetet financiare për të mbajtur veten. Në mënyrë specifike, 
personi duhet të ketë një dokument të vlefshëm udhëtimi, i cili tejkalon kohëzgjatjen e 
studimeve, nëse është i mitur ka lejen e prindit, ka një sigurim shëndetësor të vlefshëm, 
nuk përbën rrezik për politikat publike, sigurinë apo shëndetin publik, ka të ardhura të 
mjaftueshme për jetesën, koston e studimit dhe të kthimit dhe ka njohje të mjaftueshme 
të gjuhës ne të cilin do të zhvillohet lënda.190  

Për personat që pranohen për motive trajnimi pa pagese, ¾  acquis kërkon ekzistencën 
e një marrëveshje trajnimi të miratuar nga autoritetet kompetente të shteteve pale, të 
ekzistojnë prova se i trajnuari do të ketë të ardhurat e mjaftueshme për të përballuar 
jetesën, studimin dhe kostot e kthimit, të njohe gjuhen ose të kryejë trajnime për 
gjuhën për të pasur njohuritë e nevojshme gjuhësore me fillin e trajnimit. 

Për vullnetarët duhet të vërtetohet se bën pjesë në një skeme të një organizate  ¾
apo shteti anëtar ku parashikohet shërbimi vullnetar, ka një përshkrim të qartë 
të detyrave dhe garantohet strehimi, të ardhurat për të mbuluar udhëtimin, jetesa 

189Shiko për me shume Council Directive 2004/114/EC on the conditions of admission of third country nationals for the purposes of study, 
pupil exchange, unremunerated training or voluntary service (OJ L 375 e 23 Dhjetorit 2004, f.12). 
190Shih neni 6 dhe 7, si me sipër. 
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dhe strehimi. Organizata përgjegjëse për shërbimin vullnetar duhet të deklaroje 
mbajtjen e përgjegjësisë lidhur me shëndetin, kushtet e jetesës dhe strehimit gjatë 
gjithë kohës së shërbimit vullnetar. 

Si rregull, pranimi për qëllime studimi, pune vullnetare apo trajnimi pa pagesë  ¾
nuk duhet të kthehet në migracion të përhershëm dhe studentët duhet që në 
parim të kthehen në vendet e tyre të origjinës në fund të studimeve të tyre. Për 
pasojë,  autorizimi për qëndrim i dhënë për qëllime studimi është i kufizuar në 
kohëzgjatjen e studimeve dhe mbaron sapo ato mbarojnë apo braktisen. Leja 
e qëndrimit përgjithësisht jepet jo me shume se një vit për të gjitha kategoritë e 
sipërpërmendura. Për studentet ajo është e rinovueshme me qellim që të mundësojë 
mbarimin e studimeve. 

Studimi duhet të jetë aktiviteti kryesor i personit të pranuar. Kjo do të thotë që ai/ ¾
ajo nuk mund të angazhohet me punë kundrejt pagesës, qoftë si i punësuar apo i 
vetëpunësuar. Megjithatë, për të mundësuar përballimin e shpenzimeve të jetesës 
dhe koston e studimit, legjislacioni komunitar parashikon se studenti i huaj mund të 
kryejë një punë me kohë të pjesshme, që nuk ndikon në vazhdimin dhe kohëzgjatjen 
e studimit. Kohëzgjatja e punës javore është lënë ne diskrecion të shteteve, e tillë që 
të mundësojë studentin të punojë minimalisht 10 ore ne jave. Megjithatë, në çdo rast, 
shtetet mund të kufizojnë kryerjen e aktivitetit ekonomik gjatë vitit të parë të qëndrimit, 
për të siguruar që shtetasi i vendit të tretë të mos ndryshojë motivin e ardhjes.191  

Me qëllim lehtësimin e procesit të pajisjes me dokumenta, shtetet anëtare mund  ¾
të hyjnë në marrëveshje me institucionet arsimore që marrin studentë nga vendet 
e treta për të parashikuar procedura të shpejta dhe efikase për lëshimin e lejeve të 
qëndrimit.192  

C.3.2.d. Pranimi për kërkim shkencor193  
Bashkimi Evropian pranon se globalizimi i ekonomisë kërkon lëvizje të shumta të 
studiuesve dhe punonjësve të kërkimit shkencor dhe se shtetet anëtare kanë nevojë 
gjithmonë e në rritje për studiues në fusha të ndryshme.194 Për këtë qëllim, BE-ja 
interesohet për të gjetur rrugët me qëllim që ta shndërrojë karrierën shkencore në një 
aktivitet tërheqës për të rinjtë, të promovojë femrat në kërkimet shkencore, të lehtësojë 
lëvizjen dhe shkëmbimet brenda komunitetit dhe gjithashtu, të hapë dyert e komuniteti 
për shtetasit e vendeve të treta që mund të pranohen për studime shkencore. 

Studiuesit e shteteve të treta që duan të qëndrojnë për një periudhë më të gjatë se tre 
muaj në një shtet anëtar i nënshtrohen një regjimi të veçantë e të lehtësuar hyrjeje 
krahasuar me  kategoritë e tjera ku ndër të tjera parashikohet se: 

191Shih si me sipër, neni 17. 
192Shih si me sipër,neni 19. 
193Pranimi i shtetasve të vendeve të treta për studime shkencore në BE rregullohet nga Council Directive 2005/7EC e 12 tetorit 2005 mbi 
procedurat specifike për pranimin e shtetasve të vendeve të treta për  studimeve shkencor. OJ L289 fq.15
194Shih Council Directive 2005/71/EC e 12 tetorit 2005 “On a specific procedure for admitting third country nationals for the puroses 
of scientific research”.  Pika 4 e preambules parashikon se deri në vitin 2010 numri i kërkuesve shkencor i nevojshëm për komunitetin 
do të jetë rreth 700 000. 
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Me qëllim që të lehtësohet pranimi i studiuesve, nuk do të jetë e nevojshme leja e  ¾
punës, por mjafton leja e qëndrimit. Acquis parashikon se procedurat e aplikimit 
për hyrje duhet të jenë të qarta dhe transparente, si edhe shtetet anëtare duhet të 
marrin masa për të miratuar, aty ku është e nevojshme procedura të përshpejtuara 
për pranimin. 

Organizmat që do të presin studiuesit do të marrin një rol të rëndësishëm në kuadrin  ¾
e procedurave të pranimit, me qëllim shpejtimin e procesit administrativ.

Studiuesit duhet të kenë të drejta ekonomike dhe sociale të njëjta me shtetasit gjatë  ¾
kohës së qëndrimit në një shtet anëtar, si dhe t’u jepet mundësia të japin mësim në 
arsimin e lartë. Shtetet anëtare do t’u njohin diplomat, certifikatat apo kualifikimet 
e tjera profesionale.

Acquis përcakton të drejtën për lirinë e lëvizjes dhe studimit edhe në shtetet e tjera  ¾
anëtare. Gjithashtu, në rast të aplikimit për rinovim të vizës apo lejes së qëndrimit, 
studiuesit nuk do të kenë si detyrim largimin nga vendi. 

Një vëmendje e veçantë i jepet ruajtjes së unitetit të familjes. Leja e qëndrimit e  ¾
lëshuar nga shtetet anëtare për anëtarët e familjes do të jetë me të njëjtën kohëzgjatje 
si edhe ajo e studiuesit. 

Dokumentacioni i kërkuar për pranimin për motive studimi shkencor përfshin:   ¾
dokument i vlefshëm udhëtimi, kontratë apo letër nga njësia shkencore që e 
pranon si studiues si dhe një dokument financiar ku pranon të mbulojë shpenzimet. 
Gjithashtu, personi nuk duhet të përbëjë rrezik për sigurinë dhe shëndetin publik. 

C.3.3. Qëndrimi
E drejta komunitare mbi qëndrimin përbëhet si nga akte që rregullojnë dokumentacionin 
dhe çështjet procedurale të cilat përfshijnë lejet e qëndrimit dhe informacionin që ato 
duhet të përmbajnë, edhe nga aktet që rregullojnë çështjet substanciale si p.sh. statusin, 
të drejtat dhe detyrimet e rezidentëve, dhe në veçanti rezidentët afatgjatë. Nisur nga 
nevoja për harmonizimin e formatit të lejeve të qëndrimit dhe elementëve të sigurisë 
së tyre, me qëllim që të jenë të përshtatshme për përdorim nga të gjithë shtetet anëtare 
në kuadrin e një politike të harmonizuar të migracionit është prezantuar një format 
uniform dhe janë adoptuar standarte të përbashkëta për plotësimin e tij. Nga ana tjetër, 
BE konsideron në interes të të gjithë aktoreve të përfshirë, integrimin e shtetasve të 
vendeve të treta në Shtetet anëtare. Në këtë aspekt, janë marre masa legjislative për 
lehtësimin e procesit të integrimit. Në vijim janë trajtuar si procedurat uniforme lidhur 
me lejet e qëndrimit, edhe masat e marra ne procesin e integrimit të migrantëve.
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C.3.3.a. Lejet e qëndrimit195 
Leja e qëndrimit përkufizohet si autorizimi i lëshuar nga autoritetet e një shteti  ¾
anëtar që mundëson një shtetas të vendeve të treta të qëndrojë ligjërisht në territorin 
e tij, me përjashtim të:

i.    vizave
ii.  lejet e përkohshme të lëshuara për periudhën e shqyrtimit të një kërkese për   
      leje qëndrimi apo për azil.
iii. Autorizimet e lëshuara për qëndrim që nuk i kalon 6 muaj, si autorizime   
      kombëtare.196 

Acquis e BE përcakton një format të njësuar për lejet e qëndrimit dhe elementët  ¾
specifikë të sigurisë dhe standartet e larta teknike që ato duhet të përmbajnë për të 
siguruar mbrojtjen ndaj falsifikimit. Formati, që do të përdoret nga të gjithë shtetet 
anëtare duhet të ketë karakteristika të njohura dhe harmonizuara universalisht, 
dhe të dukshme dhe për syrin e lirë. Objektivi kryesor është parandalimi dhe lufta 
kundër hyrjes dhe qëndrimit të paligjshëm.197 
Lëshimi i lejeve të qëndrimit duhet të realizohet vetëm nga një strukturë apo organ  ¾
në çdo shtet anëtar.198  

Faktorët përcaktues në dhënien e autorizimit duhet të përfshijnë nivelin dhe  ¾
qëndrueshmërinë e të ardhurave dhe mjeteve të jetesës së të huajit, në mënyrë të 
veçantë sigurimin shëndetësor, dhe kushtet për ushtrimin e një aktiviteti.

Autorizimi për të qëndruar varet edhe nga politikat publike dhe arsyet e sigurisë  ¾
kombëtare që mund të mos lejojnë dhënien e saj.

Parimet e administrimit të mirë, të mundësive të drejta për apelim dhe procedurat  ¾
e qarta dhe transparente zbatohen tërësisht në procesin e lëshimit, rinovimit dhe 
tërheqjes së lejes së qëndrimit. Gjithashtu, siç është rasti edhe me lëshimin e 
dokumentave të tjerë, shtetasit e tretë të interesuar kanë të drejtë të verifikojnë të 
dhënat e tyre që parashikohen në lejen e qëndrimit dhe aty ku është e nevojshme t’i 
ndryshojnë ato. 

C.3.3.b Të huajt me qëndrim afatgjatë199  
Trajtimi i drejtë dhe integrimi i suksesshëm i shtetasve të vendeve të treta, i nevojshëm 
për të ruajtur unitetin ekonomik dhe shoqëror, është një nga sfidat më të mëdha me të 
cilat përballet BE lidhur me politikën e imigracionit. Siç u pranua në Tampere në 15 dhe 
16 tetor 1999, statusi ligjor i shtetasve nga vendet e treta, dhe në mënyrë të veçantë të 

195Lejet e qëndrimit rregullohen nga Council Regulation (EC) Nr 1030/2002  Laying down a uniform Format of Residence Permit. 
196Shih Nenin 1.2, si më sipër. 
197Shih nenin, 2 dhe 3 , si më sipër
198Shih neni 3.2, si më sipër. 
199Statusi i të huajve me qëndrim afatgjatë rregullohet nga Direktiva e Këshillit- Council Directive 2003/109/EC e 25 Nëntorit 2003 “On 
the status of the third country nationals who are long term residents”- “Mbi statusin e shtetasve të vendeve të treta që janë rezidentë 
afatgjatë”. 
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atyre me qëndrim afatgjatë, duhet të jetë i ngjashëm me atë të shtetasve të BE. Personat 
me qëndrim afatgjatë duhet të gëzojnë një sërë të drejtash sa më të ngjashme të jetë 
e mundur me ato të shtetasve të Shteteve Anëtare dhe duhet t’u ofrohet mundësia për 
të marrë shtetësinë e vendit ku ata kanë qëndrimin. Aktualisht, elementët kryesorë të 
acquis së BE në këtë fushë janë:

Kriteri kryesor për të marrë statusin e rezidentit afatgjatë është kohëzgjatja e  ¾
qëndrimit në territorin e shtetit anëtar. Kohëzgjatja duhet të jetë e ligjshme dhe e 
vazhdueshme. Kohëzgjatja e qëndrimit, tashmë është bërë 5 vjet, pra, 5 vjet qëndrimi 
i vazhdueshëm dhe ligjor para periudhës së dërgimit të dokumentacionit. 200

Qëndrimi për motive studimi apo trajnim profesional do të llogaritet për gjysmën  
e  periudhës së qëndrimit. 
Disa kategori si refugjatët, azilkërkuesit për sa kohë statusi i tyre është në proces  
vlerësimi, personat e autorizuar për mbrojtje të përkohshme, punëtorët sezonal, dhe 
ata që kanë statusin e diplomatit përjashtohen nga fusha e veprimit të acquis për 
shtetasit me qëndrim afatgjatë. 
Termi “i qëndrueshëm” është përkufizuar si periudha e qëndrimit ku largimet janë 
më të vogla se 6 muaj të njëpasnjëshëm ose në total nuk kalojnë 10 muaj për gjithë 
periudhën e qëndrimit. Nga kjo mund të bëhen përjashtime për raste specifike apo 
të jashtëzakonshme. 

Kohëzgjatja e qëndrimit është  ¾ conditio sine qua non por jo i vetmi. Në dhënien e 
statusit afatgjatë, shtetet anëtare duhet të kenë prova të besueshme se shtetasi ka të 
ardhura të mjaftueshme për veten dhe familjen e tij dhe është i mbuluar me sigurim 
shëndetësor.201  

Acquis parashikon se procesi i shqyrtimit dhe vendimmarrjes për statusin e rezidentit  ¾
afatgjatë nuk duhet të jetë më i gjatë se 6 muaj. Statusi i rezidentit afatgjatë është i 
përhershëm me përjashtim të rasteve të heqjes apo humbjes së statusit (si rezultat i 
dhënies së informacionit të rremë, mashtrimit, largimit me forcë me anë të një urdhri 
largimi apo mungesa e vazhdueshme prej 12 muajsh). Leja e qëndrimit afatgjatë 
është e vlefshme për 5 vjet dhe e rinovueshme automatikisht. 

Personi me qëndrim afatgjatë dhe pjesëtarët e familjes së tij që qëndrojnë ligjërisht  ¾
me të duhet të gëzojnë të njëjtin trajtim me shtetasit e shtetit anëtar përkatës lidhur 
me:202 
Mundësinë për punësim dhe kushtet e punës. Kjo mund të kufizohet kur bëhet   -
fjale për profesione apo ofiqe që sipas legjislacionit vendas janë të rezervuara  
vetëm për shtetasit. 
Lirinë e organizimit dhe pjesëmarrjes në sindikata, -
Përfitime nga politikat publike në sektorin e strehimit, -

200Shih nenin 4 si më sipër. Ky nen ka ndryshuar Rezolutën e vitit 1996 e cila e parashikonte statusin e qëndrimit afatgjatë pas një 
periudhe prej 10 vjetësh qëndrimit të vazhdueshëm. 
201Shih nenin 5, si më sipër. 
202Shih si më sipër, neni 11.
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Sigurimet shoqërore, kujdesi shëndetësor i urgjencës, -
Asistencën sociale (mbështetje me pagesën minimale, kujdesi shëndetësor falas,   -
etj.), sistemin dhe përfitime nga taksat etj,
Arsimimin dhe trajnimin profesional, shkollimin e detyrueshëm dhe njohjen e   -
kualifikimeve. Shtetet anëtare mund të vendosin kufizime lidhur me nivelin e  
arsimit mbështetur në njohjen e gjuhës apo kushteve paraprake (si p.sh. për  
studime universitare). 
Përfitimet (të ardhurat familjare, pensionet, etj.) dhe sigurimin shëndetësor, -
Lëvizjen në të gjithë territorin e vendit. -

Shteti anëtar mund të mos pranojë të japë statusin e qëndrimit afatgjatë në rastet kur  ¾
sjellja personale e individit në fjalë përbën një kërcënim për rendin publik apo për 
sigurinë kombëtare.203 

Statusi i qëndrimit afatgjatë mund të hiqet vetëm për disa arsye: mungesa brenda  ¾
territorit për një periudhë që përcaktohet nga legjislacioni vendas por jo më pak 
sesa 12 muaj të njëpasnjëshëm, marrja e statusit me anën e mashtrimit ose kërcënim 
faktik dhe serioz për rendin publik apo për sigurinë kombëtare.204  

Personat me qëndrim të përhershëm do të gëzojnë mbrojtje më të gjerë se shtetasit e tjerë  ¾
të vendeve të treta kur bëhet fjalë për dëbimin. Sjelljet mbi të cilat bazohen vendimet e 
dëbimit duhet të përbëjnë një kërcënim faktik dhe serioz për rendin publik apo sigurinë 
kombëtare dhe do të kenë ndikim mbi një interes themelor të shoqërisë. Këto vendime 
nuk duhet të bazohen për arsye ekonomike. Autoritetet që marrin vendimin e dëbimit 
duhet të mbajnë në konsideratë dhe disa faktorë individualë si: kohëzgjatja e qëndrimit, 
mosha e personit, pasojat e dëbimit për personin dhe familjen e tij, lidhjet me vendin 
e qëndrimit apo mungesa e lidhjeve me vendin e origjinës. kohëzgjatja e qëndrimit, 
pasojat, etj). Procedurat e ekzekutimit të menjëhershëm të urdhrit të dëbimit nuk mund 
të përdoren ndaj personave me qëndrim afatgjatë. Në çdo rast, rezidenti me qëndrim 
afatgjatë duhet të ketë mundësi për ankim në gjykatë.205  

Të huajve me qëndrim afatgjatë duhet t’u jepet mundësia për të marrë shtetësinë e  ¾
vendit pritës sipas kushteve të përcaktuara në legjislacionin vendas.

Acquis kërkon harmonizimin e kushteve për marrjen e statusit afatgjatë, si një  ¾
proces që promovon besueshmërinë reciproke midis shteteve anëtare. Në këtë 
kontekst, rezidentet afatgjatë në një shtet mund ta ruajnë apo marrin statusin e 
rezidentit afatgjatë në një shtet tjetër anëtar. Në veçanti, rezidenti afatgjatë në një 
shtet, ka mundësi të qëndrojë në një shtet tjetër anëtar në rast se do të përfshihet si: 
i punësuar apo vetëpunësuar, student apo për trajnim profesional, apo me ndonjë 
tjetër synim për periudha më shume se tre muaj. Në këtë rast, rezidenti duhet të 
aplikojë për leje qëndrimi, proces i cili është më i shpejtë dhe i thjeshtësuar se sa 
për shtetasit e tjerë të vendeve të treta që nuk e kanë këtë status.206  

203Shih si më sipër neni 6. 
204Shih si më sipër , neni 9
205Shih nenin 12 si më sipër.
206Shih si më sipër, Kapitulli III. 
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Legjislacioni dhe procedurat lidhur me rezidentët afatgjatë udhëhiqen në çdo rast nga  ¾
parimet e administrimit të mirë, mundësive të drejta për apel, qartësisë, transparencës 
dhe mosdiskriminimit, të njëjta për traditat ligjore të Shteteve Anëtare.  

C.3.4. Ribashkimi Familjar207 

Migracioni për motive të bashkimit familjar përbën një nga përparësitë e BE-së. Kjo 
pasi bashkimi familjar ka qenë dhe do të mbetet një nga faktorët që i shtyjnë qytetarët 
të migrojnë dhe ka një ndikim të drejtpërdrejtë në integrimin e shtetasve të vendeve të treta. 
Nga ana tjetër, BE-ja njeh dhe pranon detyrimet ndërkombëtare në fushën e të drejtave 
të njeriut, ku e drejta e familjes, mbrojtja dhe respekti për jetën familjare janë kryefjalë 
e tyre. Si Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe Karta 
e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian theksojnë parimin e unitetit familjar. Në 
këto rrethana është e natyrshme që Këshilli Evropian ngriti çështjen e harmonizimit të 
legjislacioneve kombëtare për pranimin dhe qëndrimin e shtetasve të vendeve të treta për 
motive të bashkimit familjar që në 15-16 Mars 1999. Megjithatë, pavarësisht zhvillimeve, 
Acquis parashikon standartet minimale në kuadër të bashkimit familjar duke e lënë rrugën 
të hapur për shtetet anëtare për të adoptuar masa më të favorshme. 
Sa herë që i analizojmë bashkimin familjar, duhet të ndalemi në këto elementë të 
rëndësishëm:  
  

Çfarë është bashkimi familjar? 1. 
Kushtet që duhet të mbushë shtetasi i vendit të tretë, rezident në një shtet anëtarë 2. 
për të marrë anëtarët e familjes në atë shtet anëtar.
Cilët do të quhen anëtarë të familjes për motive të bashkimit familjar? 3. 
Procedurat e aplikimit4. 
Të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve të familjes5. 

Le t’i analizojmë me radhë: 

Acquis e përkufizon bashkimin familjar si: Hyrja dhe qëndrimi në një shtet anëtar 1. 
të pjesëtarëve të familjes të një shtetasi të një vendi tretë me qëndrim të ligjshëm 
në atë shtet anëtar në mënyrë që të ruhet familja e bashkuar, edhe nëse marrëdhënia 
familjare është krijuar përpara apo pas hyrjes së personit rezident.208 

Shtetasi i vendit të tretë që të aplikojë për bashkim familjar- sponsori- duhet të ketë 2. 
qëndrim të ligjshëm në një shtet anëtar për një periudhë jo më pak se 1 vit dhe të 
ketë  të dhëna të mjaftueshme apo mundësi reale se personi do të marrë statusin e 
rezidentit afatgjatë në të ardhmen.209 Shtetet Anëtare mund të kërkojnë që shtetasi 
i vendit të tretë të ketë qëndruar në mënyrë të ligjshme në territorin e tyre për një 
periudhë jo më shumë se dy vjet,  përpara se pjesëtarët e familjes së tij të mund të 
bashkohen me të.

207Shih Council Driective 2003/86/EC  e 22 Shtatorit 2003 “On the right to family reunification” (Mbi të drejtën për bashkim familjar). 
OJ L51, fq.12. 
208Shih nenin 2 , si më sipër.
209Shih nenin 3, si më sipër.  
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Shtetet anëtare mund të kërkojnë prova edhe lidhur me:

Strehimin, i cili duhet të jetë i përshtatshëm për të akomoduar anëtarët e tjerë  -
të  familjes;
Sigurimin shëndetësor; -
Të ardhura të qëndrueshme dhe të rregullta të cilat garantojnë se anëtarët e   -
familjes nuk do t’i drejtohen sistemit të asistencës sociale. 

3.   Pjesëtarët e familjes që kanë të drejtën e ribashkimit familjar janë:

Bashkëshorti/ja; -
Fëmijët e personit dhe të bashkëshortit/es së tij/saj që janë të mitur, përfshi edhe   -
fëmijët e birësuar;
Fëmijët e mitur, përfshi edhe ata të birësuar, të personit dhe/ose   -
bashkëshortit/es së tij/saj që varen prej tij apo prej saj dhe mbi të cilët ai/ajo ka  
kujdestarinë.
Fëmijët e mitur duhet të jenë nën moshën e pjekurisë përcaktuar nga legjislacioni i  -
shtetit anëtar dhe nuk duhet të jenë të martuar.210  

Shtetet anëtare mund të autorizojnë, në bazë të rregullave apo legjislacionit të tyre • 
të brendshëm edhe hyrjen e qëndrimin e pjesëtarëve të mëposhtëm të familjes:

Të afërmit e shkallës së parë, në linjë të drejtpërdrejtë zbritëse të sponsorit apo   -
bashkëshortit/es në rast se ata janë në varësi të tyre dhe nuk kanë mbështetjen e  
duhur në vendin e origjinës;
Fëmijët e pamartuar mbi moshën madhore; -
Partnerin/en e pamartuar, nëse vërtetohet që ekziston një marrëdhënie e qëndrueshme  -
afatgjatë e vërtetueshme objektivisht apo një marrëdhënie e regjistruar si edhe fëmijët e 
mitur të pamartuar, duke përfshirë edhe fëmijët e  adoptuar, si edhe fëmijët madhorë 
të pamartuar të cilët nuk janë në gjendje të kujdesen për veten e tyre. 

Në rast martese poligame vetëm një bashkëshorte duhet të pranohet për ribashkim • 
familjar. Fëmijët e grave që nuk përfitojnë mund të përjashtohen gjithashtu nga e 
drejta për ribashkim familjar. 

Për të parandaluar martesat e detyruara shtetet anëtare mund të kërkojnë që • 
bashkëshortët të kenë një moshë minimale.

U lihet shteteve anëtare të përcaktojnë nëse vetëm sponsori mund të paraqesë aplikim 4.   
për ribashkim familjar apo edhe pjesëtarët e familjes mund ta bëjnë këtë. Si rregull 
aplikimi paraqitet kur pjesëtarët e familjes janë me qëndrim jashtë BE dhe vetëm në 
rrethana të caktuara ai mund të paraqitet kur ata janë në BE. Njoftimi me shkrim mbi 
vendimin e autoriteteve duhet t’i jepet aplikantit brenda nëntë muajve nga data e 
aplikimit së bashku me arsyet për mospranimin e aplikimit. Procedurat për shqyrtimin 
e aplikimeve duhet të jenë efektive dhe të kontrollueshme, jodiskriminuese dhe 

210Shih si më sipër, neni 4. 



89

E Drejta Migratore e Bashkimit Evropian

transparente. Në çdo rast, autoritetet që shqyrtojnë dokumentacionin do të marrin 
në konsideratë interesin më të lartë të fëmijës.211   

Shtetet anëtare duhet të sigurojnë, duke përcaktuar procedurat dhe autoritetet e • 
duhura, që sponsori dhe/ose familja e tij kanë të drejtën të bëjnë apel ndaj refuzimit 
apo heqjes së mundshme të lejes.

Me qëllim lehtësimin e integrimit të anëtarëve të familjes,5.    Acquis parashikon se 
anëtarëve të pranuar të familjes do t’u jepet një leje fillestare qëndrimi e rinovueshme 
për të paktën një vit dhe do të ketë të njëjtat të drejta me sponsorin për:

i. Punësim dhe vetëpunësim. Shtetet anëtarë mund vendosin si kusht për punësim       
   dhe vetëpunësim qëndrimin deri në 12 muaj të anëtarit të familjes përpara se të 
    japin autorizimin për punë. 
ii. Arsimim
iii. Mundësi për trajnim profesional.212 

Leja e qëndrimit për motive të bashkimit familjar mund të shndërrohet në leje autonome • 
qëndrimi pas një periudhe kohe jo më shumë se 5 vjet. Shtetet anëtare mund të vendosin 
nëse lejen autonome do ta lëshojnë vetëm për bashkëshortin/bashkëshorten apo edhe 
për fëmijët madhorë apo të afërmit në linjë të drejtpërdrejtë zbritëse.  213

Shtetet anëtare mund të refuzojnë një aplikim për hyrje dhe qëndrim të pjesëtarëve • 
të familjes, revokojnë ose të mos pranojnë rinovimin e lejes së qëndrimit të një 
pjestari të familjes bazuar në politikat publike, sigurinë publike dhe shëndetin 
publik. Refuzimi nuk lejohet në rast se sëmundja apo paaftësia është shkaktuar pas 
dhënies së lejes së qëndrimit.214 

Refuzimi mund të bëhet në rast se sponsori dhe anëtari/anëtarët e familjes nuk • 
jetojnë më një marrëdhënie të vërtetë martesore apo familjare, apo kur sponsori ose 
partneri i pamartuar është martuar apo ka një marrëdhënie të qëndrueshme jashtë 
martesore.215  
Shtetet mund të refuzojnë, revokojnë apo nuk rinovojnë kërkesat për bashkim • 
familjar në rast se janë paraqitur të dhëna false apo informacion i rreme, kur martesa, 
bashkëjetesa po adoptimi u realizua për qëllimin e vetëm të marrjes së dokumentave. 
Në rastin e fundit, vlerësohet nëse martesa, bashkëjetesa apo adoptimi kanë ndodhur 
para apo pasi sponsori ka marrë lejen e qëndrimit.216  

Në çdo rast, shtetet anëtare duhet të parashikojnë mekanizmat e ankimit ndaj • 
refuzimit të hyrjes, të rinovimit apo të revokimit të lejes së qëndrimit për anëtarët e 
familjes. Autoritetet përgjegjëse në procesin e vendimmarrjes duhet t’i japin rëndësi 
parimit të unitetit të familjes dhe kohëzgjatjes së qëndrimit të sponsorit në shtetin 
anëtar ku aplikon.217  

211Shih si më sipër, neni 5
212Shih si më sipër, nenet 13 dhe 14. 
213Shih si më sipër nenin 15. 
214Shih nenin 16 si më sipër.
215Shih si më sipër. 
216Shih si më sipër. 
217Shih si më sipër. 
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C.3.5. Të miturit e pashoqëruar218 

Çështja e të miturve të pashoqëruar është e lidhur ngushtë me shumë aspekte të 
imigracionit: me hyrjen, ribashkimin familjar, migracionin e parregullt dhe trafikimin. 
Trajtimi i të miturve bazohet në parimin e gjithëpranuar se ata, për shkak të moshës dhe 
situatës janë mjaft të pambrojtur, për pasoje kërkojnë masa dhe trajtim të veçantë.219  
Parimi më i rëndësishëm që përmban acquis në këtë fushë është se interesi më i mirë i 
fëmijës duhet të udhëheqë legjislacionin dhe vendimet e organeve kompetente në çdo 
rast.220  Acquis Communaitare merr në konsideratë dispozitat në Konventën e Kombeve 
të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijës (20 nëntorit 1989) dhe Konventën Evropiane për 
të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut, si edhe lë në diskrecion të shteteve anëtare 
trajtimin e të miturve kur legjislacioni i tyre përmban dispozita me të favorshme.221  

I mitur i pashoqëruar përkufizohet shtetasi i vendit të trete (këtu përjashtohen ata • 
të mitur që njërin nga prindërit e kanë shtetas të BE-se) nën moshën tetëmbëdhjetë 
vjeç, i cili:222 

Mbërrin në territorin e një Shteti Anëtar i pashoqëruar nga ndonjë i rritur që është  -
përgjegjës për të ne baze të ligjit apo zakonit, dhe për sa kohë nuk është efektivisht 
nën kujdesin e një personi të tillë.
Ёshtë lënë i pashoqëruar pasi ka hyrë në territorin e shteteve anëtare. -

Shtetet anëtare mund të refuzojnë, në përputhje me legjislacionin vendas, pranimin • 
në kufi të të miturve të pashoqëruar në mënyrë të veçantë nëse ata janë pa 
dokumentacionin dhe autorizimin e kërkuar. Megjithatë, ne rast se i mituri kërkon 
azil apo ka dyshime se është apo mund të jete viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore, 
zbatohen parimet e garancitë minimale për azilin apo viktimat e trafikimit.223 Acquis 
Communaitare e ve theksin tek nevoja për bashkëpunim midis shteteve anëtare për 
të ndaluar hyrjen apo qëndrimin ilegal të të miturve të pashoqëruar. 

Të miturit e pashoqëruar duhet të marrin të gjithë mbështetjen dhe kujdesin e nevojshëm • 
material për të plotësuar nevojat e tyre, si ushqim, strehim të përshtatshëm për moshën e 
tyre, kujdes mjekësor, mundësi arsimimi, kujdestarie ligjore dhe përfaqësimi.224 

Shteti në fjalë duhet të përpiqet të përcaktojë identitetin e të miturit sa më shpejt • 
pas mbërritjes së tij, dhe gjithashtu edhe faktin që ai apo ajo është i/e pashoqëruar. 
Informacioni mbi identitetin dhe gjendjen e të miturit mund të merret me mjete të 
ndryshme, në mënyrë të veçantë me anën e një interviste që duhet të bëhet sa më shpejt 
që të jetë e mundur dhe në mënyrë të përshtatshme e në përputhje me moshën e tij.225 

Të miturit e pashoqëruar mund të kthehen në vendin e tyre të origjinës ose në një • 
vend të tretë që është i gatshëm t’i pranojë, vetëm nëse pas mbërritjes atje - në 
varësi të nevojave në përputhje me moshën dhe shkallën e pavarësisë - do të kenë 

218Referuar në Council Resolution 97/C 221/03 e 26 Qershorit 1997 “On unaccompanied minors who are nationals of third countries” 
(OJ C 221 of 19 July 1997, f.23).
219Shih preambulën e Rezolutës së Këshillit, si më sipër.
220Shih si më sipër.
221Shih si më sipër. 
222Shih nenin 1 , si më sipër.
223Shih neni 2, si më sipër.
224Veçanërisht në situatat kur i mitur detyrohet të prese në kufi për sa kohe është e nevojshme marrja e një vendimi lidhur me hyrjen apo 
kthimin e tij në vendin e origjinës. Shih nenin 3, si më sipër.
225Shih nenin 3 si më sipër. 
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pritjen dhe kujdesin e përshtatshëm. Kjo mund të bëhet nga prindërit apo të rriturit 
që kujdesen për fëmijën apo nga organizmat qeveritarë ose joqeveritarë.226 

C.3.6. Lufta ndaj migracionit të paligjshëm227  
Lufta ndaj migracionit të paligjshëm është një element kyç i politikave të BE-së, pasi 
është e lidhur ngushtësisht me objektivin  primar të komunitetit: krijimi gradual i një 
zone lirie, sigurie dhe drejtësie. Në këtë drejtim, trajtohet si forcimi i masave për të 
ndaluar kalimin e paligjshëm të kufirit në kuptimin e ngushtë të fjalës, edhe lufta ndaj 
rrjeteve që shfrytëzojnë qeniet njerëzore. 
Së fundmi, BE-ja është orientuar drejt masave që e luftojnë migracionin e paligjshëm 
që në burim nëpërmjet zhvillimit të metodës së “aktorëve në zinxhir” në të cilin vendet 
e origjinës, tranzitit dhe të destinacionit janë përfshirë në faza të ndryshme të procesit.
Në çdo rast, hartimi i politikave për luftën ndaj imigracionit të parregullt merr në 
konsideratë detyrimet e Shteteve Anëtare përballë të drejtës ndërkombëtare dhe 
konventave për të drejtat e njeriut. 

C.3.6.a. Qëndrimi i paligjshëm
Aktet ligjore për qëndrimin e paligjshëm në Shtetet Anëtare lidhen ngushtë me hyrjen 
e paligjshme dhe punësimin e paligjshëm. Nga ana tjetër, legjislacioni komunitar 
parashikon qarte dispozita që kanë të bëjnë si për personat me qëndrim të paligjshëm, 
dhe ne mënyrë të veçante për ata që lehtësojnë qëndrimin e paligjshëm. Për vete 
rëndësinë që merr lufta kundër migracionit të paligjshëm dhe ne mënyrë të veçante, 
kundër qëndrimit të paligjshëm, Acquis ne këtë drejtim është e gjere, megjithatë, për 
qëllime të këtij manuali do të ndalemi vetëm ne parimet kryesore. 

i.  Forcimi dhe harmonizimi i kontrollit të të huajve
Acquis rekomandon harmonizimin e procedurave të kontrollit të të huajve për  -
të siguruar që ata i plotësojnë kushtet për hyrjen, qëndrimin dhe punësimin. Në 
përputhje me legjislacionin vendas, duhet të organizohen kontrolle ndaj personave 
që dyshohet se qëndrojnë pa autorizim dhe për personat që kanë marrë autorizimin 
për të qëndruar por jo për të punuar ne një shtet.228 
Shërbimet publike, si ato ne fushën e shëndetit, pensionit, familjes apo punës duhet të  -
jene të aksesueshme vetëm pasi të jetë verifikuar statusi i rregullt i të huajit. Përjashtime 
bëhen vetëm për rastet kur për arsye humanitare parashikohet ndryshe.229  
Shtetasit e vendeve të treta që kanë hyrë apo qëndrojnë në mënyrë të paligjshme në  -
shtetet anëtare (kur qëndrimi i tyre nuk është bërë i rregullt) duhet të largohen përveç 
rastit kur ka arsye humanitare për të mos e bërë këtë.230 Autoritetet kompetente 
duhet të ndërmarrin hapa për të verifikuar që të huajt që kanë marre refuzim për 
të qëndruar brenda territorit të një shteti anëtar janë larguar efektivisht nga vendi. 
Për këtë qëllim acquis rekomandon krijimin e një arkivi kombëtar qendror me 
informacion për gjendjen administrative të të huajve.

226Shih nenin 5 si më sipër. 
227Termi që përdoret në Acquis Communautaire. IOM përgjithësisht përdor termin migracion/migrim i parregullt. 
228Shih Council Resolution 1995/96/C mbi harmonizimin e mjeteve për të luftuar migrimin e paligjshëm, punësimin e paligjshëm dhe 
përmirësimin e mjeteve të kontrollit, neni 2. 
229Shih nenin 4, si më sipër. 
230Shih si më sipër, neni 7 dhe 8. 
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ii.  Lufta kundër rrjeteve kriminale të migrimit të parregullt
Masat ndaj migracionit të parregullt duhet të drejtohen si ndaj hyrjes dhe qëndrimit të  -
parregullt, dhe ne mënyrë të veçantë ndaj rrjeteve që shfrytëzojnë lëvizjen dhe qëndrimin 
e parregullt. Për këtë qellim, legjislacioni i shteteve anëtare duhet të parashikojë si vepër 
penale lehtësimin e hyrjes, tranzitit apo qëndrimit të paligjshëm. Gjithashtu, duhet të 
parashikohen sanksione të efektshme, të ekuilibruara dhe parandaluese për kryerjen e 
veprës penale të lehtësimit të hyrjes dhe qëndrimit të parregullt.231  
Acquis përkufizon si lehtësues të hyrjes, qëndrimit dhe tranzitimit të paautorizuar:   -

çdo person i cili në mënyrë të qëllimshme ndihmon një person tjetër që nuk është a. 
shtetas i një shteti anëtar (të komunitetit) për të hyrë, tranzituar në territorin e një 
shteti anëtar në kundërshtim me legjislacionin e atij shteti për hyrjen apo tranzitimin 
e të huajve; 
çdo person që për përfitime personale ndihmon ne mënyrë të qëllimshme një person b. 
i cili nuk është shtetas i një shteti anëtar për të qëndruar ne territorin e shtetit anëtar 
në kundërshtim me legjislacionin për qëndrimin e të huajve të shtetit në fjale.232  

Acquis vë theksin tek forcimi i kuadrit penal për ndalimin e hyrjes, tranzitimit dhe  -
qëndrimit të paautorizuar.233 Dënimet penale duhet të jene efektive,  proporcionale 
dhe parandaluese.234 Aty ku është e mundur ato mund të shoqërohen nga masat e 
mëposhtme: 
Konfiskimi i mjeteve të transportit të përdorura për kryerjen e shkeljes; 1. 
Ndalimi i ushtrimit të drejtpërdrejtë ose nëpërmjet një ndërmjetësi të një veprimtarie 2. 
apo aktiviteti, i cili i shërbeu personit për kryerjen e shkeljes;
Dëbimi.  3. 
Duke marrë në konsideratë se vepra penale e lehtësimit të hyrjes, qëndrimit apo  -
tranzitimit të parregullt kryhet gjithmonë e më shumë në bashkëpunim, kryesisht  
me anë të rrjeteve të organizuara kriminale, acquis parashikon se sanksionet duhet 
të parashikohen për çdo person si cili ka qënë në funksionin e: 1. drejtuesit;  2. 
bashkëpunëtorit; apo 3. në tentativë për kryerjen e veprës penale të lehtësimit të 
hyrjes, qëndrimit, apo tranzitimi të paligjshëm.235 
Ndëshkimet duhet të parashikohen jo vetëm për personat fizike por edhe për ata  -
juridikë. Përgjegjësia e personit juridik nuk përjashton përgjegjësinë e personit 
fizik i cili ka luajtur rolin e organizuesit apo bashkëpunëtorit në këtë vepër penale. 
Personat fizikë që mund të kenë vepruar në rolin e tyre si drejtues të personit juridik, 
janë mbështetur ne autoritetin e dhënë për të marre vendime në emër të personit 
juridik ose për të ushtruar kontroll brenda personit të tij.236  

Sanksionet ndaj personit juridik mund të përfshijnë masa si: gjoba; përjashtim  -
nga përfitimet ose ndihma publike; përjashtim i përkohshëm apo i përhershëm nga 

231Shiko për me shume Direktivën e Këshillit- Council Direktive 2002/90/EC e 28 Nëntorit 2002 ‘Defining the facilitation of unathorised 
entry, transit and residence’ e cila bën përkufizimin e hyrjes, tranzitimit dhe qëndrimit të parregullt. 
232Shiko si me sipër, neni 1 i Direktivës  OJ L328/17
233Shiko për me shume Direktivën e Këshillit- Council Framework Decision të 28 Nëntorit 2002 on the strengthening of the penal 
framework to prevent the facilitation of unauthorized entry, transit and residence e cila parashikon për ndëshkime të qarta për shkeljen 
e direktivës kundër lehtësimit të hyrjes, qëndrimit dhe tranzitimit të paautorizuar. 
234Shiko nenin 1 , si me sipër. 
235Shiko si me sipër, neni 2. 
236Shiko si me sipër, neni 2



93

E Drejta Migratore e Bashkimit Evropian

praktika e aktiviteteve tregtare; vendosja nën mbikëqyrje gjyqësore dhe urdhër 
gjyqësor për likuidim.237 

iii.  Ndihma për viktimat e trafikimit që bashkëpunojnë me drejtësinë 
Ne kuadër të masave për të balancuar luftën kundër migracionit të parregullt dhe  -
mbrojtjen e të drejtave të personit, Acquis parashikon dhënien e lejes së qëndrimit 
për personat që janë viktima të trafikimit të qenieve njerëzore, të cilët bashkëpunojnë 
në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe atyre që lehtësojnë imigracionin 
e parregullt.238 Acquis parashikon qartë kriteret dhe standartet për dhënien e lejes 
së qëndrimit në këto raste ku procesi kalon në disa faza: a. periudha e reflektimit;239 
b. krijimi i kushteve të përshtatshme të jetesës, trajtimit mjekësor, sigurinë personale, 
ndihme ligjore falas;240 c. dhënia e lejes e qëndrimit ne rast se ka të dhëna të besueshme 
se informacioni që mund të japë personi i shërben hetimeve dhe procesit gjyqësor dhe 
se personi ka treguar qëllim të qartë se do të bashkëpunoje  dhe se ka shkëputur të gjitha 
lidhjet me personat e dyshuar për lehtësim të migracionit të parregullt dhe trafikim 
të qenieve njerëzore.241 Viktimat e trafikimit që kanë përfituar leje qëndrimi kanë të 
drejte të arsimohen, punësohen etj.242 Legjislacioni komunitar parashikon edhe rastet 
kur anulohet leja e qëndrimit, posaçërisht kur mbajtësi i saj bashkëpunon ne mënyrë 
vullnetare me të dyshuarit për krimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe lehtësimin 
e kalimit të paligjshëm të kufirit, kur ka të dhëna se viktima ka dhënë informacion të 
rremë; ne rastet e politikave publike dhe interesit kombëtar, kur viktima nuk dëshiron të 
vazhdojë bashkëpunimin apo kur ndalet procedimi për çështjen.243  

C.3.6.b. Punësimi i paligjshëm 
Punësimi është një nga faktorët kryesore të migrimit. Shtetasit e vendeve të treta 
largohen nga vendi i tyre më shumë se për çdo gjë tjetër për të punuar. Për pasoje, 
punësimi i paligjshëm është një shndërruar tashmë në një fenomen të njohur në vendet 
e BE-se. Në këtë kontekst, legjislacioni komunitar trajton veçmas çështjen e punësimit 
të paligjshëm, ku parashikohen qarte edhe masat që duhet të ndërmarrin shtetet anëtare 
për ta kufizuar atë. Disa nga parimet që mbulojnë punësimin e parregullt janë paraqitur 
shkurtimisht në vijim244: 

Punëdhënësit duhet të sigurojnë që shtetasit e tretë që punësohen janë të autorizuar  -
për të punuar edhe me dokumentacion të plotë. Ata mund edhe t’i drejtohen 
autoriteteve kompetente për të verifikuar nëse i punësuari ka lejen e qëndrimit dhe 
lejen e punës.245  

237Shiko si me sipër, neni 3
238Shiko Direktivën e Këshillit,  Council Directive on the issuance of the resindence permit to third country nationals who are victims of 
trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration who cooperate with the competent 
authorities, e 29 Prillit 2004 që parashikon mundësinë e lëshimit të lejes se qëndrimit për shtetasit e vendeve të treta që janë viktima të 
trafikimit të qenieve njerëzore apo lehtësimit të imigracionit të parregullt. 
239Shiko nenin 6, si me sipër.
240Shiko si me sipër, neni 7.
241Shiko nenin 8, si me sipër. 
242Shiko nenin 9, 10, 11, si me sipër. 
243Shiko nenin 12, si me sipër. 
244Shiko Rekomandimin e 27 Shtatorit 1996 lidhur me luftën kundër punësimit të paligjshëm të shtetasve të vendeve të treta. 
245Shih Council Recommendation on “Harmonizing means of combating illegal immigration and employment and improving the relevant 
means of control” (96/C/1995), neni 5.
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Me qellim parandalimin e punësimit të parregullt, -  Acquis parashikon se shtetet 
anëtare duhet të parashikojnë si vepër penale apo kundravajtje penale punësimin e 
parregullt apo lehtësimin e punësimit të parregullt të shtetasve të vendeve të treta 
që nuk disponojnë autorizimin e nevojshëm246. 
Organizimi dhe nxitja e trafikut të migrantëve për motive punësimi duhet të trajtohet  -
si vepër penale, e pasuar nga ndëshkime penale ose administrative.247  
Acquis lë në diskrecionin e shtetit largimin e personave që punojnë në kundërshtim  -
me legjislacionin vendas për punësimin e të huajve. Mund të largohen edhe shtetasit 
e vendeve të treta që punësojnë të huaj ne mënyrë të paligjshme apo ka lehtësuar 
këtë proces.  
Acquis i kushton shumë rëndësi rritjes së bashkëpunimit ndërmjet organizmave  -
ligjorë të shteteve anëtare me synim luftën kundër punësimit të paligjshëm. 

C.3.6.c. Martesat për qëllime dokumentacioni 
Legjislacioni komunitar njeh dhe respekton të drejtën për të lidhur martese dhe të drejtën për 
jetë familjare. Por kjo e drejtë shpesh abuzohet për qëllime të hyrjes në shtetet anëtare. Për 
pasojë, Acquis parashikon në një rezolutë të veçantë – Rezolutën e Këshillit të 4 dhjetorit 
1997 masat që duhen marrë për të luftuar martesat me qëllim dokumentacioni.248  

Acquis e përkufizon martesën për qëllime dokumentacioni si martesa e lidhur midis • 
një shtetasi të shteteve anëtare ose një shtetasi të një shtetit të trete që qëndron ne 
mënyrë të ligjshme ne një shtet anëtar me një shtetas të vendeve të treta me qëllimin 
e posaçëm për të anashkaluar rregullat për hyrjen dhe qëndrimin ne BE249 dhe për të 
marrë autorizimin për të qëndruar në BE.

Legjislacioni komunitar kërkon kryerjen e verifikimeve për martesat me shtetasit • 
e vendeve të treta vetëm në rastin kur ka dyshime të bazuara dhe jo në mënyrë 
sistematike.250 Kur ka faktorë që mbështesin dyshimet për të menduar se një martesë 
është lidhur me qëllime përfitimi, Shteti anëtar duhet të lëshojë leje qëndrimi për 
një shtetas të një vendi të tretë mbi bazën e martesës vetëm pasi të bëhet verifikimi 
nga autoritetet kompetente që martesa nuk është me qëllime përfitimi dhe që janë 
plotësuar kushtet e tjera lidhur me hyrjen dhe qëndrimin. Ky verifikim mund të 
përfshijë një intervistim të veçantë me çdonjërin nga të dy bashkëshortët.251 

Disa nga të dhënat që e bëjnë një martesë të quhet martesë për qëllime • 
dokumentacioni janë: nuk vazhdon bashkëjetesa martesore; mungojnë kontributet 
e natyrshme dhe mbajtja e përgjegjësive që burojnë nga martesa, bashkëshortët 
nuk janë takuar asnjëherë përpara martesës, ka paqëndrueshmëri në të dhënat që 
paraqesin bashkëshortët si p.sh detaje personale, rrethanat e takimit, nuk flasin një 

246Shih si më sipër. 
247Shiko për me shume Direktivën e Këshillit- Council Framework Decision të 28 Nëntorit 2002 on the strengthening of the penal 
framework to prevent the facilitation of unauthorized entry, transit and residence
248Shiko Council Resolution e 4 Dhjetorit 1997, mbi masat që duhen marre për të luftuar martesat për qëllime dokumentacioni. OJ N° 
C 328 of 16 December 1997.
249Shiko piken 1 të Rezolutës, si me sipër. 
250Shih si më sipër, preambula  e rezolutës. 
251Shih nenin 3, si më sipër. 
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gjuhë që kuptohet nga të dy bashkëshortët; janë dhënë para për lidhjen e martesës; 
kanë një të kaluar që tregon për martesa të këtij lloji të mëparshme.252  

Leja e qëndrimit e dhënë mbi bazën e martesës së shtetasit të vendit të tretë si • 
rregull duhet të tërhiqet ose të mos rinovohet nëse autoritetet kompetente vërejnë 
se martesa është me qëllime përfitimi. Shtetasi i vendit të tretë duhet të ketë 
mundësinë të kundërshtojë ose të kërkojë rishikimin e vendimit për refuzimin ose 
për mosrinovimin e lejes së qëndrimit apo autorizimit për qëndrim përpara një 
gjykate apo një autoriteti administrativ kompetent.253 

C.3.6.d. Përgjegjësia e transportuesit
Hyrja e shtetasve të vendeve të treta shpesh lehtësohet nga transportuesit, qofshin këta 
ajrore, tokësore apo detare. Për pasoje, Acquis communaitare ka hartuar një sere aktesh 
ligjore që parashikojnë përgjegjësinë e transportuesit për të siguruar se shtetasit e 
vendeve të treta që udhëtojnë me të kanë dokumentacionin e nevojshëm dhe autorizimin 
për të hyre ne shtetet e BE-se. Acquis kërkon nga shtetet anëtare që të parashikojnë ne 
legjislacionet e tyre, inter alia: 

Transportuesit duhet të garantojnë se shtetasit e vendeve të treta që ata transportojnë • 
posedojnë dokumentet e nevojshme të udhëtimit dhe aty ku kërkohet, vizën. Ne rast 
të shkeljes të këtij detyrimi transportuesit kanë përgjegjësi: 

Për të kthyer shtetasit e vendeve të treta në vendin e tyre të origjinës; - 254  
Ne rast se kjo është e pamundur, të paguaje të gjithë shpenzimet e nevojshme   -
për qëndrimin dhe largimin e të huajit;255 
Duke marrë ne konsiderate se ndëshkimi penal i transportuesit duhet të  -
jete konform parimit të proporcionalitetit, efektivitetit dhe parandalimit, 
legjislacioni  komunitar parashikon se gjoba për shkelje të përgjegjësisë 
është minimalisht 3000 Euro për çdo person ose maksimale 5000 euro për çdo 
person. Në rast të një  numri të konsiderueshëm personash do të parashikohet 
një shumë gjithëpërfshirëse prej 500,000 euro.256 

Me qëllim luftimin me efektivitet të migracionit të parregullt,•  Acquis parashikon 
edhe detyrimin e transportuesit për të njoftuar paraprakisht të dhënat e personave 
që transporton.257 Nëpërmjet këtij detyrimi synohet përmirësimi dhe rritja e 
efektivitetit të kontrollit të kufijve. Të dhënat që do të transmetohen janë: numri dhe 
lloji i dokumentit, shtetësia, gjeneraliteti, datëlindja, pika e kalimit të kufirit, kodi i 
transportuesit, dalja dhe mbërritja, numri i pasagjereve dhe pika fillestare e nisjes. 

252Shih nenin 2, si më sipër. 
253Shih nenin 5, si më sipër.
254Shiko nenin 26(1)(a) të Konventës se Shengenit dhe Nenin 3 të Direktivës se Këshillit “Council Directive supplementing the provisions 
of article 26 of the Schengen Convention.
255Shiko si me sipër, neni 4. 
256Shih si më sipër. 
257Direktiva e Këshillit- Council Direktive 2004/82/EC e 29 Prillit 2004 ‘mbi detyrimin e transportuesit për të komunikuar të dhënat e 
pasagjerëve’.  
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Në rast se transportuesi nuk i transmeton këto të dhëna, ndaj tij do të parashikohen • 
sanksione penale, ku përfshihet gjoba, maksimumi 5000 euro dhe minimumi 3000 
euro, pezullimi i lëvizjes, konfiskimi, ndalimi, anulimi apo heqja e përkohshme e 
lejes se operimit. 

Në çdo rast, këto masa zbatohen pa paragjykim ndaj Direktivës për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale (95/46/EC) si edhe ne kushtet e mundësive reale për ankim në 
strukturat përkatëse, përfshirë dhe gjyqësorin. 

C.3.6.e. Kthimi dhe Ripranimi  
Politikat e kthimit të BE-së janë pjesë e një kuadri më të gjerë që lidhet me luftën 
ndaj migrimit të paligjshëm dhe menaxhimin e migrimit në tërësi. Një politikë kthimi 
koherente, e qëndrueshme dhe e përbashkët e Komunitetit konsiderohet domosdoshmëri 
për menaxhimin e suksesshëm të flukseve migratore (qofshin të rregullta apo të 
parregullta) dhe azilit.258  
Politikat e kthimit për Komunitetin janë zhvilluar shumë që nga Traktati i Amsterdamit259  

i cili i dha kompetenca komunitetit në fushën e Azilit dhe Migracionit. Kështu, në vitin 
1999, Programi i Tamperes vuri theksin tek menaxhimi i migracionit dhe trajtimi human e 
dinjitoz i migrantëve. Ky qëndrim u pasua nga Samiti i Nicës në vitin 2000 ku u ritheksua 
nevoja për politika kthimi të qëndrueshme, të orientuara kryesisht tek kthimi vullnetar.260  
Kërkesat për një politikë të konsoliduar të kthimit janë përsëritur në mënyrë të vazhdueshme 
në mbledhjet e Këshillit Evropian në Laeken, Sevilje, Selanik dhe Bruksel261. Në përgjigje 
të këtyre takimeve, janë hartuar një sërë dokumentash strategjikë si: Karta e Gjelbër për një 
Politikë të Komunitetit për Kthimin e Migrantëve të Paligjshëm,262 Komunikata e Komisionit 
për një Politikë të Komunitetit për Kthimin e Personave me qëndrim të Paligjshëm,263 
Programi i veprimit i Komunitetit për Kthimin264 etj. 

Në përpjekje për të pasur procedura standarte në Evropë, në maj të vitit 2005, Komiteti i 
Ministrave i Këshillit të Evropës miratoi “Njëzetë udhëzime mbi kthimin e detyruar”265, 
ndërsa në 18 qershor 2008 u miratua Direktiva “Mbi standartet dhe Procedurat e 
përbashkëta të Shteteve Anëtare për Kthimin e shtetasve të vendeve të tretë me qëndrim 
të paligjshëm”. 266 Kjo e fundit shënon një hap përpara drejt unifikimit të procedurave të 
shteteve anëtare të BE-së në procesin e kthimit të migrantëve të parregullt.

Komuniteti vazhdimisht ka theksuar nevojën për forcimin e bashkëpunimit si midis shteteve 
anëtare, por ne mënyrë të veçantë forcimin e bashkëpunimit me vendet e treta. Kështu, 
Komisioni Evropian ka kërkuar zhvillimin e programeve të integruara të kthimit, specifike 

258Shih Green Paper on a Community Return Policy on illegal residents COM (2002) 175 final. 
259Me 2 tetor 1997
260Në këtë periudhe, u miratua programi AENEAS për të ofruar ndihme teknike dhe financiare në fushën e migracionit dhe azilit, ku një 
vend të rëndësishëm zinte ndihma për kthimin vullnetar.
261Takimi i Brukselit në 4-5 Nëntor 2004 bëri thirrje për krijimin e një politike efektive për kthimin dhe riatdhesimin, mbështetur në 
standarte të përbashkëta me qëllim kthimin e personave në mënyrë humane dhe dinjitoze.
262COM(2002)175 final.
263COM(2002) 564 final
264Shih http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/doc/return_action_programme.pdf
265Shih CM (2005)40). 
266Shih OJ 1706/2008-40.  
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për secilin vend, për të siguruar kthimin efektiv, të përshtatshëm dhe – mbi të gjitha – të 
qëndrueshëm, përfshi edhe ndihmën për të kthyerit dhe zhvillimin e kapaciteteve në vendin 
e origjinës.267 Ne këtë aspekt, janë krijuar strukturat ndërlidhëse të imigracionit, e në mënyrë 
të veçante është ngritur rrjeti i oficerëve ndërlidhës të imigracionit.268  

Në këtë pjesë të manualit do të trajtojmë disa nga parimet që kanë të bëjnë me kthimin 
e të huajve nga shtetet anëtare për të vijuar me ripranimin. Por duhet të theksojmë 
se terminologjia në këtë fushë të Acquis Communautaire nuk ka qënë e harmonizuar 
pasi  Shtetet Anëtare përdorin terminologji, sisteme dhe praktika të ndryshme lidhur 
me çështjet e kthimit. Për të lehtësuar leximin, do t’i referohemi termave të përdorur në 
Direktivën për Kthimin.

C.3.6.e. 1. Largimi269  
Parimet e mëposhtme të acquis së BE-se lidhur me dëbimin kanë të bëjnë me kohëzgjatjen, 
efikasitetin, dhe uljen e kostove të procesit të largimit. Në çdo rast, kërkohet që procedurat 
e largimit të jenë në përputhje të plotë me detyrimet e çdo shteti anëtar ndaj instrumentave 
ndërkombëtarë përkatës në fushën e azilit dhe të drejtave të njeriut.

Sipas përkufizimeve të Direktivës për Kthimin 2008: • 

Kthimi do të thotë të kthehesh pas - vullnetarisht, në përputhje me një kërkesë  -
për t’u kthyer ose i detyruar- në vendin e origjinës, tranzitit270 ose një vend tjetër 
të tretë në të cilin shtetasi i vendit të tretë pranon vullnetarisht të kthehet dhe 
vendi i tretë e pranon.271  
Urdhri i largimit është “Vendimi administrativ ose gjyqësor që përcakton ose  -
deklaron se qëndrimi i shtetasit të vendit të tretë është i paligjshëm dhe vendos 
apo përcakton detyrimin për t’u kthyer.272 
Largimi’ është ekzekutimi i detyrimit për t’u kthyer, që do të thotë, transportimi  -
fizik jashtë vendit. 
‘Kthim vullnetar273 respektim i detyrimit për t’u kthyer brenda kuadrit kohor të 
përcaktuar për atë qëllim në vendimin e kthimit. 

Subjektet e largimit• 

Shtetasi i vendit të tretë është subjekt i vendimit të largimit nga territori i shteteve  -
anëtare në rast se ka qëndrim të parregullt, që do të thotë: nuk ka plotësuar 
kushtet e hyrjes dhe qëndrimit të shtetit të destinacionit ose duhet të largohet për 
shkak të interesave të rendit publik apo të sigurisë kombëtare.274 Përjashtim bëjnë 

267Shiko Komunikatën e Komisionit të 3 Dhjetorit 2002 që integron çështjet e migracionit me marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me 
Vendet e treta. Në këtë drejtim, janë krijuar edhe programet e asistencës për migracionin dhe azilin-AENEAS,  i miratuar me Rregulloren 
e Këshillit nr.491/2004.
268Shiko Rregulloren e Këshillit 377/2004 e 19 Shkurtit 2004, mbi krijimin e një rrjeti oficeresh ndërlidhës të imigracionit.
269Për të evituar konfuzionin, sidomos për shkak të termit ‘dëbim (expulsion)” direktiva përdor vetëm termin ‘kthim’ dhe ‘largim’.
270Në përputhje me marrëveshjet e ripranimit bilaterale ose të komunitetit.
271Shih nenin 3 të Direktivës për Kthimin, si më sipër. 
272Shih si më sipër, neni 3.d.
273Direktiva përdor termin ‘nisje’- departure. Shih nenin 3.h. 
274Shih nenin 3.b të Direktivës dhe nenin 5 të Schengen Borders Code. 
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shtetasit e vendeve të treta të parregullt të cilëve u është dhënë leje qëndrimi për 
shkak të arsyeve humanitare apo arsye të tjera. Të huajt që janë në proces të 
rinovimit të lejes së qëndrimit ose ndonjë leje tjetër nuk janë subjekt i urdhrit të 
largimit deri në përfundimin e procedurës.275 
Të miturit e pashoqëruar janë subjekt i urdhrit të largimit vetëm pasi strukturat  -
përkatëse ofrojnë asistencën e nevojshme për të miturin dhe shqyrtojnë interesin 
më të mirë të fëmijës. Acquis parashikon se kthimi i të miturit realizohet vetëm 
pasi sigurohet se ai do të kthehet pranë familjes/kujdestarit ligjor apo do t’i 
ofrohen kushte të pranueshme jetese në vendin e origjinës.276  

Kthimi Vullnetar  dhe procedura e largimit• 
Vendimi i largimit duhet të parashikojë mundësinë e kthimit vullnetar brenda një afati 
kohor 6-30 ditë.277 Gjatë kësaj periudhe, i huaji mund t’i nënshtrohet kufizimeve si 
raportim i rregullt tek autoritetet përkatëse apo depozitimi i një sasie parash në bankë, 
dorëzim i dokumentave apo qëndrim në një vend të caktuar, për të evituar rastet e 
fshehjes së të huajit. 
Vendimi i largimit ekzekutohet menjëherë nga autoritetet e shteteve anëtare kur i 
huaji:  

Nuk është larguar vullnetarisht brenda afatit të dhënë për kthim vullnetar; ose  -
Nisja e tij e menjëhershme kërkohet për arsye të sigurisë kombëtare ose   -
politikave publike.

Acquis e lë në diskrecionin e shteteve mundësinë e miratimit të një vendimi administrativ 
apo gjyqësor të veçantë që urdhëron procesin e largimit.278  
Duke marrë në konsideratë koston e lartë të kthimit, Acquis parashikon mundësinë e 
bashkëpunimit midis shteteve anëtare me qëllim organizimin e fluturimeve të përbashkëta 
për largimin e të huajve që janë subjekt i urdhrit të largimit.279 Gjithashtu, është ngritur 
një fond për kthimin, me qëllim përballimin e shpenzimeveëne këtë drejtim.280  

Ndalimi i hyrjes • 
Acquis parashikon se urdhri i largimit mund të shoqërohet me një urdhër ndalimi në 
bazë të të cilit, shtetasi i vendit të tretë ndalohet të hyjë në shtetin në fjalë për një 
periudhë kohe deri në 5 vjet. Kohëzgjatja e periudhës së ndalimit është në varësi të 
rrethanave të çdo rasti individual dhe mund të shkojë më shumë se 5 vjet në rastet e të 
huajve që përbëjnë kërcënim për sigurinë publike apo kombëtare.281 Acquis gjithashtu 
lë në diskrecion të shteteve mundësinë e anulimit apo pezullimit të ndalimit të hyrjes në 
bazë të konsideratave humanitare apo për shkak të rrethanave të tjera. 

275Shih si më sipër, neni 6 i Direktivës. 
276Shih nenin 10 të Direktivës. 
277Shih nenin 7 të Direktivës. Kthimi vullnetar mund të zgjatet në rast kur situata e parashikon një gjë të tille, p.sh shkollimi i fëmijëve, 
kohëzgjatja e qëndrimit, lidhjet familjare apo sociale etj. 
278Shih nenin 8 të Direktivës. 
279Shiko për me shume, Vendimin e Këshillit 2004/82/EC të 29 Prillit 2004- Council Decision On the Organisation of the joint flights for 
removals from the territory of two or more member states who are subject of individual removal orders (OJ 261 , 6 Gusht 2004, fq.28). 
280Shih për me shume Vendimin Nr.572/2007/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 23 Majit 2007 që përcakton Fondin Evropian të 
Kthimit për periudhën 2008-2013 në kuadër të Programit të Përgjithshëm të ‘Solidarity and management of migration flows” –Solidaritet 
dhe menaxhimi i flukseve migratore. (OJ L 144 e 6 Qershorit 2007, fq 45). 
281Shih si më sipër nenin 11 të Direktivës. 
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Garancitë Procedurale• 
Acquis thekson se largimi i detyruar duhet të kryhet duke respektuar të drejtat dhe liritë 
themelore të njeriut.282 Në mënyrë të veçantë, urdhri i largimit mund të nxirret vetëm 
pasi çështja të jetë shqyrtuar në mënyrë individuale dhe duke marrë në konsideratë 
parimin e interesit më të mirë të fëmijës, jetës familjare, kushteve shëndetësore apo 
nevojat speciale të shtetasit të vendit të tretë dhe parimin e moskthimit283.

Të huajt që janë subjekt i largimit dhe ndalimit të hyrjes duhet të njoftohen, me shkrim, 
në një gjuhë që e kuptojnë284 për arsyet faktike dhe ligjore të vendimit të largimit me 
forcë, përveç rastit kur ka interesa të sigurisë kombëtare për të mos e bërë këtë285. Shtetasi 
i vendit të tretë, subjekt i vendimit të largimit duhet të ketë të drejtë të kundërshtojë 
vendimin përpara strukturave gjyqësore apo administrative apo autoriteteve të tjera të 
pavarura, të ketë asistencë ligjore dhe përfaqësimi ligjor. Procedurat vendase duhet të 
parashikojnë edhe mundësinë për një përkthyes atëherë kur është e nevojshme.286 

Në rast se largimi është i vështirë të kryhet në rast se personi i reziston kthimit, shtetet 
anëtare mund të përdorin masa shtrënguese vetëm si mundësi e fundit, dhe në bazë të 
parimit të proporcionalitetit, duke marrë në konsideratë të drejtat themelore të njeriut, 
dinjitetin dhe integritetin fizik të personit.287 Për të mënjanuar abuzimet, shtetet anëtare 
duhet të ngrenë një sistem efektiv monitorimi për procesin e kthimit.288  
 
C.3.6.e.2. Ndalimi 
Ndalimi është privim i lirisë, si i tillë ai mund të realizohet vetëm për rastet dhe në bazë 
të procedurave të përcaktuara qartë nga ligji.289 Konventa Evropiane për të Drejtat dhe 
Liritë Themelore të Njeriut parashikon se ‘[... askush nuk mund të privohet nga liria 
përveç në rastet e arrestimit apo ndalimit të ligjshëm për të ndaluar hyrjen e paautorizuar 
në vend të një personi ose të një personi ndaj të cilit kanë filluar procedurat me qëllim 
deportimin apo ekstradimin e tij”]. 290 Në po këto linja, Acquis parashikon se:

Ndalimi do të imponohet vetëm në rast se masa të tjera më pak shtrënguese nuk • 
janë efektive ndaj një imigranti të parregullt me qëllim largimin e tij, në mënyrë të 
veçantë kur: ekziston rreziku se imigranti do të fshihet ose kur ai i shmanget apo 
pengon procesin e kthimit.291  
Ndalimi do të kryhet vetëm në bazë të një vendimi  me shkrim, administrativ apo • 
gjyqësor, ku të përcaktohen qartë baza ligjore dhe shkaqet e ndalimit.292 
Vendimi i ndalimit i nxjerrë nga organet administrative duhet të jetë subjekt i • 
rishikimit gjyqësor.293  

282Shih Preambulën e Direktivës për Kthimin. 
283Shih nenin 5 të Direktivës. 
284Direktiva shprehet se Shtetet anëtare duhet të përgatisin forma standarte që përmbajnë informacionin e nevojshëm për kthimin të 
paktën në 5 gjuhët më të zakonshme të përdorura apo njohura nga imigrantët e parregullt që hyjnë në territorin  e tyre. Shih nenin 12 
të Direktivës. 
285Shih nenin 12 të Direktivës. 
286Shih nenin 13 të Konventës.
287Shih nenin 8.4 të Direktivës. 
288Shih nenin 8.6 të Direktivës. 
289Shih nenin 9 të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike.
290Shih nenin 5 të KEDNJ.
291Shih nenin 15 të  Direktivës. 
292Shih si më sipër. 
293Shih si më sipër.  
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Acquis vë theksin tek domosdoshmëria e ndalimit për periudha sa më të shkurtra • 
të mundshme, dhe jo më shume se 6 muaj. Kjo periudhë mund të zgjatet deri në 
12 muaj vetëm në rast se shtetasi i vendit të tretë nuk pranon të bashkëpunojë për 
kthimin ose shteti i vendit të tretë nuk siguron dokumentacionin e nevojshëm për 
këtë qëllim. Gjatë periudhës së ndalimit, shtetasi i vendit të tretë ka të drejtë të 
kërkojë rishqyrtimin e periudhës dhe kushteve të ndalimit.294 
Shtetet duhet të marrin masa që ndalimi të kryhet në qendra posaçërisht të ngritura për • 
këtë qëllim,295  të mundësojnë takimin me përfaqësuesin ligjor ose anëtarët e familjes, 
të sigurojnë kushte dhe mjete shëndetësore për personat në nevojë, si dhe të informohen 
në një gjuhë që e kuptojnë mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre në qendër.296  
Ndalimi i të miturve dhe familjeve me të mitur do të kryhet vetëm në rast se është • 
mundësia e vetme dhe për periudha kohe të shkurtra. Shtetet duhet të marrin masa 
që të miturit e ndaluar të kenë kushte për aktivitete të ndryshme, të përshtatshme 
për moshën e tyre, dhe mundësisht të mbahen në institucione me personel të 
përshtatshëm për trajtimin e të miturve. Në çdo rast, ndalimi i të miturve duhet të 
kryhet në bazë të parimit të interesit më të mirë të fëmijës.297 

C.3.6.e.3. Ripranimi
Bashkëpunimi me shtetet e treta është një kusht sine qua non për suksesin e politikave 
imigratore të BE-së.298 Marrëveshjet e Ripranimit (MR) me vendet e origjinës dhe 
tranzitit të migrantëve të parregullt janë një instrument thelbësor në këtë fushë, duke 
qenë se e drejta e një shteti për të larguar imigrantët e parregullt drejt shtetit të origjinës 
apo tranzitit, humbet rëndësinë praktike në rast se nuk ekziston detyrimi i shteti të 
origjinës për të pranuar shtetasit e vet të larguar ose personat pa shtetësi apo shtetasit e 
vendeve të treta që e kanë përdorur atë si tranzit. Në këtë drejtim, një nga zhvillimet më 
të mëdha në politikën e ripranimit të BE-se është lëvizja nga marrëveshjet dypalëshe në 
ato shumëpalëshe të nënshkruara nga Komuniteti Evropian.

Baza ligjore që e mandaton Komisionin për të nënshkruar marrëveshje ripranimi është 
Neni 63 e Traktatit të Komunitetit Evropian i cili autorizon Komisionin të marrë ‘masa 
lidhur me politikat e imigracionit ne fushën e migracionit të parregullt: hyrjes dhe 
qëndrimit të parregullt duke përfshirë edhe riatdhesimin e rezidenteve të paligjshëm. 
Objekti i MR është lehtësimi i procesit të rikthimit të shtetasve të vendeve të treta të 
parregullt. Programit i Këshillimit për Kthimin i vitit 2002 përkufizon MR si vijon:

Ripranimi është “Akti me anë të të cilit një shtet pranon ri-hyrjen e një personi  ¾
(shtetas të tij, shtetas të vendeve të treta ose persona pa shtetësi), që ka hyrë, qëndron 
ose banon në mënyrë të paligjshme në një shtet tjetër.”

294Shih si më sipër. 
295Shih nenin 16 të Direktivës. Direktiva parashikon se në rast se akomodimi në qendra të tilla është i pamundur dhe ndalimi duhet të 
kryhet në burg,  shtetasi i vendit të tretë duhet të mbahet i veçuar  nga të burgosurit e tjerë. 
296Shih si më sipër. 
297Shih nenin 16 të Direktivës. 
298Shih Komunikatën e Komisionit që integron çështjet e migrimit në marrëdhëniet e BE-së me vendet e Treta, 3 dhjetor 2002. Shih edhe 
Planin e Veprimit për Kthimin, 2002. 
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Një marrëveshje ripranimi është “Marrëveshja që përcakton detyrimet reciproke të  ¾
palëve kontraktuese, si edhe procedurat e detajuara administrative dhe operacionale, 
për lehtësimin e kthimit dhe kalimit tranzit të personave që nuk plotësojnë, ose 
nuk plotësojnë më tej, kushtet për hyrjen, qëndrimin apo banimin në vendin 
kërkues.”299 

Marrëveshjet e Ripranimit janë hartuar në bazë të modelit të marrëveshjes dypalëshe 
tip ndërmjet shteteve anëtare dhe vendeve të treta, e miratuar nga Këshilli më 1994300; 
ndërsa protokollet e zbatimit hartohen në bazë të udhëzimeve të miratuara nga 
Këshilli në vitin 1995. Megjithatë, për shkak të ndryshimeve në BE që nga viti 1994, e 
sidomos për shkak të kalimit nga marrëveshjet dypalëshe të ripranimit në marrëveshje 
shumëpalëshe, këto dy instrumenta e kanë humbur rëndësinë praktike. BE-ja tashme 
është kryesisht e orientuar drejt marrëveshjeve shumëpalëshe të ripranimit të cilat 
karakterizohen nga këto tipare: 

Parashikojnë në mënyrë të detajuar provat që përcaktojnë faktin qëndrimit ose • 
tranzitit të paligjshëm të imigrantit në territorin e shtetit kërkues. Në rast se një 
nga provat e listuara në marrëveshje ekziston, sipas marrëveshjes nuk bëhet hetim 
i mëtejshëm. Këto marrëveshje parashikojnë edhe faktet në bazë të të cilëve 
prezumohet qëndrimi apo tranziti i parregullt.301 
Parashikojnë qartë procedurat e bashkëpunimit midis shtetit kërkues dhe atij të • 
origjinës ose tranzitit, modalitet dhe afatet. Shteti ndaj të cilit është bërë kërkesa 
duhet të bëjë verifikimet e duhura dhe të sigurojë dokumentacionin e nevojshëm 
për kthimin pa vonesë. 

Përmbajnë klauzolën e ripranimit të shtetasve të vendeve të treta që kanë kaluar • 
tranzit nëpër territorin e vendit me të cilin behet marrëveshja e Ripranimit. 
Përcakton se procesi i kthimit dhe ripranimit duhet të realizohen duke respektuar • 
dinjitetin dhe sigurinë e personit. Procedurat paraprake të verifikimit duhet të 
bëhen duke respektuar parimin e mbrojtjes së të dhënave personale, duke marrë në 
konsideratë kthimin dhe dinjitetin 

Acquis për ripranimin mbështetet dhe respekton dispozitat e Konventës se OKB-së dhe 
Protokolleve të saj kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar në bazë të të cilave çdo 
Shtet Palë është i detyruar të lehtësojë dhe pranojë pa vonesë të arsyeshme kthimin e 
personave që kanë kaluar në mënyrë të paligjshme kufirin, të cilët janë shtetasit e tij 
ose kanë të leje qëndrimi të përhershme në territorin e tij, si edhe gjithashtu personat e 
trafikuar të cilët janë shtetasit e tij apo kishin të drejtën e qëndrimit të përhershëm gjatë 
kohës së hyrjes në territorin e Shtetit Palë.302  

299Shih Aneks 1, Përkufizimet e Planit të Veprimit të Kthimit, 2002. 
300Shih Rekomandimin e 30 Nëntorit 1994 lidhur me modelin e Marrëveshjes se Ripranimit midis Bashkimit Evropian dhe një vendi të 
trete. Shih edhe rekomandimin e 24 Korrikut 1995 mbi Parimet për hartimin e protokolleve zbatues të marrëveshjeve të ripranimit. 
301Për provat do të flitet më tepër në pjesën C- Legjislacioni Shqiptar, duke iu referuar Marrëveshjes se Komunitetit Evropian me 
Shqipërinë. 
302Shih si më sipër, Kapitulli B-Protokollin kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe Protokollin kundër kondrabandimit të migrantëve,  
që plotëson Konventën e OKB-së Kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar. 
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Komisioni ka nënshkruar marrëveshje ripranimi me shume vende si p.sh me Federatën 
Ruse, Shqipërinë, Republikës Socialiste Demokratike të Sri Lankës, Rajoni Special 
Administrativ i Makaos, Rajonin Special Administrativ i Hong Kongut dhe është 
ne negociata për nënshkrimin e marrëveshjeve të tilla me vendet e tjera të Ballkanit 
perëndimor, Ukrainën etj. Marrëveshjet e ripranimit janë shoqëruar me nënshkrimin e 
protokolleve zbatuese dypalëshe midis vendit ri-pranues dhe shteteve anëtare. 

C.3.7. Mosdiskriminimi dhe barazia para ligjit
Komuniteti Evropian i jep përparësi mbrojtjes se të drejtave themelore, mosdiskriminimit dhe 
mundësive të barabarta për të gjithë. Ky angazhim është shprehur qartë edhe në Strategjinë 
kuadër kundër diskriminimit dhe krijimit të mundësive të barabarta për të gjithë.303  

Të drejta të tilla si barazia përpara ligjit dhe mosdiskriminimi janë të drejta universale 
dhe të njohura nga shume instrumenta  ndërkombëtare si Deklarata Universale e të 
Drejtave të Njeriut, Konventa Ndërkombëtare mbi Eleminimin e të Gjitha Formave 
të Diskriminimit Racial, Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat Civile dhe 
Politike dhe ajo mbi të Drejtat Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore si edhe Konventa 
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, të cilat janë 
nënshkruar nga të gjithë Shtetet Anëtare. 

Në mënyrë me specifike, Karta e Komunitetit Evropian për të Drejtat Themelore, 
neni 21 i saj dhe Neni 12 i Traktatit themelues të Komunitetit Evropian ndalojnë 
diskriminimin me bazë: origjinën kombëtare, racore ose etnike, gjuhësore, ngjyrën, 
tiparet gjenetike, besimin, opinionin politik, anëtarësinë në një grup minoritar, pasurinë, 
lindjen, paaftësinë, moshën, orientimin seksual. 

Acquis kundër diskriminimit është tashmë prej 8 vjetësh e plotë dhe e konsoliduar, që 
nga miratimi i dy direktivave: specifikisht, Direktivat 2000/43/EC kundër diskriminimit 
dhe trajtimit të barabartë pavarësisht origjinës racore apo etnike si edhe Direktiva 
2000/78/EC për Mundësi të Barabarta në Punësim dhe Profesion, të cilat u pasuan me 
dokumentat strategjike si Plani i Veprimit për personat me paaftësi,304 Dokumenti Jeshil 
mbi  Barazinë dhe Jo Diskriminimin305 dhe së fundmi me Strategjinë kuadër Kundër  
Diskriminimit dhe Mundësive të Barabarta për të Gjithë. Dy direktivat parashikojnë 
shprehimisht ndalimin e diskriminimit për shtetasit e vendeve të treta, përveç rasteve 
kur diskriminimi ka të bëjë me shtetësinë dhe është i lidhur me dispozitat për hyrjen, 
qëndrimin dhe punësimin e shtetasve të vendeve të treta. Në këto linja, Komisioni 
miratoi propozimin për një Direktivë për Zbatimin e Parimit të Trajtimit të Barabartë 
Pavarësisht nga Feja apo Besimi, Paaftësia, Mosha, apo Orientimi Seksual.306   

303Shiko Communication from the Commision to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions – COM (2005) 224 final. 
304Shiko Equal Opportunities for people with disabilities- a European Action Plan COM (2002) 650 i 30.10.2003. 
305Shiko për me shume COM (2004) 379. Green Paper on Equality and non-discrimination. 
306Me 2 korrik 2008, Shih për më shume http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/org/imass_en.htm
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Acquis• 307 përkufizon dhe ndalon diskriminimin e drejtpërdrejtë, atë jo të 
drejtpërdrejtë, urdhrin për diskriminim dhe ngacmimin.  

Diskriminimi i drejtpërdrejtë ndodh atëherë kur një person trajtohet në mënyrë  -
më pak të favorshme sesa trajtohet, është trajtuar apo do të trajtohej një person 
tjetër në të njëjtën  apo në një gjendje të ngjashme, për shkak të racës, origjinës 
etnike, fesë, besimit, paaftësisë, moshës apo prirjes seksuale.308 
Diskriminimi jo i drejtpërdrejtë ndodh kur një masë, kriter apo praktikë në dukje  -
neutrale, i vendos personat me një origjinë etnike apo racore apo që kanë një 
fe apo besim, paaftësi, moshë apo prirje seksuale të caktuar në disavantazh në 
krahasim me persona të tjerë, përveç rastit kur ajo masë, kriter apo praktikë 
justifikohet në mënyrë objektive nga një synim i ligjshëm dhe mjetet për ta 
arritur atë qëllim janë të përshtatshme dhe të nevojshme.309 
Ngacmimi konsiderohet si diskriminim kur një sjellje e papërshtatshme bëhet  -
me qëllim apo sjell si pasojë dhunimin e dinjitetit të personit dhe krijimin e një 
ambienti kërcënues, armiqësor, degradues, poshtërues ose fyes, për shkak të 
racës, origjinës etnike fesë, besimit, paaftësisë, moshës apo prirjes seksuale.310 

Legjislacioni komunitar trajton në veçanti edhe diskriminimin në punë, trajnim, • 
arsim, mbrojtje sociale (përfshi sigurinë dhe kujdesin shëndetësor), përparësitë 
sociale dhe mundësitë për të përfituar të mirat dhe shërbimet, përfshi strehimin.311 

Viktimat e diskriminimit duhet të kenë mundësi për kompensimin gjyqësor dhe/• 
ose administrativ, ndërsa diskriminuesit duhet të jenë subjekt i gjobave efektive 
dhe proporcionale.312 Shtetet Anëtare duhet të marrin të gjitha masat për të siguruar 
se në rast se personat të cilët e konsiderojnë veten të diskriminuar parashtrojnë në 
gjykatë apo në ndonjë autoritet kompetent fakte prej të cilave mund të prezumohet 
se ka pasur diskriminim direkt apo indirekt, do të jetë i padituri/akuzuari ai që do 
të provojë se nuk ka pasur shkelje të parimit të trajtimit të barabartë; pra barra e 
provës i takon të akuzuarit.313 

Legjislacioni i shteteve anëtare duhet të përfshijë konceptin e mbrojtjes kundër • 
diskriminimit, që do të thotë masat për mbrojtjen e individëve nga ndonjë trajtim i 
ndryshëm apo pasoja të ndryshme si rezultat i ankesës apo procedimeve që kanë si 
qëllim përforcimin e respektimit ndaj parimit të trajtimit të barabartë.314 

Shtetet anëtare duhet të krijojnë një ose disa struktura për nxitjen e trajtimit të • 
barabartë të të gjithë personave pa diskriminim mbi bazë origjine racore apo etnike. 

307Shih Direktivën e Këshillit (Council Directive) 2000/43/EC e 29 Qershorit 2000. OJ L 180 fq.22, 17.9.2000 dhe Direktivën e Këshillit 
(Council Directive) 2000/78/EC e 27 Nëntorit 2000 , OJ, L303, fq 19, 2.12.2000. 
308Shih si me sipër, neni 2 i Direktivës 2000/43 dhe neni 2 i Direktivës 2000/78. 
309Shiko si me sipër, neni 2. 
310Shiko si me sipër, neni 2. 
311Direktiva e Këshillit 2000/78/EC e 27 Nëntorit 2000 që krijon një kuadër të përgjithshëm për trajtimin e barabartë në punë dhe 
profesion. 
312Shiko si me sipër, neni 11. 
313Shiko si me sipër nenet 9-10
314Shiko si me sipër, neni 18. 
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Këto struktura mund të jenë pjesë e agjensive të caktuara në nivel kombëtar me 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut ose me mbrojtjen e të drejtave të individit.315 

C.3.8. Mbrojtja e të dhënave personale
Lëvizja e lirë e njerëzve dhe krijimi i një zone lirie, drejtësie dhe sigurie kërkojnë natyrshëm 
një lëvizje të lirë të informacionit dhe të dhënave personale ndërmjet shteteve anëtare. Ky 
proces do të jetë efektiv dhe i suksesshëm vetëm në rast se do të garantohet mbrojtja e 
këtyre të dhënave në mënyrë të unifikuar në të gjithë shtetet anëtare të BE-së. 

E drejta për mbrojtjen e të dhënave personale është një e drejtë themelore, e lidhur 
ngushtë me të drejtën për respektim të jetës private dhe familjare. Ajo gjen shprehje në 
një sërë dokumentash ndërkombëtarë si p.sh. Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (neni 8)316 dhe Konventa e Këshillit të Evropës 
për Mbrojtjen e Personave lidhur me Transmetimin Automatik të të Dhënave Personale 
të 28 janarit 1981. Edhe në nivelin komunitar, mbrojtja e të dhënave personale trajtohet 
me përparësi. Ne mënyrë specifike, Karta e BE-se për të Drejtat Themelore parashikon 
të drejtën e çdo personi për mbrojtjen e të dhënave personale në shtetet anëtare317; 
ndërsa direktiva për mbrojtjen e individit lidhur me procedimin e të dhënave personale 
dhe  lëvizjen e lire të tyre qeveris veprimtarinë e shteteve anëtare në këtë fushë.318 Këto 
instrumenta në tërësinë e tyre kërkojnë nga shtetet anëtare që: 

Mbledhja dhe procedimi i të dhënave personale duhet ne çdo rast të kryhet në • 
mënyrë të ndershme dhe të ligjshme, duke marrë në konsiderate të drejtat dhe 
liritë themelore të njeriut, ne mënyrë të veçantë, të  drejtën për jetë private dhe 
familjare. 

Të dhënat personale duhet të mblidhen vetëm për qëllime të qarta dhe legjitime të • 
përcaktuara në kohën e marrjes së tyre.319 

Të dhënat personale duhet të jenë të sakta, t’i përmbahen qëllimit për të cilin trajtohen • 
dhe të përditësohen në përputhje me ndryshimet. Personi i interesuar duhet të ketë 
të drejtën të kërkojë korrigjimin e pasaktësive të mundshme të të dhënave.320 

Legjislacioni duhet të përcaktojë kohëzgjatjen e ruajtjes së të dhënave. Duhet të • 
merren masa për të siguruar që ato të asgjësohen nëse nuk janë më të nevojshme 
për qëllimet për të cilat janë ruajtur.321 

Si rregull, transmetimi i të dhënave personale duhet të bëhet me pëlqimin e subjektit • 
të të dhënave. Përjashtime nga ky rregull mund të bëhen për arsyet e përcaktuara në 

315Shiko si me sipër, neni 13. Ndër të tjera këto struktura duhet të japin ndihmë ligjore dhe të pavarur për viktimat e diskriminimit në 
ndjekje të ankimeve të tyre ndaj diskriminimit;
- Monitorimin në mënyrë të pavarur të zbatimit të legjislacionit anti-diskriminimin;
- Botimin e raporteve të pavarura dhe dhënien e rekomandimeve për çështjet e lidhura me diskriminimin.
316Neni 8 i KEDNJ i referohet të drejtës për jetë private dhe familjare, por interpretohet se mbulon dhe të drejtën për mbrojtje të të 
dhënave personale, për shkak të lidhjes së domosdoshme që ekziston midis këtyre të dyjave. 
317Shih për më shumë nenin 8 të Kartës. 
318Shiko si Direktivën 95/46/EC të Parlamentit dhe Këshillit të 24 tetorit 1995. 
319Shin nenin 6 të Direktivës si më sipër. 
320Shih nenin 6, 12, dhe 14 të direktivës si më sipër. 
321Shih si më sipër, neni 6 i Direktivës. 
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ligj dhe, në parim; subjekti i të dhënave duhet të paktën të informohet siç duhet për 
transmetimin e të dhënave.322 

Subjektit të të dhënave duhet, si rregull, t’i garantohet njohja me të dhënat që lidhen • 
me të në mënyrë që të verifikojë saktësinë dhe ligjshmërinë e tyre.323 

Legjislacioni vendas duhet të përcaktojë qartë një zgjidhje gjyqësore dhe kompensim • 
dëmi në rast se nuk respektohen të drejtat e subjektit.324 

Transferimi i të dhënave personale tek institucione të tjera ose shtete të treta • 
duhet të bëhet vetëm në përputhje me legjislacionin komunitar dhe vetëm nëse 
legjislacioni i shtetit të tretë përcakton një nivel të përshtatshëm mbrojtjeje të të 
dhënave personale.325 

Shtetet duhet të caktojnë të paktën një autoritet “mbikëqyrës” të pavarur detyrën e • 
monitorimit të mbrojtjes së të dhënave personale.326  

KAPITULLI D
Legjislacioni Shqiptar

D. 1. Vështrim historik i kuadrit politik, administrativ dhe ligjor 
migrator në vend
 
D.1.1 Kuadri Politik  
Flukset e mëdha migratore të shqiptarëve pas viteve 90 natyrshëm sollën reagimin 
e strukturave përkatëse shtetërore me qëllim minimizimin e kostove të emigracionit 
dhe maksimizimin e përfitimeve si për emigrantët ashtu dhe për vendin. Kryesisht ne 
dekadën e fundit, migracioni është trajtuar nga disa strategji si Strategjia Kombëtare 
e Luftës kundër Trafikimit të Qënieve Njerëzore, e miratuar fillimisht në vitin 2001, 
apo Strategjia për Kontrollin e Kufirit dhe Menaxhimin e Integruar të tij e vitit 2003, 
e zëvendësuar tashmë me Strategjinë për Menaxhimin e Integruar të Kufirit, 2007. 
Meqenëse këto strategji kanë qenë më shumë sektoriale lindi nevoja për hartimin e një 
strategjie shumëdimensionale e cila e trajton migracionin në të gjitha aspektet e tij, për 
t’u larguar nga instrumentat pararendëse, të fokusuar vetëm në një apo disa aspekte 
të migracionit, pa u marrë me fenomenin në tërësi. Në këtë drejtim, përpjekjet për 
një instrument strategjik migrator kulmuan në vitin 2005 me miratimin e Strategjisë 
Kombëtare për Migracionin, e cila parashtronte rreth 132 masa për zbatim përgjatë një 
periudhe 5 vjeçare: 2005-2010. 

Strategjia Kombëtare për Migracionin (SKM) vë theksin tek migracioni dhe zhvillimi. 
Është dokumenti i parë në vend që e trajton migracionin si një motor zhvillimi si për 
322Shih si më sipër, neni 7 i Direktivës. 
323Shih si më sipër, neni 10, 12, 14 i Direktivës. 
324Shih si më sipër, neni 22, 23 i Direktivës. 
325Shih si më sipër neni 25 i Direktivës.
326Shih si më sipër, neni 28 i Direktivës. 
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migrantin ashtu edhe për shtetin, qoftë atë dërgues, pra Shqipërinë, edhe pritës. Me 
qëllim hartimin e një dokumenti realist dhe të mundshëm për t’u zbatuar ne praktikë, 
masat e parashikuara në strategji iu nënshtruan një debati publik prej nga u hartua Plani 
Kombëtar i Veprimit për Migracionin (PKVM). 

PKVM përbëhet nga 66 masa, pikërisht ato masa të strategjisë të cilat i qëndruan 
debatit publik dhe u përshtatën me nevojat e realitetit në zhvillim. Ai ndjek të njëjtën 
strukturë dhe, ashtu si edhe strategjia nuk synon thjesht forcimin e kufijve për ndalimin 
e migracionit të paligjshëm, por përmban elemente konkrete për trajtimin e migracionit 
si një fenomen në shërbim të migrantit dhe të vendit. Masa të tilla si kanalizimi i 
dërgesave në para të emigrantëve në dobi të zhvillimit, forcimi i rolit të diasporës për 
zhvillimin e vendit, rritja e rolit të strukturave përkatëse në mbrojtje të të drejtave të 
emigranteve jashtë vendit dhe ri-integrimin i të kthyerve në vend, parandalimi i largimit 
të trurit, etj, janë komponentë të këtij programi shumëdimensional për ta shndërruar 
migracionin ne një motor të zhvillimit. Këtu duhet theksuar se pavarësisht synimit për 
orientimin e migracionit drejt zhvillimit të vendit, Strategjia dhe Plani i Veprimit nuk 
synojnë nxitjen e emigracionit, përkundrazi, tendenca është për tërheqjen e studenteve 
apo emigrantëve të suksesshëm.  

Qeveria Shqiptare ka parashikuar shumë nga këto masa në programet e Ministrive 
përkatëse, në mënyrë të veçantë në programin e Ministrisë se Punës, Çështjeve Sociale 
dhe Shanseve të Barabarta, Ministrinë e Punëve të Jashtme si dhe atë të Brendshme. Për 
koordinimin dhe monitorimin e zbatimit të strategjisë është caktuar Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Për të lehtësuar dhe përmirësuar procesin 
e koordinimit dhe monitorimit të zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Migracionin, 
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në kuadër të projektit “Mbështetje 
për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Migracionin në Shqipëri”, financuar nga 
Komisioni Evropian në kuadër të programit CARDS 2004 dhe nga Qeveria Italiane, 
ka parashikuar mbështetjen për krijimin dhe vënien në funksionim të një sistemi 
koordinimi dhe monitorimi. Sistemi do të përmbajë një sërë instrumentesh monitorimi 
dhe mekanizmash raportimi ndërmjet institucioneve përgjegjëse për zbatimin e masave 
të parashikuara në Strategji dhe në Planin Kombëtar të Veprimit për Migracionin.327  

Përveç SKM dhe PKVM, aktualisht në Shqipëri zbatohen edhe disa instrumenta të tjerë 
strategjikë me interes në procesin e menaxhimit të migracionit si: 

Strategjia Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Kufijve, miratuar në Shtator të • 
vitit 2007. Ajo vë theksin tek forcimi i bashkëpunimit midis strukturave përgjegjëse 
në vend dhe autoriteteve korresponduese në rajon, si një kusht sine qua non për 
kontrollin efektiv të kufijve dhe luftën ndaj migracionit të parregullt. 

Plani Kombëtar për Dërgesat e Emigrantëve, miratuar në Nëntor 2007. Ky dokument u • 
hartua në kuadër të Planit Kombëtar të Veprimit për Migracionin dhe parashikon masa 

327Gjatë kohës që po hartohej ky manaual, struktura e sistemit, e mundësuar nga IOM, ishte në pritje të shqyrtimit nga Komiteti 
Ndërministror për Migracionin dhe miratimin përfundimtar nga Këshilli i Ministrave.
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konkrete për zgjerimin e kanaleve formale të dërgesave në para të migrantëve në vend, 
duke synuar përdorimin e tyre në fusha me interes për zhvillimin e vendit. 
Strategjia për Zhvillimin dhe Integrimin, miratuar në vitin 2008. Ky dokument synon • 
marrjen e masave për zhvillimin e përgjithshëm të vendit, që eventualisht do të çojnë 
në integrimin Evropian dhe NATO. Në këtë kuadër përfshihen edhe masa që aktualisht 
gjenden në planin e veprimit për zbatimin e MSA. Strategjia e konsideron luftën kundër 
migracionit të parregullt si një detyrim prioritar për vendin. 
Strategjia Kundër Trafikimit të Qënieve Njerëzore, miratuar në korrik 2008, për • 
zbatim deri në vitin 2010. Kjo strategji plotësohet nga Strategjia Kombëtare për 
Luftën Kundër Trafikimit të Fëmijëve dhe për Mbrojtjen e Fëmijëve Viktima të 
Trafikimit, e parashikuar për zbatim gjatë të njëjtës periudhë si e para. 

D.1.2. Kuadri administrativ 
Për shkak të natyrës shumëdimensionale, çështjet migratore mbulohen nga disa struktura 
shtetërore. Megjithatë, tre institucionet kryesore janë: Ministria e Punës, Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve të Barabarta (MPÇSSHB), Ministria e Brendshme (MB), dhe 
Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ). 

MPÇSSHB është përgjegjëse për të gjitha aspektet e migracionit për motive punësimi.  
Drejtoria e Politikave Migratore, Kthimit dhe Re-integrimit merret drejtpërdrejt me 
emigracionin dhe imigracionin. Institucione të tjera që varen nga MPÇSSHB, dhe që 
kanë ndikim në procesin migrator janë Shërbimi Kombëtar i Punësimit, Shërbimi Social 
Shtetëror dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore. MPÇSSHB është autoriteti kompetent 
për negocimin e  marrëveshjeve të punësimit sezonal me vendet e tjera. 

Kompetencat e Ministrisë së Brendshme në lidhje me migracionin ushtrohen kryesisht  
nga Departamenti për Kufirin dhe Migracionin. Kompetencat e Ministrisë së Brendshme 
në këtë fushë përfshijnë kontrollin kufitar, masat kundër trafiqeve të paligjshme, 
çështjet që kanë të bëjnë me hyrjen, qëndrimin dhe largimin e të huajve etj.  Ministria 
e Brendshme ka rol të rëndësishëm në nënshkrimin dhe zbatimin e marrëveshjeve të 
ripranimit. 

Kompetencat e Ministrisë se Punëve të Jashtme në fushën e migracionit lidhen me 
administrimin e vizave dhe të dokumentave të hyrjes së të huajve dhe shërbimet 
konsullore për emigrantët shqiptarë në vendet pritëse. MPJ është përgjegjëse edhe 
për procesin e negocimit të Marrëveshjeve të Ripranimit apo Protokolleve zbatuese të 
Marrëveshjes së Ripranimit BE- Shqipëri. 

Për qëllim të këtij manuali është me vend të përmendim edhe dy institucione të tjera që 
trajtojnë çështje migratore si :

Ministria e Integrimit, e cila është përgjegjëse për monitorimin e përmbushjes së  -
angazhimeve të marra në kuadër të Marrëveshjes për Stabilizim Asociim me BE-
në, ku një vend të rëndësishëm zënë çështjet migratore. 
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Instituti i Statistikave (INSTAT) është një institucion tjetër, objekt i punës së të  -
cilit, ndër të tjera është mbledhja dhe shpërndarja e të dhënave dhe studimeve që 
ndihmojnë në krijimin e një kuadri më të qartë të dukurisë së migracionit. 

Në mars 2008 u ngrit Komiteti i Përbashkët BE - Shqipëri në kuadër të zbatimit të 
marrëveshjes së ripranimit BE-Shqipëri. Komiteti është përgjegjës për monitorimin 
e zbatimit të marrëveshjes së ripranimit dhe shërben si një forum për të diskutuar 
dhe zgjidhur çështjet me interes të përbashkët që kanë dalë në kuadër të zbatimit të 
marrëveshjes. 

D.1.3. Kuadri ligjor 
Legjislacioni shqiptar modern ne fushën e migracionit daton në vitin 1995 me miratimin 
e Ligjit për Migracionin nr.7939, datë 25.5.1995. Ky ligj rregullonte në mënyrë të 
përgjithshme si emigracionin dhe imigracionin. Për shkak të zhvillimeve të shumta të 
fenomenit migrator në vend, ligji u shfuqizua ne vitin 1999, për t’i lënë vendin ligjit 
“Për të Huajt” nr.8942 datë 27. 09.1999 dhe akteve normative në bazë dhe në zbatim të 
tij si:  Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 439/2000 “Për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e 
të huajve në Republikën e Shqipërisë”328, Vendimi i Këshillit të Ministrave për pajisjen me 
leje pune të të huajve nr.262/2002, Udhëzimin i Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta për pajisjen me leje pune të të huajve në Republikën e Shqipërisë, 
nr.786/2001, Udhëzimi i përbashkët i Ministrit të Brendshëm dhe Ministrit të Punëve të 
Jashtme për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve, nr. 2430/2001. 

Në kuadrin e emigracionit, pas shfuqizimit të ligjit për Migracionin, u hartua dhe 
miratua Ligji nr.9034/2003 “Për emigrimin e shtetasve shqiptarë për motive punësimi”, 
Udhëzimi nr.1927/2004 “Për funksionimin e regjistrit ‘për emigrantët’ dhe procedurat 
për regjistrimin e shtetasve shqiptare që emigrojnë për motive punësimi dhe që janë 
kthyer nga emigrimi’. 

Kjo bazë ligjore rregulloi për rreth një dekadë çështjet migratore duke ju nënshtruar 
ndryshimeve të vazhdueshme për t’u përshtatur me zhvillimet e fenomenit. Së fundmi, 
në kuadër të përpjekjeve për përafrimin e legjislacionit vendas me atë evropian dhe 
standartet ndërkombëtare pjesa me e madhe e akteve ligjore të sipërpërmendura janë 
ndryshuar apo shfuqizuar. Kështu, në drejtim të Imigracionit është hartuar Ligji i Ri për 
të Huajt, 9959, i cili u miratua më 17 korrik 2008. Miratimi i këtij ligji natyrshëm do të 
shoqërohet me shfuqizimin e akteve nënligjore ekzistuese dhe me hartimin e një baze 
të re normative për të huajt. 

Edhe në drejtim të emigracionit, kuadri ligjor është ndryshuar, duke filluar me daljen  e 
një ligji të ri për Emigrimin e Shtetasve Shqiptare për Motive Punësimi, Nr. 9668/2006, 
si dhe urdhrin 1712/2007 “Për formën, përmbajtjen e regjistrit për emigrantët dhe 
procedurat e regjistrimit”. 

328Ndryshuar me vendimin 532/2001, 669/2001, 253/2002, 220/2003, 670/2004,146/2005. 
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Kuadri ligjor migrator plotësohet edhe nga akte të tjera normative që rregullojnë si 
çështjet emigratore dhe ato imigratore si “Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale”,329  
“Ligji për shërbimet konsullore”,330 “Ligji për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit 
shtetëror331“etj. 

Paralelisht, Shqipëria ka ratifikuar një sërë instrumentesh ndërkombëtare ku ndër 
to janë të gjithë instrumentat e paraqitur më sipër në këtë manual, në kapitullin për 
Instrumentat Ndërkombëtare. Gjithashtu, Shqipëria është një ndër vendet e para që 
nënshkroi Marrëveshjen e Ripranimit me Komunitetin Evropian e cila rregullon 
procedurat e kthimit dhe ripranimit për shtetasit e vet dhe ata të vendeve të treta që 
kanë tranzituar nga nëpërmjet Shqipërisë ose anasjelltas. 

Me miratimin e kësaj baze ligjore, Shqipëria tenton të përmbushë standartet e kërkuara, 
si ato ndërkombëtare dhe ato të parashikuara në kuadrin e Acquis Evropiane. 

Në vijim do të trajtojmë më gjerësisht kuadrin ligjor aktual, duke u ndalur fillimisht në 
parimet themelore që qeverisin legjislacionin migrator për të vazhduar me aktet ligjore 
në fuqi. Për lehtësi leximi, legjislacioni migrator është trajtuar në dy pjesë të ndryshme: 
legjislacioni për Emigracionin dhe ai për Imigracionin. 

D. 2. Parimet themelore të legjislacionit migrator 
Bazat e legjislacionit shqiptar për migracionin gjenden ne Kushtetutën Shqiptare e cila 
përcakton parimet kryesore si më poshtë: 

Liria e lëvizjes • 
Kushtetuta shqiptare sanksionon të drejtën e lirisë se lëvizjes si një e drejtë themelore 
në kuadrin e të drejtave të njeriut duke parashikuar se: kushdo ka të drejte të zgjedhë 
vendbanimin si dhe të lëvizë lirisht në çdo pjesë të territorit të shtetit dhe se askush nuk 
mund të pengohet të dalë lirisht jashtë shtetit.332  
Natyrshëm, Kushtetuta shqiptare është shprehur se ‘askush nuk mund të pengohet të 
dalë lirisht jashtë shtetit’ dhe jo “kushdo ka të drejtë të dalë jashtë shtetit” pasi kjo e 
drejtë është e kufizuar nga e drejta për të hyrë në shtetet e tjera.  

Parimi i mosdiskriminimi, trajtimi i barabartë e me dinjitet i të huajve• 
Kushtetuta hedh bazat e trajtimit të barabarte të të huajve me shtetasit shqiptarë kur 
parashikon se të drejtat dhe detyrimet e parashikuara ne kushtetutë vlejnë si për 
shtetasit shqiptarë ashtu edhe për të huajt, përveç rasteve kur ushtrimi i tyre është i 
lidhur shprehimisht me shtetësinë shqiptare.333 Në trajtimin e të huajve legjislacioni 
shqiptar qeveriset nga parimi i mosdiskriminimit dhe barazisë para ligjit.334  

329Ligj nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
330Ligji Nr. 8372, datë 9.07.1998 “ Për ushtrimin e funksioneve konsullore nga përfaqësitë diplomatike ose konsullore”.
331Ligji nr. Nr.9861, datë 24.1.2008
332Shih neni 38 i Kushtetutës Shqiptare. 
333Shih neni 16 i Kushtetutës Shqiptare.
334Shih nenin 18 i Kushtetutës Shqiptare që parashikon se: 1. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. 2. Askush nuk mund të diskriminohet 
padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale 
ose përkatësia prindërore. 3. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2 nëse nuk ekziston një përligje 
e arsyeshme dhe objektive. 
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Mbrojtja e shtetasve shqiptarë jashtë vendit • 
Kushtetuta parashikon se Republika e Shqipërisë (RSH) mbron të drejtat kombëtare të 
popullit shqiptar që jeton jashtë kufijve të saj, mbron të drejtat e shtetasve shqiptare me 
banim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë kufijve të saj.335 Ajo gjithashtu vendos 
detyrimin e organeve shtetërore për të ndihmuar emigrantët që të ruajnë lidhjet me 
trashëgiminë kulturore shqiptare. 

Ndalimi i dëbimit të shtetasve dhe dëbimit kolektiv të të huajve• 
Kushtetuta parashikon se asnjë shtetas shqiptar nuk mund të dëbohet nga territori i 
shtetit336. Të huajt mund të dëbohen vetëm në bazë të kushteve të përcaktuara në ligj, 
në bazë të parimeve të transparencës dhe barazisë para ligjit, dhe vetëm mbështetur 
në shqyrtimin individual të çështjes së çdo të huaji, sepse dëbimi kolektiv ndalohet 
shprehimisht.337  

Procedura të qarta dhe transparente• 
Marrja dhe procedimi i të dhënave si për shtetasit shqiptare dhe të huaj kryhet duke 
respektuar kuadrin ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale. 
Çdo vendim administrativ apo gjyqësor lidhur me shtetasit shqiptare që largohen, duan 
të largohen apo rikthehen ne vend, si edhe për të huajt që hyjnë, qëndrojnë apo largohen 
nga Republika e Shqipërisë realizohet në bazë dhe në mbështetje të akteve ligjore të 
shpallura publikisht. Çdo vendim refuzimi shoqërohet me të drejtën për ankim, qofte 
administrativ apo gjyqësor. 

D. 3. Legjislacioni Shqiptar për Emigrimin 
Për qëllime të këtij manuali, legjislacioni shqiptar për emigrimin do të analizohet në  
tre drejtime kryesore: 

Lufta kundër emigrimit të parregullt dhe zgjerimi i kanaleve emigratore të ligjshme �
Mbështetja e emigrantëve jashtë vendit �
Kthimi dhe ri-integrimi i emigrantëve �

E gjejmë me vend të theksojmë se në këtë pjese do trajtohet baza ligjore shqiptare, 
pa u ndalur në instrumentat ndërkombëtare tashmë të ratifikuara nga Shqipëria e që 
automatikisht janë bërë pjesë e legjislacionit të brendshëm, pasi të dytat janë trajtuar më 
sipër në kreun për instrumentat ndërkombëtarë. Gjithashtu, në këtë pjese do të analizohet 
vetëm legjislacioni, pa u ndalur në detaje, në konsideratat politike apo pa trajtuar në 
detaje problematiken e zbatimit, pasi kjo del jashtë qëllimit të këtij manuali. 

D.3.1 Lufta kundër emigrimit të parregullt dhe zgjerimi i kanaleve të 
rregullta 
Hartimi dhe zbatimi i legjislacionit kundër emigrimit të parregullt është një kërkese e 
natyrshme e Strategjisë Kombëtare për Migracionin, kërkesë e cila artikulohet që në 
335Shih nenin 8 të Kushtetutës. 
336Shih nenin 39 të Kushtetutës. 
337Si më sipër. 
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kapitullin e saj të parë.338 Lufta kundër emigrimit të parregullt është edhe një element 
themelor në kuadrin e politikës së jashtme të Shqipërisë - kryesisht e marrëdhënieve 
me shtetet e BE-së, kjo, pasi për një periudhe të gjatë, emigrimi i shqiptareve drejt 
vendeve të BE-së ka qënë më shumë i parregullt ose është quajtur shpesh ‘ilegal’ apo 
‘klandestin’. 

D.3.1.1. Lufta kundër emigrimit të parregullt
Legjislacionin shqiptar e përkufizon  ¾ emigrimin e rregullt si lëvizja e një personi 
nga territori i Republikës se Shqipërisë në një vend tjetër, në përputhje me ligjet dhe 
aktet ligjore që rregullojnë daljen nga vendi i origjinës, udhëtimin, tranzitin, hyrjen 
dhe qëndrimin ne vendin pritës.339 Emigrant i parregullt përkufizohet shtetasi 
shqiptar emigrant që nuk përmbush të gjitha kushtet dhe kërkesat e vendosura 
nga shteti pritës për hyrjen, tranzitin, qëndrimin dhe ushtrimin e një veprimtarie 
fitimprurëse, joftimiprurëse ose publike në territorin e këtij të fundit.340  
Për të dënuar dhe parandaluar emigrimin e parregullt, në Kodin Penal janë përfshirë  ¾
dy vepra penale: 

i.  Kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror  përbën kundravajtje penale dhe dënohet   
    me gjobë ose burgim gjer në dy vjet;341 dhe
ii. Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve  përkufizohet si strehimi, shoqërimi,   
vënia në dispozicion ose përdorimi i mjeteve të lundrimit, fluturimit apo mjeteve të 
transportit apo çdo mjet tjetër, me qëllim kalimin e paligjshëm të kufirit të Republikës 
së Shqipërisë ose për hyrjen e paligjshme të një personi në një shtet tjetër , pa qenë 
shtetas i tij ose që nuk ka leje qëndrimi në atë shtet.342 

Në përputhje me frymën e legjislacionit ndërkombëtar, e kryesisht mbështetur në 
dispozitat e Protokollit kundër trafikut të migrantëve343, legjislacioni shqiptar ka 
ashpërsuar masat ndëshkimore kundër personave që japin ndihmë për kalimin e 
paligjshëm të kufirit duke parashikuar: 1-4 vjet burg dhe 3-6 milionë lekë gjobë për  
ndihmën për kalimin e paligjshëm të kufirit; 3-7 vjet burg dhe 4-8 milion lekë gjobë 
kur jepet për qëllime përfitimi; 5-10 vjet burg kur kryhet ne bashkëpunim apo ka sjellë 
pasoja të rënda dhe jo më pak se 15 vjet burg deri në burgim të përjetshëm kur ka sjellë 
vdekjen e të dëmtuarit, dhe në rast se kryhen në kuadër të funksionit shtetëror ose 
shërbimit publik dënimit i shtohet ¼ e dënimit344. 

Kjo bazë ligjore u përforcua me daljen e moratoriumit për mjetet motorike  ¾
lundruese, Nr. 9509/2006 i cili pezulloi lundrimin e mjeteve motorike lundruese në 

338Shih Strategjia Kombëtare për Migracionin, 2005, Kapitulli 1- Lufta kundër shkaqeve të migracionit. 
339Shih Ligjin “Për emigrimin e shtetasve shqiptarë për motive punësimi”(që këtej e tutje Ligji për emigrimin), Nr 9668/2006, neni 
2(3). 
340Shih si më sipër 2(7)
341Shih Nenin 297 të Kodit Penal të Republikës se Shqipërisë, (nr.7895, date 27.01.1995) ndryshuar me ligjin Nr.9275 date 16.09.2004 
“Për disa shtesa dhe ndryshime në kodin penal”. 
342Shih nenin 298 të Kodit Penal të Republikës se Shqipërisë, (nr.7895, date 27.01.1995) ndryshuar me ligjin Nr.9275 date 16.09.2004 “Për 
disa shtesa dhe ndryshime në kodin penal, “ ndryshuar titulli dhe paragrafi i parë me ligjin nr.9686, datë 26.02.2007, neni 27. Ndihma 
për kalim të paligjshëm të kufirit, sikundër e përmendëm me sipër në kapitullin e Terminologjisë është përkufizuar si Kondrabandim në 
Ligjin për Emigrimin për Motive Punësimi Nr.9688/2006 dhe si trafik i migrantëve në Përkthimin zyrtar të Protokollit shtese të Konventës 
se OKB-se Kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar. 
343Shih si me sipër, Instrumentat ndërkombëtare-referuar përkthimit zyrtar në 
344Shih nenin 298 të Kodit Penal si më lart.
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ujërat e brendshme dhe territoriale të Shqipërisë për një periudhë 3 vjeçare, duke 
filluar nga viti 2006. Në bazë të tij, lundrimi apo transportimi i mjeteve lundruese 
deri në vitin 2009 përbën kundravajtje administrative dhe dënohet me gjobë 800 
mijë – 10 milionë lekë dhe me konfiskim të mjetit. Hartimi dhe miratimi i këtij 
moratoriumi ishte rezultat i përpjekjeve për të eleminuar emigrimin e parregullt 
nëpërmjet rrugëve detare, në mënyrë të veçantë drejt Italisë.345 

D.3.1.2.   Zgjerimi i kanaleve  të rregullta të migracionit 
Lufta kundër emigrimit të parregullt është e destinuar të dështojë në rast se nuk  ¾
shoqërohet me masa energjike për të lehtësuar emigrimin e rregullt. Kjo është 
veçanërisht e vërtetë për Shqipërinë, ku flukset e emigrantëve kanë qënë kryesisht 
për motive punësimi dhe kur emigrimi është konsideruar si e vetmja mënyrë për 
mbijetesë, individualisht apo për familjen në tërësi. Në këtë kuadër, legjislacioni 
shqiptar ve theksin tek parandalimi i emigrimit të parregullt dhe trafikimi i qenieve 
njerëzore duke zgjeruar kanalet e emigrimit të rregullt.346 Nga ana tjetër, masat e 
marra për të ndaluar emigrimin e parregullt nuk duhen interpretuar në asnjë mënyrë 
si kufizim i së drejtës për të emigruar- kjo e drejtë, është e njohur shprehimisht ne 
kushtetutë si e drejta për të lëvizur jashtë territorit të shtetit. Edhe ligji për emigrimin 
parashikon se çdo shtetas shqiptar ka të drejtë të emigrojë nga territori i Republikës 
se Shqipërisë347 dhe se shteti shqiptar nuk e kufizon emigrimin për motive punësimi 
por angazhohet për marrjen e masave për lehtësimin dhe integrimin e shtetasve 
shqiptare në vendet pritëse.348 

Legjislacioni shqiptar parashikon se strukturat shtetërore marrin masa për krijimin  ¾
e kushteve e lehtësirave ligjore e administrative për shtetasit shqiptare që duan 
të emigrojnë në mënyrë të rregullt, si: trajtimin me përparësi për pajisjen me 
dokumentacionin e nevojshëm,349 informimin e emigrantëve potenciale mbi 
kushtet dhe situatën ne shtetet pritëse, dhe në mënyrë të veçantë për nënshkrimin 
e marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe të punësimit,350 organizimin e 
kurseve orientuese dhe formimin profesional,351 hartimin e kurrikulave të formimit 
profesional me qëllim njohjen e tyre në shtetet pritëse. Mbështetur në këtë bazë 
ligjore, MPÇSSHB, që është edhe institucioni kompetent për koordinimin dhe 
zbatimin e legjislacionit për emigrimin e shtetasve shqiptarë për motive punësimi 
luan një rol qendror në nënshkrimin e marrëveshjeve të punësimit me vendet pritëse. 
Gjatë kohës se hartimit të këtij manuali, MPÇSSHB ishte përfshirë në negocimin e  
një marrëveshjeje bilaterale punësimi midis qeverisë shqiptare dhe asaj italiane. 

345Megjithatë ky moratorium ndeshi në kundërshtimin e shoqërisë civile, mbështetur në nevojat për zhvillimin e turizmit, si dhe si një akt 
ligjor që diskriminon shtetasit shqiptarë, pasi pezullon vetëm mjetet motorike lundruese në pronësi a përdorim të shtetasve shqiptare. 
Gjithashtu, nuk është e qartë nëse moratoriumi ka pasur ndonjë ndikim të drejtpërdrejtë në nivelin e flukseve emigratore të parregullta.
346Shih Ligjin për Emigrimin e Shtetasve Shqiptare për Motive Punësimi, Nr. 9668, date 18.12.2006, Neni 1 (që këtej e tutje Ligji për 
emigrimin). 
347Shih si me sipër Neni 5 i ligjit për emigrimin. 
348Shih si me sipër, neni 14 i Ligjit për emigrimin. 
349Shih si me sipër, neni 30 i Ligjit për emigrimin. 
350Shih Neni 3 i Ligjit për Emigrimin për Motive Punësimi, nr.9688 date 18.12.2006. 
351Shih si me sipër, neni 35 i Ligjit si me sipër.  
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Kuadri ligjor aktual parashikon ngritjen e Regjistrit për Emigrantët, ku regjistrohen  ¾
shtetasit shqiptarë që kërkojnë të emigrojnë për motive punësimi apo emigrantët 
e rikthyer. MPÇSSHB është autoriteti përgjegjës për mbajtjen dhe funksionimin 
e regjistrit, ndërsa zyrat rajonale dhe vendore të punësimit janë përgjegjëse për 
regjistrimin e shtetasve që dëshirojnë të emigrojnë. Ngritja e regjistrit për emigrantët 
mbështetet ne urdhrin nr.1712 /2007 të Ministri të Punës, Çështjeve Sociale e 
Shanseve të Barabarta.352 Në këtë mënyrë, sportelet e zyrave vendore dhe rajonale 
të punësimit janë mandatuar me një detyrë të re: atë të marrjes se të dhënave për 
shtetasit që kërkojnë të emigrojnë. Gjatë kohës së hartimit të këtij manuali, zbatimi 
i urdhrit ishte në fillesat e tij, për pasojë, nuk mund të nxirreshin përfundime se si 
dhe  dhe në cfarë mase do të funksiononte procesi i regjistrimit. 

Për zgjerimin e kanaleve të emigrimit të rregullt, legjislacioni parashikon rritjen  ¾
e bashkëpunimit me partnerët sociale, OJF-të e njohura ligjërisht, vendase dhe 
të huaja dhe agjencitë private të punësimit. Shteti shqiptar njeh dhe përkrah 
veprimtarinë e agjencive private të punësimit353 si instrumenta të rëndësishëm ne 
procesin e punësimit të shtetasve shqiptare jashtë vendit. Në përputhje edhe me 
zhvillimet ndërkombëtare, punësimi apo ndërmjetësimi i personave brenda dhe 
jashtë vendit është shndërruar me shumë në një veprimtari të strukturave private 
se sa të atyre shtetërore. Edhe në Shqipëri, është rritur numri i agjencive private që 
mundësojnë ndërmjetësimin e punëkërkuesve dhe punëdhënësve jashtë territorit 
të shtetit. Agjencitë private të punësimit kanë të drejte të përfitojnë nga kuotat që 
mund të vihen ne dispozicion të MPÇSSHB si edhe të shkëmbejnë informacion me 
autoritetin përgjegjës për regjistrimin e emigranteve.354 Mbështetur në instrumentat 
ndërkombëtare, agjencitë private mbajnë përgjegjësi penale në rast se japin 
informacion të rremë për punësimin e shtetasve jashtë vendit. Ato kanë detyrimin të 
kërkojnë respektimin e kushteve të kontratës, mosdiskriminin dhe respektimin e të 
drejtave të emigrantëve për të cilët kanë ndërmjetësuar punësimin jashtë vendit.355  

Nga vetë natyra, nxitja dhe zgjerimi i kanaleve për emigrimin jashtë vendit është në 
varësi të ofertës, pra mundësive të punësimit ne vendet pritëse. Për pasoje, ligji flet 
kryesisht në terma të aspiratave apo idealit, dhe jo ne terma imperativë. Një pjesë e mirë 
e dispozitave kanë natyrë narrative ku shprehet angazhimi dhe vullneti për arritjen e 
objektivave, që jo domosdoshmërisht, sikundër përmenden më sipër varen nga strukturat 
vendase. Problematika e ligjit për emigrimin e shtetasve shqiptare vërehet edhe në 
Ligjin për Nxitjen e Punësimit356. Ky i fundit synon të luftojë emigrimin e parregullt 
duke krijuar mundësi punësimi brenda vendit. Në mënyrë të veçantë, Ligji për nxitjen 
e punësimit ka rëndësi për mandatimin e zyrave të punës me detyrën e këshillimit 

352Gjate kohës që po hartohej ky manual, po punohej  për të ndërhyrë duke bërë disa shtesa e ndryshime në urdhrin ekzistues duke 
parashikuar edhe kategori të tjera shtetasish si familjarët e emigrantëve për t’u regjistruar në Regjistrin e emigrantëve në mënyrë që 
kategoritë e shtetasve që regjistrohen të jenë në përputhje me kategoritë e shtetasve të cilët përfitojnë Statusin.
353Shih si me sipër, neni 37 i Ligjit. 
354Shih si me sipër, neni 37 i Ligjit për Emigrimin. 
355Shih si me sipër, Neni 38 dhe 40 i Ligjit për Emigrimin e shtetasve shqiptare për motive punësimi. 
356Shih Ligjin për Nxitjen e Punësimit, Nr. 7995/1995 ndryshuar me ligjin nr.8444/1999; ligjin nr.8862/2002 dhe ligjin nr.9570/2006. 
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dhe orientimit profesional, informimin dhe ndërmjetësimin për punësim. Megjithatë, 
sikundër përmended më sipër, zbatimi në praktikë i këtij ligji është i vështirë për shkak 
të ofertës së kufizuar në vend. 

D.3.2. Mbështetja e emigrantëve jashtë vendit
Strategjia Kombëtare për Migracionin dhe Plani Kombëtar i Veprimit i kushtojnë një 
rëndësi themelore mbështetjes së emigrantëve shqiptarë jashtë vendit. Kjo, e parë si në 
kuadrin e bashkëpunimit me shtetet pritëse për të lehtësuar procesin e  dokumentacionit, 
legalizimit dhe integrimit në vendet ku qëndrojnë dhe jetojnë emigrantët, por edhe 
në kuadër të masave dhe shërbimeve që ofrohen nga organet shtetërore në vend. Në 
përputhje me këtë frymë politike, legjislacioni shqiptar parashikon mbështetje në këto 
drejtime: 

mbrojtje e të drejtave politike, ekonomike dhe sociale  -
mbështetje administrative dhe gjyqësore  -

Le t’i trajtojmë në vijim këto masa.  

D.3.2.1. Mbrojtja e të drejtave politike, ekonomike dhe sociale 
Kushtetuta Shqiptare parashikon se Republika e Shqipërisë mbron të drejtat e shtetasve 
shqiptarë me banim të përhershëm dhe të përkohshëm jashtë kufijve të vetë, si dhe 
u siguron ndihmë për të zhvilluar lidhjet me trashëgiminë kulturore kombëtare.357 
Në të njëjtën linjë, edhe Ligji për Emigrimin parashtron si qëllim të tij përkujdesjen, 
mbrojtjen, ruajtjen e identitetit kombëtar të shtetasve shqiptarë dhe forcimin e lidhjeve 
me vendin e origjinës.358 

E drejta e votës dhe e drejta e organizimit• 
Lidhur me të drejtën e votës dhe pjesëmarrjen në jetën politike, legjislacioni shqiptar 
parashikon në mënyrë me specifike se: 

Emigrantët shqiptarë gëzojnë të drejtat dhe liritë politike të parashikuara nga 1. 
legjislacioni shqiptar, si dhe të drejtën për të marrë pjesë aktive në jetën politike të 
vendit.

Autoritetet përgjegjëse krijojnë lehtësirat e nevojshme në mënyrë që emigrantët të 2. 
ushtrojnë të drejtën e votës në përputhje me legjislacionin në fuqi.359  

Lidhur me të dytën, të drejtën e votës, Plani Kombëtar i Veprimit kërkon realizimin e 
një studimi fizibiliteti mbi mundësitë e votimit të emigrantëve në vendet pritës, dhe me 
pas të vijohet me amendimin e Kodit Zgjedhor dhe Ligjit për Shërbimet Konsullore, në 
bazë të përfundimeve të studimit.360 Por që nga miratimi i Planit Kombëtar të Veprimit 
nuk është ndërmarrë një studim i tillë. Për pasojë, nuk është shumë e qartë se çfarë do të 
357Shih Neni 8 i Kushtetutës. 
358Shih neni 1 i Ligjit për Emigrimin.
359Shih neni 6 i Ligjit për Emigrimin e Shtetasve Shqiptare për Motive Punësimi
360Shih masën nr. 58 e Planit Kombëtar të Veprimit për Migracionin
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thotë neni 6 (2) i ligjit për emigrimin që parashikon se: Autoritetet përgjegjëse krijojnë 
lehtësirat e nevojshme për ushtrimin e të drejtës së votës. Duke marrë në konsideratë 
se numri i shtetasve shqiptarë jashtë vendit, sidomos në Greqi dhe Itali përbën rreth 
20% të popullsisë shqiptare, ushtrimi efektiv i të drejtës së votës prej tyre merr një 
rol të rëndësishëm, sidomos në zgjedhjet e përgjithshme. Por, praktika disavjeçare ka 
dëshmuar se emigrantet e kanë shumë të vështirë të vijnë për të votuar në Shqipëri për 
shumë arsye të cilat lidhen me koston e udhëtimit, radhët e gjata në kufi që shpesh kanë 
çuar në ditë pritje, pamundësi shkëputje nga puna etj. Për pasojë, e vetmja mundësi 
është që votimi të realizohet në Konsullatat Shqiptare në vendet pritëse. 

Emigrantët shqiptarë kanë të drejtë të organizohen në shoqata, të përfaqësohen prej të 
zgjedhurve të tyre, të bashkëpunojnë me autoritetet vendore dhe lokale në Shqipëri si 
edhe me konsullatat në vendet ku jetojnë.361 Autoritetet shqiptare mbajnë përgjegjësi 
për ngritjen, zhvillimin dhe forcimin e komuniteteve të emigrantëve jashtë vendit duke 
konsoliduar veprimtaritë e ndërmarra nga klube, organizata dhe shoqata me synim 
forcimin e lidhjeve me vendin e origjinës.362  

Të drejtat sociale dhe ekonomike • 
Legjislacioni shqiptar parashikon se autoritetet kompetente marrin masa për respektimin 
e të drejtave të emigrantëve shqiptarë jashtë vendit në përputhje me instrumentat 
ndërkombëtare të ratifikuara nga këto vende, për nënshkrimin dhe zbatimin e kontratës 
së punës, për ndalimin e diskriminimit në punë etj.363 Në të njëjtat linja, neni 34 i Ligjit 
për Emigrimin parashikon marrjen e masave për sigurimet shoqërore, në përputhje me 
instrumentat ndërkombëtare apo marrëveshjet bilaterale. Çështja e sigurimeve shoqërore 
është me rëndësi prioritare për emigrantët të cilët një pjesë të sigurimeve të tyre i kanë 
derdhur në Shqipëri, para emigrimit kurse pjesën tjetër në vendin e destinacionit. Duke 
marrë në konsideratë hezitimin e vendeve pritëse, kryesisht Italisë dhe Greqisë për 
të nënshkruar marrëveshje për transferimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore, 
legjislacioni Shqiptar për sigurimet njeh sigurimin vullnetar, i cili është i hapur dhe për 
emigrantët dhe mund të paguhet edhe në vendet pritëse. 

Autoritetet shqiptare, dhe në mënyrë specifike konsullatat shqiptare jashtë vendit, 
mbrojnë interesat pasurore të shtetasve shqiptare, duke u interesuar për kthimin e 
pasurive e trashëgimive, marrjen e pensioneve etj., duke dalë edhe vetë si palë në rastet 
kur kjo nuk është e mundur nga vetë shtetasit.364  

Të drejtat kulturore• 
Strategjia Kombëtare për Migracionin dhe Planin Kombëtar i Veprimit dhe legjislacioni 
shqiptar parashikojnë se duhet të merren masa për krijimin e kushteve me qëllim 
arsimimin e emigrantëve dhe familjeve të tyre, për ruajtjen e gjuhës, kulturës, dhe 
trashëgimisë kombëtare, si dhe të lidhjeve shpirtërore nëpërmjet komuniteteve të 
emigrantëve, në përputhje me legjislacionin e shtetit pritës si dhe marrëveshjet 

361Shih nenin 7 të Ligjit për Emigrimin. 
362Shih si më sipër. 
363Shih neni 17, si më sipër
364Shih ligjin për Ushtrimin e Funksioneve Konsullore nga Përfaqësite Diplomatike ose Konsullore, Nr. 8372/1998, neni 8. 
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dypalëshe ku Shqipëria është palë.365 Gjithashtu, ligji për Emigrimin e Shtetasve 
Shqiptarë për Motive Punësimi parashikon detyrat e Ministrisë së Arsimit, ku, ndër të 
tjera thekson se Ministria e Arsimit duhet të bashkëpunojë me autoritetet përgjegjëse 
të shteteve pritëse për ngritjen e qendrave arsimore dhe kulturore shqiptare në ato 
shtete, krijimin e kushteve lehtësuese për arsimimin e fëmijëve të emigrantëve, për 
zbatimin e programeve kombëtare për arsimimin e emigrantëve shqiptarë në vendet 
pritëse.366 Por, Ligji për Arsimin Parauniversitar, i cili parashikon ndër të tjera, detyrat, 
kompetencat dhe juridiksionin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH) nuk i 
njeh kësaj të fundit detyrimin për të marrë masa për arsimimin e emigrantëve jashtë 
territorit të vendit, pasi juridiksioni territorial i saj shtrihet vetëm brenda Shqipërisë.367  
Në këtë kontekst, dispozitat e sipërpërmendura të Ligjit për Emigrimin për Motive 
Punësimi rrezikojnë të mos zbatohen, pa një përshtatje apo përfshirjen e një dispozite 
konkrete në Ligjin për Arsimin Parauniversitar mbi përgjegjësinë dhe procedurat që 
do të ndjekë Ministria e Arsimit për mësimin e gjuhës shqipe nga emigrantët jashtë 
vendit. Në praktikë, një rol të rëndësishëm në kuadrin e të drejtave kultorore/arsimore 
të emigrantëve jashtë vendit luan Instituti i Diasporës, i cili i është mandatuar, inter 
alia,  me detyrën për krijimin e qëndrave kulturore shqiptare në vendet pritëse, ku 
gjendet një komunitet i madh shqiptar, për të promovuar imazhin e Shqipërisë dhe të 
emigrantëve shqiptarë dhe për të ofruar disa shërbime për komunitetin e shqiptarëve368 
si edhe për hartimin e politikave për mësimin e gjuhës amtare nga fëmijët në diasporë, 
në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe me legjislacionin 
e vendeve, ku ata jetojnë.369 

Detyrimet e emigrantit• 
Krahas të drejtave, legjislacioni shqiptar parashikon se emigrantët jashtë vendit kanë 
një sërë detyrimesh. Është e natyrshme që si të gjithë qytetarët, edhe emigrantët duhet 
të zbatojnë legjislacionin e shtetit dërgues, në rastin tonë, Shqipërisë dhe atë të shtetit 
pritës gjatë kohës së qëndrimit në atë shtet. Por Ligji për Emigrimin parashikon edhe 
detyrimin e migrantëve që t’i përmbahen motivit të punësimit për të cilin kanë emigruar.370 
Ligji thotë gjithashtu se kalimi në situatë të parregullt dhe kryerja e veprave dhe e 
kundravajtjeve penale në vendin pritës vlerësohen si vepra të dënueshme penalisht, 
sipas përcaktimeve të bëra në nenin 297 të Kodit Penal të Republikës se Shqipërisë.371  
Kjo dispozitë e ligjit për Emigrimin është kontradiktore dhe problematike për disa 
arsye. Në radhë të parë, kryerja e veprave penale dhe e kundravajtjeve penale në vendin 
pritës dënohen sipas legjislacionit të vendit pritës dhe nuk kanë lidhje me nenin 297 të 
Kodit Shqiptar Penal, i cili rregullon kalimin e paligjshëm të kufirit dhe jo çdo vepër 
apo kundravajtje penale që mund të kryhet në vendet e destinacionit. Edhe kalimi në 
situatë të parregullt të migrantit (p.sh kur tejkalon afatin e qëndrimit ne vendin pritës) 

365Shih neni 21 të Ligjit për Emigrimin e Shtetasve Shqiptarë për Motive Punësimi, si me sipër, shih edhe masa 36 e Planit Kombëtar 
të Veprimit. 
366Shih neni 31,si me sipër. 
367Nr.7952, datë 21.6.1995  Për sistemin arsimor parauniversitar, ndryshuar me Ligjin Nr.8387, datë 30.7.1998. Ligji nuk parashikon 
ndonjë detyrim specifik mbi arsimimin e emigrantëve jashtë vendit, por në nenin  shprehet se personat me kombësi shqiptare që jetojnë 
jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, kanë të drejtë të arsimohen në Republikën e Shqipërisë (neni 11) dhe se Ministria e Arsimit 
dhe e Shkences përcakton me akte nënligjore kriteret e ekuivalentimit për rastet e fëmijëve shqiptarë që vijnë nga shkolla jashtë vendit 
(neni 13). 
368Shih Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 194/2006 “Për Ngritjen dhe Funksionimin e Insitutit Kombëtar të Diasporës pranë 
Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë” , pika k. 
369Shih si më sipër, pika l. 
370Shih neni 10 i Ligjit për Emigrimin.
371Shih si me sipër, neni 10(2)
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nuk rregullohet nga neni 297 i Kodit Penal, pasi edhe në këtë rast nuk kemi të bëjmë 
me kalim të paligjshëm të kufijve shtetërorë. Emigranti, në kuptim të nenit 10 të Ligjit 
për Emigrimin është larguar për motive punësimi me dokumentacion të rregullt, dhe 
për arsye të ndryshme kalon në situatë të parregullt në vendin pritës. Kjo situatë nuk 
rregullohet nga Neni 297 i Kodit Penal i cili është shumë specifik dhe trajton vetëm 
kalimin e paligjshëm të kufirit të Republikës së Shqipërisë. 

D.3.2.2. Mbështetje administrative dhe gjyqësore 
Të drejtat politike, ekonomike, sociale e kulturore janë të lidhura ngushtë me aksesin në 
procedurat administrative dhe gjyqësore dhe pajisjen me dokumentacionin personal të 
nevojshëm. Legjislacioni ynë parashikon shprehimisht detyrimin e shtetit shqiptar për 
të lehtësuar shtetasit shqiptarë jashtë vendit për sa i përket procedurave administrative, 
si p.sh. pajisja me pasaportë, regjistrimin e akteve të lindjes, martesës apo vdekjes si 
edhe mbrojtjen diplomatike që ushtrohet në përputhje me konventat ndërkombëtare 
për personat e akuzuar apo që gjenden në një proces gjyqësor. Kështu, ligji parashikon 
se një nga strukturat përgjegjëse për mbrojtjen e interesave dhe të drejtave të shtetasve 
shqiptarë në vendin pritës janë përfaqësitë konsullore dhe diplomatike.372 Në mënyrë 
më specifike ato janë përgjegjëse për:  

Mbështetje dhe përfaqësim ligjor:•  Një e drejtë e njohur edhe nga e drejta 
ndërkombëtare, si ajo e traktateve dhe ajo zakonore është e drejta e shtetasve për 
të kërkuar ndihmë në rast se janë të arrestuar apo përfaqësim ne organet gjyqësore. 
Legjislacioni shqiptar parashikon se: drejtuesi konsullor ndihmon personat e dënuar 
me heqje lirie, apo të burgosurit, interesohet për garantimin e të drejtave të tyre 
në përputhje me normat ndërkombëtare, u siguron ndihmë për mbrojtje ligjore, si 
p.sh rekomandim për këshilltarin ligjor etj, merr informacion mbi arsyet e ndalimit 
dhe arrestimit, akuzat e ngritura, viziton shtetasin etj. Në mënyrë të veçantë, në 
rastet kur emigranti e ka të pamundur të marrë pjesë vetë në një proces gjyqësor 
përfaqësohet nga drejtuesi i postit konsullor ose një person tjetër i përzgjedhur nga 
ky i fundit për përfaqësimin e emigrantit.373  
Mbështetje financiare:•  Në rrethana të posaçme ofrohet edhe ndihmë financiare, 
sidomos në rastet e riatdhesimit por në të tilla situata shpenzimet e kthimit do të 
rimbursohen nga personi apo familjaret e tij.374 Lidhur me këtë të fundit, nuk është 
e qartë se cilat janë modalitet e kthimit të shpenzimeve. 
Mbështetje në raste të jashtëzakonshme:•  Emigrantët kanë të drejtë të drejtohen 
tek përfaqësitë tona jashtë vendit, në rast katastrofash apo zhvillimesh politike të 
dhunshme.375 Në të tilla situata, kur nuk ekzistojnë mundësi të tjera, drejtuesi i 
postit konsullor merr masat për identifikimin, transportin dhe sigurimin e pasurisë 
të shtetasit që humb jetën ne vendin pritës. 
Pajisje me dokumentacionin e nevojshëm ligjor:•  Emigrantët kanë të drejtë të 
mbështeten nga autoritetet shqiptare lidhur me procedimin e akteve të ndryshme 

372Këto kompetenca parashikohen në Ligjin për Ushtrimin e Funksioneve Konsullore nga Përfaqësitë Diplomatike ose Konsullore, Nr. 
8372/1998. Shih më poshtë për më shumë detaje. 
373Shih nenin 6, të Ligjit për Ushtrimin e Funksioneve Konsullore nga Përfaqësite Diplomatike ose Konsullore, Nr. 8372/1998, neni 5 
dhe 8. 
374Shin neni 4 dhe 7, si me sipër. 
375Shih si me sipër, neni 4 dhe 8. 
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administrative në vendet ku ata jetojnë. Kjo, pasi do të ishte e pakuptimtë që 
emigranti të kthehej në vend sa herë i nevojitej një dokument, apo për regjistrimin 
e akteve të ndryshme. Për pasojë, legjislacioni shqiptar parashikon se emigranti ka 
të drejtë të aplikojë në përfaqësitë tona konsullore: 

për çështjet e marrjes dhe lënies së shtetësisë, -
për marrjen e pasaportës, -
për regjistrimin e akteve të gjendjes civile të lindjes, martesës dhe vdekjes, -
për marrjen e dokumentacionit përkatës për regjistrimin e akteve si me sipër, -
për legalizim dokumentash,  -
për marrjen e deklaratave, autorizimeve apo përpilim testamenti, sipas rrethanave  -
dhe kërkesave konkrete,
për përkthimin e dokumentave apo vërtetimin e kopjeve, fragmenteve,  -
dublikatave etj.
për marrjen e postës, në rast se për shkak të situatave të caktuara, p.sh me kërkese  -
të gjykatës apo autoriteteve të tjera.376  

Pavarësisht të drejtave ligjore, të parashikuara si më sipër, legjislacioni emigrator edhe 
për këto çështje ka ndeshur në vështirësi për t’u zbatuar në praktikë.    

Statusi i emigrantit • 
Legjislacioni shqiptar ka parashikuar një risi në kuadrin e menaxhimit dhe trajtimit të 
migracionit: Statusin e Migrantit. Ky status përfitohet nga çdo emigrant i regjistruar në 
‘regjistrin për emigrantët’ i cili ka depozituar një kontratë pune, të nënshkruar nga palët 
ose dokumentin që vërteton statusin e tij si i vetëpunësuar apo se është anëtar i njërës 
prej kategorive migratore.377 Gjatë kohës së hartimit të këtij manuali nuk ishte e qartë se 
cila ishte gama e përfitimeve që do të marrin emigrantët që e kanë fituar këtë status pasi 
ligji parashikon vetëm një rast, atë për përjashtimin nga taksat e udhëtimit dhe tarifat 
aeroportuale apo nga taksat doganore për sendet vetjake dhe veglat e punës.378 Ndërsa 
Urdhir i Ministrit të MPCSSHB për “Formën, përmbajtjen dhe procedurat e përfitimit 
të statusit të migrantit”379 i referohet Ligjit për Emigrimin, pa shtjelluar në detaje se 
cfarë përfitimesh do të merren nga migrantët që e fitojnë Statusin. 

D.3.3. Kthimi dhe ri-integrimi i shtetasve
Çështjet e kthimit dhe integrimit janë trajtuar në një kapitull të veçantë në Strategjinë 
Kombëtare për Migracionin dhe Planin Kombëtar të Veprimit. Për herë të parë, në këto 
dy dokumenta kthimi trajtohet i lidhur ngushtë me ri-integrimin e shtetasve në vend. 
Një qëndrim i tillë synon të krijojë kushtet për kthim të qëndrueshëm për emigrantët që 
kthehen vullnetarisht apo me forcë për të qëndruar në vend. 
Në përputhje me këtë politikë, legjislacioni shqiptar trajton situatën e emigrantëve 
që janë kthyer në vend, pas përfundimit të kontratës së punës ose janë rikthyer 
vullnetarisht apo me detyrim për shkak të mungesës së dokumentacionit apo në bazë 
të marrëveshjeve të ripranimit. Qëllimi i legjislacionit është të lehtësoje procesin e 

376Shih si me sipër, nenet 9-16. 
377Shih si me sipër, neni 13 të Ligjit për Emigrimin e Shtetasve Shqiptarë për Motive Punësimi. 
378Shih nenin 9 dhe 25, si më sipër, i cili i referohet Kodit doganor dhe legjislacionit ne fuqi. 
379Shih Urdhrin 1722/2008. 
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kthimit, duke e bërë më të lehtë ri-integrimin e tyre në vend. Në mënyrë më specifike, 
në vijim është parashtruar shkurtimisht baza ligjore për rikthimin dhe riintegrimin.  

Kthimi dhe Ripranimi:•  Kthimi i emigrantëve kryhet përgjithësisht mbi bazën e 
marrëveshjeve të ripranimit, ose me dëshirë. Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje 
ripranimi dypalëshe me shumë shtete të rajonit e me gjerë si edhe një marrëveshje 
ripranimi me Komunitetin Evropian. Në bazë të këtyre marrëveshjeve të Ripranimit 
Shqipëria pranon kthimin e shtetasve shqiptarë që janë larguar ose qëndrojnë në 
mënyrë të parregullt jashtë vendit. Për shkak të natyrës së këtij manuali dhe me 
qëllim që të evitojmë përsëritjet, nuk do të ndalemi shumë në trajtimin e dispozitave 
të marrëveshjes se ripranimit me Komunitetin Evropian pasi një komentar i detajuar 
i saj - “Manual për zbatim” është botuar në vitin 2006.380 Megjithatë, shkurtimisht në 
vijim, në pjesën për imigracionin është trajtuar natyra dhe objektivat e marrëveshjes 
KE- Shqipëri. Në çdo rast, autoritetet shqiptare, me ose pa marrëveshje ripranimi 
bëjnë riatdhesimin e të miturve të larguar jashtë territorit shqiptar për motive 
punësimi, në përputhje me legjislacionin ne fuqi381 dhe lejojnë hyrjen e shtetasve 
shqiptarë në vend. 
Kthimi i emigrantëve të kualifikuar:•  Legjislacioni shqiptar kërkon nga autoritetet 
shtetërore që të nxisin rikthimin e vullnetshëm të migrantëve, të kualifikuar ose jo 
nëpërmjet hartimit të programeve të veçanta me donatoret apo OJF-të.382 Në këtë kuadër, 
Qeveria Shqiptare në bashkëpunim me Programin e OKB-së për Zhvillim (PNUD) 
është duke zbatuar programin e brain-gain, për kthimin e emigrantëve të suksesshëm 
në vend. Gjithashtu, në këtë frymë, shpesh i jepet përparësi studentëve që kanë studiuar 
jashtë për punësim në administratën shtetërore383. Ministria e Arsimit është përgjegjëse 
për zbatimin e programeve të përbashkëta me institucionet vendase dhe të huaja për 
rikthimin vullnetar të studenteve të arsimuar dhe të kualifikuar jashtë vendit.384 
Ri-integrimi:•  Legjislacioni shqiptar parashikon se nxitja e kthimit të emigrantëve 
dhe ri-integrimi i tyre në jetën ekonomike, sociale dhe politike të vendit mund 
të realizohet me anë të lehtësive fiskale dhe programeve të zhvillimit të biznesit, 
punësimit dhe formimit profesional.385 Sidoqoftë nuk është e qartë se si do të 
realizohen lehtësitë fiskale dhe programet e zhvillimit të biznesit sepse nuk janë 
hartuar ende aktet nënligjore në këtë drejtim. Në bazë të ligjit, emigrantët e kthyer, 
të cilët kanë përfituar statusin e migrantit gjithashtu përjashtohen nga pagesat 
doganore dhe taksat për sendet vetjake dhe pajisjet profesionale, ne përputhje 
me legjislacionin ne fuqi;386 Por sikundër përmendet me sipër, akoma nuk është 
përcaktuar qartë se si do të fitohet ky status. 

Legjislacioni shqiptar parashikon se ri-integrimi i shtetasve shqiptarë të ri-kthyer duhet të 
realizohet nëpërmjet programeve trajnuese, regjistrimit në zyrat e punësimit dhe punësimin 
e tyre me përparësi nga këto zyra, njohjes së kualifikimeve profesionale dhe arsimit, në 
mënyrë të veçantë për fëmijët me qëllim që të mos bien nga niveli, dhënien e ndihmës 
financiare për ri-integrim ekonomik, ruajtjen e të drejtave të sigurimeve shoqërore etj. 

380Botuar nga IOM, 2006. 
381Shih neni 24 i Ligjit për Emigrimin e Shtetasve Shqiptare për Motive Punësimi. 
382Shih Nenin 22 i Ligjit për Emigrimin e Shtetasve Shqiptare për motive punësimi. 
383Shih nenin 22(2) të ligjit për Emigrimin e Shtetasve Shqiptare për motive punësimi. 
384Shih nenin 31, si me sipër. 
385Shih si me sipër, neni 22 (2). 
386Shih Ligjin për emigrimin e shtetasve shqiptare për motive punësimi, neni 9. 
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Ashtu sikundër është përmendur më sipër, autoritetet shqiptare janë në hapat e para të 
zbatimit të kësaj baze ligjore, për pasojë nuk është e qarte se sa dhe si do të zbatohet në 
praktikë. 

Legjislacioni për emigracionin është zhvilluar shumë vitet e fundit, duke e trajtuar  �
emigracionin në shumë dimensione. Gjithsesi, ky kuadër ligjor nuk është pa 
probleme. Së pari, shumë dispozita janë të paqarta dhe me shumë me karakter 
përshkrues se sa detyrimor. Së dyti, nuk është e qartë se sa është mundësia reale e 
strukturave ekzistuese për zbatimin e tij në praktikë. Në këtë drejtim, do të ishte 
me vend realizimi i një studimi monitorues mbi zbatueshmërinë në praktikë të 
legjislacionit migrator. Kjo do të mundësonte ose ndryshimin e dispozitave që nuk 
mund të zbatohen në praktikë, ose marrjen e masave energjike për respektimin e 
tyre. Së treti, disa akte ligjore bien në kundërshtim me disa të tjera, për pasojë ka 
vend për ndryshime dhe përmirësime të mëtejshme të legjislacionit migrator. 

D. 4. Legjislacioni Shqiptar për Imigrimin 
Në këtë pjesë të manualit do të ndalemi ne trajtimin e akteve normative që mbulojnë 
cështje të imigracionit, dhe kryesisht në Ligjin për të Huajt (LpH).387 Gjatë periudhës 
së formulimit të këtij manuali, po hartohej një ligj i ri për të huajt, proces që kulmoi 
me miratimin e tij nga Parlamenti Shqiptar në 17 korrik 2008. Për pasojë, të gjithë 
aktet nënligjore në bazë dhe zbatim të Ligjit 8492/1999 “për të huajt”, ishin në 
proces shfuqizimi ashtu si dhe vetë ligji.388 Në këto rrethana, natyrshëm që analiza e 
legjislacionit do të fokusohet në Ligjin e ri për të Huajt, ndërsa aktet nënligjore do të 
trajtohen në një moment tjetër, pas hartimit dhe miratimit të tyre.389 

Hartimi i Ligjit të ri për të Huajt është rekomanduar që në vitin 2004 me botimin 
e Raportit të Analizës së Legjislacionit Shqiptar Imigrator krahasuar me Standartet 
Evropiane dhe ato Ndërkombëtare të ndërmarë nga IOM.390 Për një periudhë kohe rreth 
një vjeçare është diskutuar nëse do të ishte me i përshtatshëm ndryshimi i ligjit të vjetër 
apo hartimi i një ligji të ri. Argumentat në favor të hartimit të një ligji të ri përfshinin 
nevojën për tu përshtatur me ndryshimet e vazhdueshme të dinamikës së fenomenit 
imigrator, si dhe për t’i paraprirë situatave të së ardhmes ku Shqipëria pritet të shndërrohet 
gradualisht nga një vend që ‘eksporton’ emigrantë në një vend pritës të imigrantëve. 
Për t’u përshtatur me këto kërkesa, legjislacioni ekzistues do t’i nënshtrohej aq shumë 
ndryshimeve sa do të prekej vetë thelbi dhe parimet themelore të tij dhe ndryshimet 
e vazhdueshme do ta bënin më konfuze situatën. Paralelisht, Shqipëria është gjendur 
përballë rekomandimeve të vazhdueshme ne kuadër të Procesit të Stabilizim Asociimit 
për përqasjen e legjislacionit në fushën e imigracionit me atë Evropian. Me hartimin e 
Ligjit të ri, Shqipëria ka bërë një hap përpara drejt këtij procesi.  

Për lehtësi studimi, analiza e legjislacionit imigrator në këtë pjesë të manualit ka ndjekur 
të njëjtën strukturë si legjislacioni evropian për imigracionin. 

387Ligji i ri për të huajt me numër 9959, data 17.07.2008.
388Ligji i ri për të huajt hyn në fuqi më 1 Dhjetor 2008. Deri në hyrjen në fuqi të tij do të vazhdojë zbatimi i dispozitave të ligjit të vjetër. 
389Gjate kohës se hartimit të këtij manuali, nuk ishin hartuar aktet e tjera në baze dhe zbatim të ligjit për të huajt. Referime do të bëhen 
edhe në aktet të tjera si Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Ligji për Arsimin parauniversitar dhe Ligji për Arsimin e Larte etj. 
390Raporti i Analizës se Legjislacionit dhe Praktikës Shqiptare për Imigracionin Krahasuar me Standartet e Acquis Evropiane dhe ato 
Ndërkombëtare, botuar nga IOM, 2002. 



121

E Drejta Migratore e Bashkimit Evropian

D.4. 1. Hyrja 
Shqipëria synon zbatimin e një regjimi juridik rigoroz dhe transparent për hyrjen e të 
huajve, i cili do t’i shërbejë vendit në dy drejtime: 

të forcojë masat kundër imigracionit të parregullt me qëllim që të mos lejojë hapësira 1. 
për përdorimin e Shqipërisë si trampolinë për në vendet e Bashkimit Evropian, 
duke minimizuar rastet e abuzimit;
të krijojë lehtësira për hyrjen e çdo të huaji që përmbush kushtet dhe kriteret ligjore, 2. 
me qëllim që të shndërrohet në një vend tërheqës për turistët.

Gjithashtu, Shqipëria gjendet përballë presionit për të hartuar procedura të ngjashme me 
ato që ndiqen në vendet e BE-së si edhe të përcaktojë një regjim vizash të ngjashëm me 
atë të BE-së. Kjo e fundit është problematike pasi në shume raste, si p.sh me vendet e 
Ballkanit perëndimor apo me Turqinë, për shkak të një tradite të gjatë të marrëdhënieve 
reciproke dhe kushteve të bashkëpunimit dypalësh, modeli dhe legjislacioni Evropian 
nuk mund të ndiqet rigorozisht.391  
Në mënyrë të përmbledhur, disa nga parimet që rregullojnë hyrjen ne Shqipëri janë:

Hyrja e të huajve në Republikën e Shqipërisë realizohet vetëm në pikat e kalimit  ¾
kufitar të njohura dhe përcaktuara me ligj392 dhe në bazë të dokumentacionit të plotë 
dhe të pranueshëm nga autoritetet shqiptare si më poshtë. Kërkesat për hyrje, në 
përputhje me specifikat e Acquis Communaitare janë: 

Dokument i vlefshëm udhëtimi - 393  
Vize hyrëse ose leje qëndrimi e lëshuar nga autoritetet shqiptare kompetente - 394 
Mjete financiare, sipas përcaktimeve të akteve nënligjore - 395 
I huaji nuk është subjekt i ndonjë urdhri largimi apo refuzimi. - 396  

Viza është një kusht themelor për hyrjen e të huajve që vijnë nga vendet me të cilët  ¾
ekziston regjimi i vizave. Si rregull, viza merret duke bërë kërkesë në përfaqësitë 
diplomatike shqiptare jashtë shtetit, ku personi paraqitet personalisht397. Për lëshimin 
e vizës Ministria e Jashtme që është institucioni kompetent për vizat vërteton nëse 
i huaji mbush kriteret e hyrjes dhe nuk i refuzohet hyrja në Shqipëri, duke marrë të 
dhëna nga Ministria e Brendshme dhe Shërbimi Informativ Kombëtar.398  

391Turqia si dhe të gjithë vendet e Ballkanit perëndimor janë në listën negative të vizave të Bashkimit evropian, në kuadër të bashkëpunimit 
reciprok dhe interesave të përbashkëta,  Shqipëria nuk aplikon regjimin e vizave me Turqinë dhe shumë vende të rajonit.  
392Shih nenin 7 i Ligjit për të Huajt (që këtej LpH). 
393Shih nenin 7 të LpH. Dokumenti duhet të ketë vlefshmëri të paktën 3 muaj nga data e hyrjes në rast se personi mund të hyje pa vize 
ose 3 muaj pas vlefshmërisë se vizës në rast se hyrja është me vize. Teksti i LpH në pjesën e dokumentit të vlefshëm të udhëtimit është i 
paqartë, ose ka një gabim në shtypje të materialit pasi shprehet: dokument i vlefshëm i pranuar nga ky ligj, me një afat vlefshmërie të 
paktën 3 muaj para datës se përfundimit të saj, ose të tejkaloje periudhën 3 muaj nga data e lejueshme e qëndrimit për personat që kanë 
të drejte të hyjnë pa vize. Mendojmë se termi  “e saj“ i referohet  “vizës“., në të kundërt ky paragraf është kontradiktor. 
Si dokumenta udhëtimi parashikohet pasaporta, dokumenti për kalim kufitar, leje kalimi të lëshuar nga organizma ndërkombëtare të 
njohura nga Shqipëria në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare shumëpalëshe apo dypalëshe  të ratifikuara.  
394Shih si më sipër, neni 7 i LpH. 
395Aktet nënligjore nuk kanë filluar ende nga hartimi, për pasojë nuk janë të qarta specifikimet mbi mjetet financiare të nevojshme. 
396Shih Nenin 7 të LpH dhe nenin 8 për personat e padëshirueshëm. Neni 7 (3) duket se nuk është në përputhje me objektin e vete nenit 7 
i cili i referohet : hyrjes, tranzitit dhe daljes. Kjo pasi 7(3) i referohet aplikimit për vize ose qëndrimit të personave të mitur. Për pasojë, 
nuk është e qarte arsyeja pse ky paragraf është vendosur në këtë nen. 
397Përjashtim behet vetëm në raste të veçanta. Ligji parashikon se rastet dhe modalitetet përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave 
(KM). Në momentin e hartimit të këtij dokumenti, vendimi nuk ishte hartuar. Përgjithësisht
kërkesa behet në përfaqësitë në vendin e qëndrimit, ose në përfaqësinë me të afërt me vendin e qëndrimit. Në rast se dhe kjo është 
e pamundur, aplikimi bëhet në përfaqësitë e caktuara në bazë të një liste të nxjerr nga KM ose në përfaqësitë e shteteve të tjera në 
përputhje me marrëveshjet dypalëshe. 
398Shih nenin 16 të LpH. 
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Vizat mund të lëshohen edhe nga Policia Kufitare dhe e Migracionit në kushte  ¾
emergjence, fatkeqësi natyrore, raste vdekje apo sëmundje të certifikuara, për marinarët 
e huaj si edhe për rastet kur Ministria e Jashtme për shkak të detyrimeve ndërkombëtare 
apo interesat shtetërore kërkon nga Policia Kufitare lëshimin e vizës në kufi.399  
Aplikimi për vizë për të miturit bëhet nga prindi ose kujdestari ligjor. Në rast se  ¾
i mituri nuk ka pasaportë personale, viza i shënohet në dokumentin e prindit apo 
kujdestarit ligjor.400  
Në përputhje edhe me  ¾ Acquis Communaitare, legjislacioni shqiptar njeh këto lloj 
vizash: 

Vizë tranziti (A) në aeroport1. 
Vizë tranzit (B) për kalim tranzit në vend, jo më shume se 5 ditë2. 
Vize afatshkurtër qëndrimi (C), e cila jepet për një qëndrimi jo më shumë 3. 
se 90 ditë brenda 180 ditëve.401

Vizë afatgjatë – 1 vjeçare e tipit (D), për një periudhe qëndrimi rreth 4. 
180 dite. 

Vizat afatgjate të tipit (D) ndahen ne viza për aktivitete ekonomike, profesionale, 
tregtare, punësimi, studimi, bashkimi familjar, viza për familjarët e shtetasve shqiptare, 
për veprimtare humanitare, diplomatike, shërbimi, për qëllime të tjera, për punësim 
stinor, për motive humanitare etj.402  

Legjislacioni shqiptar njeh edhe dy lloje të tjera vizash: diplomatike dhe të  ¾
shërbimit, të cilat i nënshtrohen një regjimi tjetër, për shkak të kategorisë specifike 
(të të huajve) që i drejtohen. 
Pajisja me vizë realizohet vetëm pasi Ministria e Punëve të Jashtme gjykon se i huaji  ¾
mbush kriteret ligjore, në të kundër viza refuzohet. Viza mund të anulohet edhe ne 
rast se janë shkelur dispozitat ligjore në dhënien e saj, kur i huaji ka paraqitur të 
dhëna të rreme, kur shpallet person i padëshiruar pas dhënies se vizës, kur nuk 
respekton rregullat e vendosura nga autoritetet doganore dhe ato kufitare. Anulimi 
i vizës normalisht behet nga institucioni që e ka lëshuar atë.403 Ligji nuk është i 
qartë se si procedohet për anulimin e vizës në rastet kur personi nuk ka respektuar 
rregullat doganore apo kufitare nëse viza anulohet nga këto autoritete apo njoftohet 
Ministria e Jashtme për të bërë anulimin. 
Për personat që lejohen të hyjnë pa vizë ligji parashikon detyrimin për paraqitje në  ¾
drejtorinë rajonale të kufirit brenda 30 ditëve nga data e hyrjes.404 Dispozita ligjore 
e parashikon këtë detyrim për çdo të huaj që hyn në RSH, gjë që duket jo realiste, 
po të mbajmë në konsideratë se shumë të huaj hyjnë në Shqipëri për aktivitete të 
shkurtra, konferenca, seminare, që mund të zgjasin nga 1-3 dite. Një detyrim i tillë 
nuk parashikohet as ne Acquis Communautaire. Gjykojmë se detyrimi për paraqitje 
në Drejtorinë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit duhet të jete për të huajt që hyjnë 
pa vizë por që duan të qëndrojnë për një periudhë kohe më shumë se 30 ditë. 

399Shih nenin 17 të LpH. 
400Shih nenin 18 të LpH. 
401Shih nenin 13 të LpH. 
402Shih nenin 14 të LpH. 
403Shih neni 19 të LpH. 
404Shih Nenin 20 të LpH.
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Kushtet e tjera të hyrjes:
Të huajt, si ata që mund të hyjnë pa vizë dhe ata që hyjnë me vizë duhet të  ¾
demonstrojnë se kanë mjete financiare të nevojshme, se kanë një garant, qoftë 
person  fizik apo juridik ku do të qëndrojnë apo ka bërë ftesën.405 Në pjesën që flet 
për kushtet e hyrjes, ligji parashikon edhe depozitën bankare, si garanci që i huaji do 
të largohet nga vendi. Nuk është e qartë përse depozita bankare është vendosur tek 
kushtet e hyrjes, kur në fakt i referohet aplikimit për vizë ose lejes së qëndrimit.
Si kushte për të lejuar apo refuzuar hyrjen, ligji parashikon edhe konsideratat  ¾
kombëtare apo publike, në mënyrë më specifike: i huaji nuk duhet të jetë shpallur 
person i padëshirueshëm, në bazë të specifikimeve, nuk përbën rrezik për rendin 
apo sigurinë publike e kombëtare, nuk është subjekt i urdhrit të largimit, largimit 
me forcë apo dëbimit.406  

D.4.2. Pranimi 
Të huajt pajisen me vizë ose leje qëndrimi ne varësi të motivit të hyrjes se tyre. Pranimi i 
të huajve mund të jetë për aktivitetet ekonomik, profesional, aktivitet tregtar, punësimi, 
studimi, ribashkim familjar, arsye humanitare etj. Motivi i pranimit është i rëndësishëm 
pasi, në përputhje me të do të vijohet me lëshimin e dokumentave përkatës. Në vijim do 
të ndalemi shkurtimisht tek pranimi për motive punësimi e vetëpunësimi, për pranimin 
për motive studimi dhe për bashkim familjar. 

D.4.2.1 Pranimi për motive punësimi
Numri më i madh i shtetasve të huaj në Shqipëri është pranuar për motive punësimi 
ose vetëpunësimi. Pranimi për motive punësimi, qoftë si punëmarrës apo punëdhënës i 
nënshtrohet disa parimeve të përbashkëta: 

Të huajt mund të punojnë në Shqipëri-qoftë si punëdhënës apo punëmarrës vetëm 1. 
pasi të jene pajisur me leje pune. Përjashtim bëhet për kategori të posaçme të të 
huajve, me qëllim lehtësimin e ardhjes dhe qëndrimit të tyre në Shqipëri.407  

Institucioni kompetent për dhënien e lejes se punës është Ministria e Punës, 2. 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.

I huaji duhet t’i përmbahet motivit  për të cilin është lëshuar leja e punës.3. 408 

Lejet e punës, si për punëmarrësin dhe të vetëpunësuarin, fillimisht jepen për një 4. 
periudhë 1 vjeçare me mundësi ripërtëritje. Pas përtëritjes së parë, leja e punës jepet 
për një periudhe 2 vjeçare, dhe pas përfundimit të lejes dyvjeçare për here të dytë, 
jepet leje e vazhdueshme. Kërkesa për përtëritjen e lejes së punës bëhet 15 ditë 
përpara mbarimit të afatit të lejes ekzistuese.409  

Legjislacioni shqiptar njeh 4 lloje leje pune: Leje pune e tipit A-si punëmarrës; Leje 5. 
pune e tipit B për veprimtari të pavarur ekonomike; Leje pune e tipit C për raste të 

 
405Shih Nenin 10,11, 12 të LpH. 
406Shih Nenin 7 të LpH.
407Shih nenin 39 të LpH. Përjashtim behet për konsulentët apo këshilltarët në institucionet shtetërore, misionet e asistencës teknike, 
përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare, të huajt që gëzojnë privilegje e imunitete, personeli i transportit kufitar etj. 
408Shih nenin 43 të LpH.
409Shih Nenin 45 të LpH.  
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veçanta dhe Leje pune e vazhdueshme e Tipit D për ata që kanë marrë leje pune në 
mënyrë të vazhdueshme.410  

Leja e punës përfundon ose anulohet kur i huaji është larguar për një periudhë të 6. 
pandërprerë mbi 6 muaj nga territori i RSH ose ka dhënë deklarime të rreme.411   

Ne rast refuzimi apo anulimi të lejes së punës, i huaji ka të drejtë të njoftohet 7. 
me shkrim si edhe të ankimojë refuzimin apo anulimin. Ankimi do të kryhet në 
gjykatën e qytetit ku banon brenda një periudhe kohore prej 15 ditësh.412   

Në vijim do të trajtojmë pranimin për motive punësimi, si punëmarrës, pranimin për 
veprimtari të pavarur ekonomike dhe pranimin për motive studimi 

D.4.2.1.a Pranimi si punëmarrës:
Në përputhje me legjislacionin komunitar, ligji shqiptar parashikon se pranimi i  ¾
të huajve për motive punësimi si punëmarrës bëhet duke mbajtur në konsideratë  
nevojat e tregut të punës. Para lëshimit të lejes së punës vlerësohet nëse vendi 
i punës mund të zihet nga punëkërkues shqiptar; nga të huaj që janë anëtarë të 
familjes të shtetasve shqiptare; apo nga anëtarë të familjes se të huajit me qëndrim 
të rregullt ne vend.413  

Legjislacioni shqiptar parashikon se përparësi duhet t’u jepet shtetasve nga vendet  ¾
me të cilët Shqipëria ka marrëveshje dy apo me shume palëshe si edhe të huajve 
që kanë leje qëndrimi ne Shqipëri dhe ushtrojnë veprimtari të ligjshme. LpH për të 
huajt bie në përsëritje kur e trajton çështjen e lëshimit të lejeve të punës, duke marrë 
në konsideratë nevojat e tregut të punës si në nenin 40 dhe 42. Për pasojë do të 
gjykonim që këto dy nene të rihartoheshin në mënyrë që të sqaronin qartë çështjet 
që kanë të bëjnë me : i) nevojat e tregut të punës; dhe ii) kategoritë e të huajve të 
cilët përjashtohen nga testi i vlefshmërisë se tregut të punës. 
Subjekt i dispozitave ligjore për pranimin për motive punësimi janë punëmarrësit  ¾
stinor; të transferuarit brenda ndërmarrjes; punësimin kufitar; formimin profesional; 
vullnetarët etj.414 Të drejtën për të punuar si punëmarrës e kanë edhe studentët, për 
sa kohë ata punojnë me kohë të pjesshme, deri në 20 orë në javë.415  

Leja  e punës për veprimtari ekonomike si punëmarrës zakonisht jepet për një  ¾
periudhe fillestare 1 vjeçare, dhe pas dy ripërtëritjeve për një afat 2 vjeçar. Pas 
mbarimit të lejes së dytë dyvjeçare, i huaji mund të marrë leje pune të vazhdueshme.416  
Përjashtim bëjnë lejet për punonjësit stinorë, leja e të cilëve lëshohet me kohëzgjatje 
deri në 6 muaj për çdo vit. 

410Shih nenin 48 të LpH. 
411Shih nenin 44 dhe 64 të LpH. 
412Shih nenin 65 të LpH. 
413Shih nenin 40 të LpH. 
414Shih nenin 48 për tipet e lejeve të punës 
415Shih nenin 52 të LpH. 
416Shih nenin 61 të LpH. 
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D.4.2.1.b Pranimi si vetëpunësuar

Pranimi i të huajit si i vetëpunësuar trajtohet në një këndvështrim tjetër, i  ¾
dallueshëm nga pranimi si punëmarrës. Të huajt pranohen si të vetëpunësuar me 
synimin se aktiviteti i hapur prej tyre do t’i shërbejë vendit, pra testi i tregut të 
punës zëvendësohet me testin e përfitimit ekonomik. 

Legjislacioni parashikon se autoriteti qëndror për vlerësimin e përfitimit ekonomik të  ¾
veprimtarisë së të vetëpunësuarit është Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës 417, 
por nuk specifikon se cili do të jetë autoriteti që do të bëjë kërkesën për realizimin e 
testit të përfitimit ekonomik-nëse do të realizohet për çdo të vetëpunësuar nga Ministria 
e Ekonomisë apo pas një kërkese të MPÇSSHB. Pra, modalitetet e bashkëpunimit 
midis dy strukturave, njëra përgjegjëse për dhënien e lejes së punës për vetëpunësim, 
dhe tjetra për testin e përfitimit ekonomik, që është një kusht sine qua non për dhënien 
e lejes së punës nuk sqarohen nga legjislacioni ekzistues. 

Testi i përfitimit ekonomik nuk mbahet në konsideratë kur jepet leje pune për  ¾
vetëpunësim në sektorë specifike, me interes për Shqipërinë, në ndonjë rajon si 
edhe për aktivitetet që do të krijojnë mundësi punësimi në vend.418 

Legjislacioni shqiptar për punësimin � 419 trajton gjerësisht edhe lejet e punës për 
kategori të veçanta, të tipit C, lejet e punës për studentet, punonjësit ndërkufitarë etj. 
Në përpjekje për të parashtruar një bazë ligjore të plotë, të qartë dhe transparente, 
vihen re përsëritje apo renditje jo në mënyrë logjike të disa dispozitave. Në mënyrë 
më specifike: Neni 59 i LpH i referohet Ripërtëritjes dhe Anulimit të lejeve të 
punës, neni 63 i referohet refuzimit të lëshimit dhe ripërtëritjes së lejeve të punës, 
ndërsa neni 64 i referohet përsëri anulimit të lejes së punës. Gjithashtu, dispozitat 
janë shpërndarë në mënyrë të tillë që e bëjnë të vështirë leximin e kësaj pjese. Këtu 
mund të përmendim nenin 62 i cili është përfshirë në pjesën e lejeve të punës po 
ndërkohë nuk trajton lejet e punës, por me statusin e rezidentit afatgjatë, që trajtohet 
në një pjesë tjetër të ligjit. 

D.4.2.2. Pranimi për motive studimi
Legjislacioni shqiptar rregullon regjimin juridik të të huajve që hyjnë në vend për 
motive studimi. Për të mënjanuar abuzimet, LpH ve theksin tek institucionet arsimore 
të licensuara nga shteti.420 Një i huaj mund të hyjë e qëndrojë në vend për motive 
studimi në rast se ndjek procedurat e mëposhtme: 

Në rast se është shtetas i vendeve ku zbatohet regjimi i vizave, duhet të aplikojë për 1. 
vizë studenti, e cila është vizë afatgjatë e tipit D/ST. Kjo vizë e mundëson  studentin 
e huaj të qëndroje për një periudhe 180 ditore brenda 1 viti.421  

417Neni 4 (dh) i LpH. 
418Ky kriter nuk zbatohet edhe për të huajt që kanë punuar dhe qëndruar në mënyrë të ligjshme për me shume se 2 vjet brenda 5 viteve 
në vend. 
419Këtu i referohemi vetëm LpH, pasi aktet nënligjore që shoqëronin ligjin e vjetër pushojnë se ekzistuari me miratimin e draftit të ri, 
ndërsa aktet e reja nënligjore në baze dhe zbatim të ligjit të ri nuk ishin hartuar në momentin e përpunimit të këtij manuali.
420Shih nenin 22, LpH. 
421Shih nenin 14, LpH. 
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Për periudha studimi më të gjata, i huaji duhet të aplikojë për leje qëndrimi për motive 2. 
studimi. Leja e qëndrimit për motive studimi është 1 vjeçare kur lëshohet për herë të 
parë, por ka mundësi përtëritje apo shtyrjeje në varësi të kohëzgjatjes së studimeve.422  
I huaji që kërkon të hyjë për motive studimi, duhet të paraqesë si për vizë (në rast se i 3. 
nevojitet) dhe për leje qëndrimi dokumentacionin e plotë që dëshmon se është pranuar 
nga një institucion arsimor i licensuar dhe se ka mjete të mjaftueshme për jetesën. 

Legjislacioni shqiptar nuk parashikon klauzola të veçanta për pranimin për studime/
kërkime shkencore. Nuk është e qartë nëse të huajt që kërkojnë të hyjnë e qëndrojnë 
në Shqipëri për motive studimi shkencor duhet të aplikojnë për vizë ose leje studimi 
apo vize/leje punësimi, në ato raste kur kërkimi shkencor është kundrejt pagesës. 
Megjithatë, duke marrë në konsideratë natyrën e studimeve shkencore, gjykojmë se në 
këto raste i huaji duhet të trajtohet si i pranuar për motive studimi. 

D.4.3. Qëndrimi
Qëndrimi i të huajve në RSH i nënshtrohet detyrimit për pajisje me leje qëndrimi. 
Legjislacioni shqiptar trajton gjerësisht në një seksion të veçantë çështjet që kanë të bëjnë 
me qëndrimin si: lejet e qëndrimit, procedurat e aplikimit për leje qëndrimi, si dhe elementët 
që kanë të bëjnë me qëndrimin afatgjate- ribashkimin familjar, rezidentët afatgjatë. 
Në vijim do të trajtohen shkurtimisht kategoritë e përfituesve të lejes së qëndrimit, 
autoritetin kompetent dhe procedurat e aplikimit për leje qëndrimi:  

Leje qëndrimi mund të kërkojë një i huaj i pajisur me vize afatgjatë (D) si dhe çdo  ¾
i huaj që lejohet të hyje pa vizë në territorin e RSH.423   
Autoriteti kompetent për lëshimin e lejes ë qëndrimit është Drejtoria Rajonale e  ¾
Policisë Kufitare dhe Migracionit. 
Lejet e qëndrimit lëshohen për një periudhe 3 ose 6 muaj dhe 1 vit. Leja e parë e  ¾
qëndrimit është gjithmonë jo me shumë se 1 vit, me të drejtë ripërtëritjeje. Kërkesa 
për ripërtëritje bëhet 30 ditë para skadimit të lejes ekzistuese.424  
Personat që kanë qëndruar jo më pak se 5 vjet në mënyrë të rregullt kanë të drejtë  ¾
të kërkojnë leje qëndrimi të përhershme. Legjislacioni shqiptar parashikon edhe 
kategoritë e posaçme që përfitojnë leje qëndrimi të përhershme edhe pa mbushur 
kushtin e periudhës 5 vjeçare.425 
Kërkesa për ripërtëritje të lejes se qëndrimit mund të refuzohet ne rast se nuk përmbushen  ¾
afatet dhe kriteret e parashikuara.426 Legjislacioni parashikon të drejtën për ankim në rast 
refuzimi të lejes së qëndrimit, brenda 10 ditëve nga data e marrjes dijeni me shkrim për 
refuzimin e lejes. Ankimi bëhet në gjykatën e shkallës së parë. Megjithatë, legjislacioni 
nuk është i qartë nëse vendimi i gjykatës së shkallës së parë është përfundimtar për këtë 

422Shih nenin 23, LpH.
423Shih nenin 22 të LpH. 
424Ripërtëritja e lejes se qëndrimit behet nga policia kufitare e cila vendos brenda 30 ditëve për ripërtëritjen ose jo të lejes së 
qëndrimit. 
425Shih nenin 26 të LpH. Për kategoritë e veçanta shih nenin 36. Si kategori e veçante përkufizohen të huajt që kanë hyre për qëllime 
të bashkimit familjar me një shtetas shqiptar ose një të huaj me leje qëndrimit të përhershme; i huaji me paraardhësit (prind/gjysh) me 
shtetësi shqiptare, fëmija i lindur në Shqipëri nga shtetas të huaj me leje qëndrimi të përhershme. 
426Si p.sh: kur nuk ka arsye të motivuara për vonesën në paraqitjen e dokumentacionit për ripërtëritje; kur nuk plotëson kriteret dhe 
kushtet e kërkuara për dhënien e lejes, kur është i sëmurë nga një sëmundje e cila ve në rrezik shëndetin publik, ekzistojnë kushtet për 
të urdhëruar largimin e tij, është bere subjekt i largimit ose ndalimit të hyrjes se qëndrimit, është zgjidhur martesa në rast se leja e 
qëndrimit është fituar për shkak të bashkimit familjar. Nuk është e qarteëse çfarë do të thotë ligji kur referohet në nenin 25 (c) : ekzistojnë 
kushtet për të urdhëruar largimin e tij, ndërkohë që në piken pasuese thotë: është bërë subjekt i largimit ose ndalimit të hyrjes apo 
qëndrimit. Nuk është e qartë se cilat janë ‘kushtet’ dhe cili autoritet e përcakton se ‘kushtet në fakt ekzistojnë”. 
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tip çështje, apo të huajit i lind e drejta që të ezaurojë të gjitha shkallët e apelit në gjykatë. 
Gjithashtu, Ligji nuk sqaron nëse ankimi mund të bëhet brenda vendit apo jashtë, pasi 
duhet të marrim në konsideratë që me mos ripërtëritjen e lejes së qëndrimit, i huaji 
duhet të largohet. Sugjerohet që këto çështje të specifikohen në aktet nënligjore për 
hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në RSH. 
Autoritetet shqiptare kanë të drejtë të anulojnë lejen e qëndrimit në rast se vërtetohet se  ¾
i huaji ka paraqitur të dhëna apo fakte të rreme me qëllim marrjen e lejës së qëndrimit; 
kanë ndryshuar kushtet për të cilat u lëshua leja e qëndrimit; është subjekt i dëbimit; për 
të miturit, në rast se prindit apo kujdestarit ligjor nuk i garantohet qëndrimi ne RSH; si 
edhe në rastet kur leja është dhënë për shkak të bashkimit familjar dhe kanë ndryshuar 
rrethanat që e bën të mundur të drejtën e bashkimit familjar, për sa kohë që i huaji/e 
huaja nuk janë pajisur me leje qëndrimi për një periudhe 5 vjeçare.427 Ligji parashikon 
mundësinë e ankimit kundër anulimit të lejës së qëndrimit: brenda 30 ditëve tek Ministri 
i Brendshëm dhe në gjykatën e shkallës së parë për një periudhë prej 15 ditësh pas 
marrjes dijeni për vendimin e Ministrit të Brendshëm.
Në kuadër të frymës së përgjithshme të legjislacionit shqiptar në mbrojtje të  ¾
drejtave të njeriut, ligji parashikon që për arsye humanitare mund të pajisen me 
leje qëndrimi edhe azilkërkuesit, viktimat e trafikimit që kanë nevojë për mbrojtje, 
bashkëpunëtorët me organet e drejtësisë, personat pa shtetësi si edhe i huaji që 
ka lindur në Shqipëri por ka mbetur pa kujdestari dhe nuk ka fituar shtetësinë 
shqiptare.428 Sugjerohet që aktet nënligjore të përcaktojnë modalitetet për dhënien e 
lejes se qëndrimit për viktimat e trafikimit, me qëllim që të mos lejohen mundësi për 
abuzime. E njëjta gjë sugjerohet edhe për rastet e dhënies së lejes së qëndrimit për 
të huajin që bashkëpunon ose ka pranuar të bashkëpunojë me organet e drejtësisë: 
modalitetet dhe natyra e bashkëpunimit duhet të përcaktohet qarte në legjislacion. 

D.4.4. Banorët e përhershëm
Në përputhje me legjislacionin ndërkombëtar dhe në mënyrë të veçantë me Acquis 
Communaitare, ligji shqiptar bën diferencimin e të drejtave në varësi të kohëzgjatjes 
së qëndrimit në RSH. Ligji njeh kategorinë e rezidentëve të përhershëm si një kategori 
e veçantë që për shkak të periudhës së gjatë të qëndrimit në vend, kontribuon në jetën 
ekonomike dhe sociale të vendit, e për pasojë, duhet të jetë përfitues i një sërë të drejtash 
shtesë, krahasuar me të huajt që vijnë për qëndrim afatshkurtër. 

Rezident i përhershëm është një i huaj i cili ka qëndruar ne Shqipëri për një periudhë  ¾
kohe jo më pak se 5 vjet, duke përjashtuar studentët, si edhe dëshmon se posedon 
kushtet (banesë dhe të ardhura) e nevojshme për të jetuar ne Shqipëri.429 Çdo i huaj, 
që  i cili plotëson këto kushte430 dhe nuk është subjekt i largimit, ka të drejtë të bëjë 
kërkesë për t’u pajisur me leje qëndrimi të përhershme.431 

427Shih nenin 29 të LpH. 
428Shih nenin 31 të LpH.
429Shih nenin 26, si me sipër. 
430Leja e përhershme e qëndrimit i jepet edhe të huajve për arsye të veçanta me Urdhër të Ministrit  të Brendshëm, edhe pa mbushur 
kushtet si më sipër. 
431Pajisja me leje qëndrimi të përhershme nuk është automatike, por bëhet pas gjykimit të kërkesës me dokumentacionin përkatës nga 
Policia Kufitare dhe e Migracionit. Megjithatë, kjo dispozitë duket se nuk është në linjë me nenin 62 të LpH, i cili parashikon se rregullimi 
i çëeshtjeve lidhur me dokumentacionin e nevojshëm dhe procedurat e fitimit, humbjes apo anulimit të statusit të rezidentit afatgjate bëhet 
nga Këshilli i Ministrave me propozim të ministrive të linjës, gjë që le hapësirë për interpretim se edhe çështjet që kanë të bëjnë me lejen e 
qëndrimit të përhershëm duhet të përcaktohen me VKM. Neni 62 i LpH parashikon se me vendim të KM përcaktohet e drejta e lëvizjes së 
lirë dhe kushtet e posaçme për mbrojtjen nga dëbimi. Nuk është e qartë se çfarë ka parasysh ky nen me ‘të drejtën për lëvizjen e lirë’ dhe 
për ‘kushtet për mbrojtjen nga dëbimi’ kur vetë draft ligji , në kapitullin për dëbimin parashikon specifikat dhe modalitetet për dëbimin 
e të huajve rezidentë afatgjatë. 
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Rezidentët e përhershëm duhet të regjistrohen në zyrat e gjendjes civile, në regjistrin  ¾
për të huajt. Punësimi  apo vetëpunësimi i tyre nuk është subjekt i lejes së punës. 
Ata kanë të drejtë të gëzojnë të gjitha të drejtat në fushën e arsimit dhe sigurimeve 
shoqërore njësoj si shtetasit shqiptar. 
Legjislacioni parashikon se rezidentët e përhershëm pajisen me kartë identiteti dhe  ¾
pasaportë për të huajt, por gjatë kohës se hartimit të këtij manuali, procedurat për 
pajisjen me këto dokumenta nuk ishin miratuar. 

D.4.5. Ribashkimi Familjar 
Në përputhje me dispozitat kushtetuese dhe legjislacionin ndërkombëtar, kuadri ligjor 
që rregullon pozitën e të huajve njeh dhe respekton të drejtën për jetë familjare. Në këtë 
kontekst, legjislacioni parashikon të drejtën e të huajve për ribashkim familjar.432 Kjo e 
drejtë i njihet çdo të huaji që mbush kriteret si vijon: 

Ka  hyrë dhe qëndron në RSH në përputhje me kuadrin ligjor dhe është pajisur me a. 
leje qëndrimi jo më pak se 1 vit;
Ka fonde dhe mundësi akomodimi të mjaftueshme dhe adekuate për pritjen e b. 
anëtarëve të familjes dhe derdh kontributet shëndetësore ne bazë të ligjit433.
Kërkesa për leje qëndrimi të anëtarëve të familjes behet nga vetë i huaji në Policinë  ¾
Kufitare dhe të Migracionit. Kërkesa i referohet familjes që buron vetëm nga  një 
martesë; pra në rast të të huajve që vijnë nga vende ku poligamia është e ligjshme, 
i huaji mund të zgjedhë vetëm një bashkëshort (e) për bashkim familjar. 

Anëtarët e familjes së të huajit, marrin leje qëndrimi në varësi të lejes së qëndrimit  ¾
të të huajit. E drejta për leje qëndrimi të pavarur lind vetëm pas 5 vjetësh qëndrimi 
ne RSH ose në rastet kur është kujdestari ligjor i një fëmije me shtetësi shqiptare, 
apo kur, në rastin e zgjidhjes së martesës me të huajin aplikues, i është lëshuar një 
leje e përkohshme qëndrimi dyvjeçare, para zgjidhjes së martesës.434  

D.4.6. Lufta kundër imigracionit të parregullt
Forcimi i masave kundër imigracionit të parregullt është konsideruar si një nga prioritetet 
e politikave qeveritare për rreth një dekadë në Shqipëri. Arsyet për këtë janë të njohura 
tashmë: Shqipëria, për shkak të pozitës gjeografike ka shërbyer për një kohë të gjatë 
jo vetëm si vend dërgues për emigrantët por edhe si rrugë tranziti. Për pasoje, forcimi 
i kufijve dhe rritja e masave shtrënguese dhe ndëshkuese për kalimet e paligjshme të 
kufirit apo përdorimin e dokumentave të falsifikuar janë konsideruar si pjesë integrale 
e marrëdhënies Shqipëri- BE apo të Shqipërisë me shtetet anëtare të BE-së.  
Lufta kundër imigracionit të paligjshëm ka marrë formën e një strategjie shumë-
dimensionale e lidhur ngushtë me forcimin e kuadrit ligjor, trajnimin e vazhdueshëm të 
strukturave përgjegjëse për menaxhimin e flukseve imigratore, forcimin e bashkëpunimit 
me vendet e origjinës dhe ato të destinacionit etj. 

432Shih nenet 32-35 të LpH. 
433Shih nenin 32 të LpH.
434Shih nenin 33, të LpH. 
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Shqipëria është përpjekur të hartojë një legjislacion të ngjashëm me Acquis Communaitare 
për sa i përket imigracionit të paligjshëm. Në vijim, do të trajtohen disa nga parimet dhe 
elementet kryesore të masave kundër imigracionit të parregullt. Në mënyrë specifike 
do të trajtohen: refuzimi i hyrjes dhe qëndrimit, largimi, ndalimi dhe dëbimi i të huajve. 
Gjithashtu do të analizohet edhe kuadri ligjor lidhur me përgjegjësinë e transportuesit, 
punësimi i paligjshëm dhe martesat për qëllime dokumentacioni. 

D.4.6.a Refuzimi i hyrjes dhe qëndrimit: Largimi
Strukturat e Policisë Kufitare dhe Migracionit kanë të drejtë të refuzojnë hyrjen dhe 
qëndrimin e të huajve kur nuk përmbushen kërkesat dhe kriteret e përcaktuara në 
legjislacion.435 Refuzimi i hyrjes dhe qëndrimit realizohet duke mbajtur në konsideratë 
parimin e mosdiskriminimit436 dhe në kushte të procedurave të qarta dhe transparente. 

Në rast refuzimi të hyrjes, të huajit i vendoset shënimi “ refuzuar ‘ në pasaportë apo  ¾
dokumentin e udhëtimit si edhe merren masa për: kthimin e tij të menjëhershëm ose 
ndalohet deri në krijimin e mundësive për kthimin e tij.437 

Legjislacioni parashikon se i huaji, të cilit i është refuzuar hyrja ka të drejtë të bëje  ¾
ankim brenda 5 ditëve nga marrja dijeni, tek autoriteti i një shkalle më të lartë të 
Policisë së Shtetit.438 E drejta për ankim ndaj një vendimi refuzimi është një e drejtë 
themelore, për pasojë referimi në autoritetin përgjegjës për dorëzimin e ankimit 
duhet të jetë i qartë dhe specifik dhe jo i formës ‘autoriteti i një shkalle më të lartë 
se Policia Kufitare dhe për Migracionin’439. Gjithashtu ligji duhet të parashikojë 
qartë se në çfarë gjuhe bëhet ankimi dhe sa zgjat procesi për marrjen e vendimit 
mbi kërkesën e të interesuarit. Gjithashtu, nuk parashikohet nëse personi mund ta 
bëjë kërkesën brenda vendit apo edhe pasi të jetë larguar. Kjo është e rëndësishme, 
sepse me kthimin e menjëhershëm në kufi, e drejta e ankimit mbetet e pamundur 
për t’u realizuar në praktikë, në qoftë se nuk krijohet mundësia e ankimimit nga 
jashtë shtetit. 

Refuzimi i qëndrimit shoqërohet me nxjerrjen e urdhrit të largimit. Urdhri i largimit  ¾
përkufizohet si akti administrativ që përmban shkakun e refuzimit, afatin brenda 
të cilit i huaji duhet të largohet dhe pikën e kalimit kufitar prej nga i huaji duhet 
të largohet.440 Ligji parashikon se të huajit i komunikohet urdhri i largimit dhe 
procedurat e ankimit në një gjuhë që e kupton, por nuk parashikon nëse këto të 
fundit përcaktohet në urdhrin e largimit (pra janë pjesë e përmbajtjes së urdhrit të 
largimit) apo komunikohen me goje. 

I huaji të cilit i është refuzuar qëndrimi ka të drejtë të ankohet brenda 30 ditësh tek 
autoriteti qëndror i Policisë Kufitare dhe Migracionit441 dhe pas vendimit të PKM 
brenda 10 ditëve në gjykatën e shkallës së parë e cila e zgjidh çështjen për një periudhë 
435Shih si me sipër, neni 7 kushtet e hyrjes dhe qëndrimit. 
436Shih nenin 68, si me sipër. 
437Shih nenin 68, si me sipër. 
438Shih si më sipër. 
439P.sh. do t’i adresohet Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit apo Ministrit të Brendshëm. 
440Shih nenin 70, si më sipër.
441Shih nenin 71. Ankimi procedohet brenda 5 ditësh nga autoriteti qëndror i Policisë Kufitare dhe Migracionit. 
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kohe prej 30 ditësh. Legjislacioni parashikon se afati përfundimtar për ekzekutimin e 
urdhrit të largimit është periudha prej 60 ditësh. 

Legjislacioni vë theksin tek kthimi vullnetar i të huajit, të cilit pasi i komunikohet 
refuzimi i jepet një afat për t’u kthyer vullnetarisht ne vend.442 Në rast se i huaji nuk 
largohet vullnetarisht, do t’i nënshtrohet largimit me forcë.443 I huaji, subjekt i largimit 
me forcë informohet për procedurën dhe shkaqet e largimit me forcë në një gjuhë që 
e kupton, dhe gjatë kohës së nevojshme për të zbatuar largimin mbahet në qendër të 
mbyllur. 

Edhe  ¾ për largimin me forcë, legjislacioni shqiptar parashikon të drejtën e ankimit 
brenda 5 ditësh nga komunikimi i urdhrit të largimit me forcë tek autoriteti më i 
lartë administrativ, dhe pas vendimit të këtij të fundit, brenda 5 ditësh në gjykatën e 
shkallës së parë e cila merr vendim për një afat kohor prej 10 ditësh. Legjislacioni 
parashikon se gjatë kësaj periudhe, i huaji qëndron në qendër të mbyllur. 

Krahas largimit me forcë, legjislacioni shqiptar parashikon edhe një formë tjetër  ¾
të largimit, dëbimin. Dëbimi nuk është përkufizuar në legjislacion dhe nuk është 
e qartë se cili është dallimi midis dëbimit dhe largimit me forcë, për sa i përket 
procedurave dhe pasojave për të huajin. Parashikohet vetëm se urdhri i dëbimit 
nxirret nga Ministri i Brendshëm për personat e padëshiruar ose ata që kanë marrë 
refuzim për kërkesën për azil, ose me urdhër të autoritetit qëndror të Policisë, kur 
për shkak të të huajit nuk është bërë i  mundur ekzekutimi i largimit me forcë.444  

E drejta për ankim kundër vendimit të dëbimit është njohur shprehimisht nga  ¾
legjislacioni shqiptar. Ankimi drejtohet ne Gjykatën e Shkallës së Parë brenda 15 
ditëve nga data e marrjes së njoftimit. Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë nuk 
është përfundimtar, pasi të huajit i njihet e drejta e ankimit edhe në Gjykatën e 
Apelit, por për një afat prej 5 ditësh nga data e marrjes së vendimit të Gjykatës së 
Shkallës së Parë. 

D.4.6.b Ndalimi
Ekzekutimi i urdhrit të largimit, largimit me forcë apo dëbimit nuk është gjithmonë i 
menjëhershëm për disa arsye. Në radhë të parë, i huaji subjekt i largimit ka të drejtë që 
të ankohet kundër urdhrit, qoftë ky largimi, largimi me forcë apo dëbimi. Legjislacioni 
shqiptar nuk parashikon se kjo e drejtë mund të realizohet edhe jashtë vendit, me qëllim 
që të krijojmë mundësinë e një ekzekutimi të menjëhershëm të urdhrit të largimit. Si 
rezultat, për sa kohë që nuk janë ezauruar të gjitha shkallët e ankimit, i huaji nuk mund 
të largohet nga territori i RSH. Nga ana tjetër, edhe sikur procedura e ankimit të jetë 
ezauruar, shpesh i huaji subjekt i largimit nuk mund të largohet efektivisht për shkak të 

442Neni 70, si më sipër parashikon se i huaji subjekt i anulimit apo i ka mbaruar afati i qëndrimit të largohet për 10 ditë; të huajit që i 
është refuzuar rinovimi, i është anuluar apo revokuar leja e qëndrimit të largohet për 30 ditë; dhe për të huajt që kanë detyrime financiare 
apo likuidim biznesi të largohet për 3 muaj nga data e njoftimit. 
443Largimi me forcë parashikohet edhe për të huajt që nuk janë larguar nga territori 60 ditë pas afatit të vizës apo qëndrimit për ata që 
lejohen të hyjnë pa vizë; për të huajt që nuk kanë kërkuar ripërtëritjen e qëndrimit 60 ditë pas përfundimit të lejës së qëndrimit, të huajit 
që i është refuzuar azili, dhe të huajt e dënuar. 
444Shih nenin 75, si me sipër. 
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problemeve procedurale si p.sh. mungesa e dokumentacionit që do të bëjë të mundur 
udhëtimin dhe kthimin e tij në vendin e origjinës apo të tranzitit. 

Gjatë periudhës së nevojshme për ekzekutimin në fakt të largimit, i huaji ndalohet 
në qendra të ngritura posaçërisht për këtë drejtim. Legjislacioni shqiptar e përkufizon 
ndalimin si masë administrative që merret dhe ekzekutohet nga autoriteti shtetëror 
përgjegjës në nivel rajonal vendor ndaj të huajit për të cilin është nxjerrë urdhri 
i largimit, largimit me forcë ose dëbimit, ose për të huajin e ripranuar ne bazë të 
marrëveshjeve ndërkombëtare.445  

Pra, legjislacioni shqiptar e parashikon shprehimisht ndalimin në qendra të mbyllura deri 
sa të kryhen procedurat ligjore të largimit të të huajit. Ndalimi është privim i lirisë, për 
pasojë ai duhet të realizohet në bazë të procedurave të qarta dhe transparente. Legjislacioni 
ndërkombëtar parashikon se ndalimi në qendër të mbyllur duhet të bëhet vetëm për ato 
raste kur ka të dhëna të besueshme se i huaji do të largohet apo do të fshihet me qëllim që të 
mos ekzekutohet largimi i tij nga autoritetet.446 Pra, ndalimi duhet të konsiderohet si mjeti i 
fundit dhe jo të parashikohet në çdo rast kur ka një urdhër largimi. 

Subjektet e ndalimit: • 

Legjislacioni shqiptar parashikon se subjekte të ndalimit në qendër të mbyllur janë: 

të huajt që janë bërë subjekt largimi për shkak se refuzojnë të largohen ose ka arsye 1. 
të bazuara se do të krijojnë vonesa për zbatimin e urdhrit të largimit. Gjithashtu, 
legjislacioni konsideron si subjekt i ndalimit në qendër të mbyllur edhe të huajin 
që përpara daljes së urdhrit të largimit ka kryer një shkelje administrative, nuk 
ka respektuar afatet për t’u paraqitur pranë Policisë Kufitare dhe Migracionit, ka 
vuajtur një dënim me burgim për krim të kryer me dashje dhe është ne pritje për 
përfundimin e procedurave të largimit. 
të huajt subjekt i urdhrit të largimit me forcë; 2. 
të huajt subjekt i urdhrit të dëbimit; 3. 
të ripranuarit në bazë të marrëveshjeve të ripranimit.4. 447  

Autoriteti• 
Sikundër u përmend me sipër, ndalimi, si privim i lirisë duhet të realizohet në bazë të 
procedurave të qarta dhe transparente. Legjislacioni shqiptar nuk përmban një dispozitë 
të posaçme ku të parashtrojë procedurat për nxjerrjen e një urdhri ndalimi por shprehet 
se ndalimi është: masë administrative që merret dhe ekzekutohet nga autoriteti shtetëror 
rajonal/vendor e për pasojë, interpretohet se ndodh automatikisht sa herë që i huaji 
është në kategorinë e subjektit të ndalimit të parashikuar si më sipër.448 Përcaktimi i 
autoriteteve rajonale/vendore si autoritete kompetente për nxjerrjen e urdhrit të ndalimit 
është problematik, sidomos në rast se do t’i referohemi legjislacionit ndërkombëtar i 
cili parashikon se një detyrë e tillë duhet minimalisht t’i mandatohet autoritetit qëndror 
kompetent për imigracionin, dhe në situatën më të mirë duhet të jetë gjykata. Sidoqoftë, 

445Shih si me sipër, neni 79.
446Udhëzimi 6.1 i 20 Udhëzimeve të Këshillit të Evropës për Kthimin e detyruar. 
447Shih neni 80 i Ligjit për të Huajt. 
448Shih si me sipër, neni 79. 
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gjykata duhet të këtë detyrimin e rishikimit të urdhrit brenda 72 orëve nga dalja e 
tij. Për pasojë, neni 79 i projekt ligjit duhet të interpretohet në përputhje me nenin 
82 që i referohet kohëzgjatjes së ndalimit, kur thotë se ‘nëse ndalimi ka zgjatur 6 
muaj, Policia Kufitare dhe e Migracionit, e cila jep vendimin e ndalimit në qendër të 
mbyllur’. Rekomandohet që në aktet nënligjore të përcaktohet qartë autoriteti – Drejtori 
i Drejtorisë së Kufirit dhe Migracionit- si i vetmi autoritet që ka kompetencën të nxjerrë 
një urdhër ndalimi. 

Të drejtat dhe detyrimet e të ndaluarit• 
i.  I huaji, subjekt i ndalimit njoftohet në një gjuhë që e kupton se ka të drejtë të sigurojë 
mbrojtje ligjore, me avokat të zgjedhur prej tij ose kryesisht, si dhe të drejtën për të 
takuar të afërmit.449   
ii. I huaji subjekt i ndalimit ka të drejtë të ankohet në gjykatën e shkallës së parë për 
ndalimin apo kohëzgjatjen e ndalimit, brenda 10 ditësh nga data e njoftimit. I huaji ka 
të drejtë të ankohet edhe ndaj vendimit të gjykatës së shkallës së parë në gjykatën e 
apelit brenda 10 ditësh nga data e marrjes së vendimit në gjykatën e shkallës së parë. 
iii. I huaji i ndaluar në qendrën e mbyllur ka të drejtë të ankohet në çdo kohë për 
trajtimin në qendrën e mbyllur. Ai ka të drejtë për të informuar përfaqësuesin konsullor, 
të informohet në një gjuhë që e kupton për të drejtat dhe detyrimet e tij në qendër. 
iv. Ndalimi në qendrën e mbyllur duhet të jetë i kufizuar, për një periudhe jo më shumë 
se 6 muaj. Në rast se pas 6 muajve kthimi i tij nuk është bërë i mundur, Policia Kufitare 
dhe e Migracionit e zgjat afatin edhe për një periudhe tjetër 6 mujore, për një maksimum 
jo më shumë se 12 muaj. 
v. I huaji subjekt i ndalimit në qendër të mbyllur ka të drejtë të dëmshpërblehet në rast 
se me vendim të formës së prerë, gjykata ka shpallur të pavlefshëm ndalimin e tij në 
qendrën e mbyllur.450 
vi. Të miturit e pashoqëruar nuk mund të jenë subjekt i ndalimit në një qendër të 
mbyllur, por përjashtimisht ata mund të mbahen në qendra sociale të hapura, të ngritura 
posaçërisht në RSH për kategoritë e personave në situatë të pambrojtur. 

D.4.6.c. Qëndrimi i detyrueshëm në një territor të caktuar
Legjislacioni shqiptar parashikon si alternativë për ndalimin ne qendër të mbyllur, 
qëndrimin e detyrueshëm ne një territor të caktuar. Subjekt i kësaj forme të kufizimit 
të lirisë janë të huajt që nuk mund të kthehen për shkak të marrëveshjeve ndërkombëtare 
që ka nënshkruar Shqipëria apo për shkak të një leje qëndrimi të lëshuar për motive 
humanitare. Qëndrimi i detyrueshëm ne një territor të caktuar është një praktikë e re, për 
pasoje procedurat dhe modalitetet nuk janë të qarta dhe të mirëartikuluara. Sugjerohet 
që mangësitë ligjore në këtë drejtim të plotësohet sa më shpejt me aktet nënligjore.451   

449Shih si me sipër, neni 79.
450Shih nenin 90 të LpH. Përjashtim nga dëmshpërblimi bën: i huaji që iu është fshehur autoriteteve është arratisur apo ka tentuar 
të arratiset; me veprimet e veta ka penguar zhvillimin e procedurave ligjore që kanë të bëjnë me nxjerrjen e urdhrit të ndalimit apo 
qëndrimit; nuk ka deklaruar  ose ka fshehur mjetet financiare që ka në dispozicion për qëndrimin apo largimin e tij ka dhenë informacion 
të rreme për e penguar urdhrin e ndalimit apo qëndrimit. Nuk është e qarte nëse me vendim të gjykatës i huaji do të marre automatikisht 
dëmshpërblimin edhe sikur të jete në ndonjë nga kategoritë e mëposhtme, apo pas vendimit të gjykatës, do të vlerësohet veçmas nëse i 
huaji është në rastet përjashtimore. Do të ishte pa sens në qofte se kjo dispozite do të interpretohej si në rastin e dyte. Gjykojmë se gjykata, 
kur merr vendimin për shpalljen e pavlefshëm të vendimit të ndalimit duhet paraprakisht të vërtetojë se i huaji nuk bën pjese në një nga 
kategoritë përjashtimore. 
451Shih nenet 86 dhe 88 të LpH  i cili parashikon se Ministri i brendshëm do të nxjerre një urdhër për formatin e qëndrimit të 
detyrueshëm. 
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D.4.6.d. Ripranimi 
Lufta kundër migracionit të parregullt është e lidhur ngushtësisht me Ripranimin. Kjo 
e parë si në ripranimin e shtetasve të vet, ashtu edhe me ripranimin e  të huajve nga 
shtetet e origjinës apo të tranzitit. Kuadri ligjor për kthimin do të ishte pa vlerë në rast 
se nuk do të gjendej përballë përgjegjësisë së shtetit–qoftë i origjinës apo i tranzitit- për 
të ripranuar imigrantin e parregullt. Ripranimi, sikundër është përmendur në kapitullin 
e së drejtës ndërkombëtare është një koncept që vjen nga e drejta zakonore. Çdo shtet 
ka detyrimin për të ripranuar shtetasit e vet. Ndërsa ripranimi i të huajve që kanë kaluar 
tranzit, është një përgjegjësi e re, e cila është artikuluar sidomos vitet e fundit me 
zhvillimet e migracionit ndërkombëtar. 

Në këtë kontekst, ripranimi po shndërrohet në një çështje të lidhur ngushtë me 
marrëdhëniet midis shteteve. Marrëveshjet e ripranimit shpesh konsiderohen si kusht 
për politikën e jashtme të shteteve në fusha të ndryshme. Kjo është e vërtetë sidomos 
për Bashkimin Evropian.452   

Shqipëria është një nga shtetet e para që nënshkroi marrëveshje ripranimi me Komunitetin, 
e cila hyri në fuqi në Maj të vitit 2006. Marrëveshja, përmban edhe klauzolën për 
ripranimin e shtetasve të vendeve të treta, të cilët kanë tranzituar nga Shqipëria për në 
vendet e Bashkimit Evropian dhe anasjelltas. Kjo klauzolë u parashikua për të hyrë në 
fuqi pas një periudhe 2 vjeçare derogimi, me qëllim që Shqipëria të krijonte kushtet e 
përshtatshme për pritjen e shtetasve të huaj të parregullt ku themelore ishte ngritja e një 
qendre të mbyllur pritjeje. 

Duke marrë në konsideratë se modalitetet dhe procedurat për zbatimin e marrëveshjes 
së ripranimit KE- Shqipëri janë trajtuar në detaje në një tjetër manual trajnues, specifik 
për ripranimin453 për të mos rënë në përsëritje, këtu do të ndalemi shkurtimisht në disa 
konsiderata lidhur me rëndësinë e marrëveshjeve të ripranimit në tërësi, dhe në veçanti 
në marrëveshjen KE- Shqipëri.  

Pse marrëveshjet e ripranimit janë të domosdoshme për luftën kundër migracionit të 
parregullt? 
Procesi i kthimit të migrantëve të parregullt nuk është gjithmonë i lehtë. Përveç kostove 
të cilat gjithmonë e më shumë janë në rritje, procesi i kthimit shoqërohet me procedura të 
gjata burokratike. Shpesh herë migrantët e parregullt nuk kanë dokumentat e nevojshme 
apo identifikimi i tyre bëhet i pamundur për autoritet e vendit pritës. Në të tilla raste, 
autoritetet e vendit pritës bashkëpunojnë me përfaqësitë diplomatike dhe konsullore 
të vendit që dyshohet si vend origjine për të mundësuar identifikimin e personit. Duke 
qënë se burokracia konsullore shpesh here është tejet e gjatë (kjo shkakton që migranti i 
parregullt të qëndrojë për periudha të gjata ne përgjithësi në qendra të mbyllura pritjeje), 
autoritet e vendeve pritëse dhe ato të origjinës, mundohen që të evitojnë këto procedura 
nëpërmjet nënshkrimit të marrëveshjeve kuadër të cilat përcaktojnë modalitetet e 

452Shih si me sipër, kuadri Ligjor i Bashkimit Evropian lidhur me Marrëveshjet e Ripranimit. 
453Manual për Zbatim- nga Fernand Arn, Botuar nga IOM, 2006.
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bashkëpunimit dhe procedurat e kthimit. Pra në thelb, marrëveshja e ripranimit ka 
lindur  për shkak të mos-reagimit spontan të shteteve të origjinës së emigrantëve të 
parregullt ndaj kërkesave për identifikim të qytetareve të tyre ne vendet e pritjes. Nga 
ana tjetër, marrëveshjet e ripranimit dëshmojnë angazhim të përbashkët si të vendit të 
origjinës dhe atyre të destinacionit për të luftuar migracionin e parregullt nëpërmjet 
garantimit të kthimit. 

Pse shtetet e origjinës duhet ta nënshkruajnë një marrëveshje ripranimi, e ne mënyrë 
të veçantë me Bashkimin Evropian? 
Në përgjithësi, migracioni i parregullt është shndërruar në një problem serioz për 
pothuajse të gjithë vendet e botës. Është e vështirë sot të gjesh vende që janë vetëm 
origjine për migrantët- në përgjithësi shtetet janë si origjine, ashtu edhe tranziti apo  
pritës. Për pasojë të gjithë vendet e ndjejnë nevojën e instrumentave ligjore për të 
rregulluar procesin e kthimit në mënyrë reciproke. Në kuadër të marrëveshjeve me 
Bashkimin Evropian, kjo përfshin edhe një element tjetër- shumë shtete të origjinës 
aspirojnë perspektivën Evropiane, për pasojë arritja e standarteve në luftën kundër 
migracionit të parregullt përbën një kusht për të arritur këtë perspektivë. 

A është marrëveshja e ripranimit një kusht për një regjim të lehtësuar vizash? 
Këtu kërkohet fillimisht qartësimi i termit “lehtësim i vizave”. Shpesh ky term është 
ngatërruar me termin “liberalizim i regjimit të vizave”. Megjithatë, këto dy terma janë 
të dallueshme nga njëra tjetra. Lehtësimi i regjimit të vizave nuk ka të bëjë me nocionin 
e lëvizjes së lirë të njerëzve ashtu si ai përdoret në Bashkimin Evropian. 
Në fakt, nocioni lehtësim i vizave nuk është përkufizuar qartë në Acquis Communitaire.454  
Dokumenta të ndryshëm i referohen çështjeve të tilla si: lehtësimi i procedurave për dhënien 
e vizave455, përjashtimi i disa kategorive të caktuara të personave nga detyrimi për marrjen 
e vizave si p.sh diplomatët, anëtarët e ekuipazheve të anijeve, mbajtësit e pasaportave të 
disa organizatave ndërkombëtare, nxënësit e shkollave etj,456 thjeshtësimi dhe përshpejtimi 
i procedurave për nxjerrjen e vizave apo lehtësimi i dhënies së vizave me shume hyrje me 
qëllim që personat të lehtësohen në lëvizjet e tyre apo viza afatgjata. 

Regjimi i lehtësuar i vizave shpesh është pare si stimul nga vendet pritëse për të nënshkruar 
marrëveshje ripranimi. Regjimi i lehtësuar i vizave përbën edhe një motivim për shtetet 
që aspirojnë Evropën e Bashkuar, pasi u tregohet se ekziston vullneti dhe  mundësitë e 
përfshirjes në rast të arritjes së standarteve apo përmbushjes së disa kushteve. Kështu, 
shtete të tilla si Rusia, Ukraina, Maroku ne këmbim të nënshkrimit të marrëveshjes së 
ripranimit kanë kërkuar një regjim të lehtësuar vizash, duke shndërruar këtë kërkese ne 
‘një kusht’ të fillimit të bisedimeve për marrëveshjen e ripranimit. 
Studiuesit mendojnë se lidhja midis procesit të lehtësimit të regjimit të vizave nënshkrimit 
të marrëveshjeve të ripranimit artikulohet në disa dokumenta strategjikë të BE-së si 
p.sh në programin e Hagës të nëntorit 2004, ku Këshilli Evropian ‘fton Këshillin dhe 
Komisionin që të shqyrtojnë me qëllim zhvillimin e një qëndrimi të përbashkët, nëse 

454Shiko më sipër, kapitullin -Lëvizja e lire e njerëzve. Shiko edhe Philippe Debruycker:  Obtaining Visa Facilitation for the EU: the Case 
of Albania; http://www.iomtirana.org.al/en/E-Library/Brochures+/Nat%20Strat%20WSH%20Seleted%20papers.pdf
455Shiko Rregulloren e EC- nr. 1295/2003 e 15 Korrikut 2003 lidhur me masat e parashikuara për lehtësimin e procedurave për të 
aplikuar për dhënien e vizave për anëtaret e familjeve të personave që do të marrin pese në lojërat olimpike apo paraolimpike ne Athine 
. Shiko si me sipër Philippe Debrycker
456Shiko Rregullore 539/2001. Shiko si me sipër Philippe Debruycker. Obtaining Visa Facilitation for the EU: the Case of Albania
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në kuadër të politikës së Komisionit Evropian për Ripranimin mund të jetë e mundur 
të lehtësohet rast pas rast lëshimi i vizave afatshkurtër për shtetasit e vendeve të treta, 
aty ku është e mundur dhe në bazë të reciprocitetit, si pjesë e një partnership-i real në 
marrëdhëniet me jashtë, duke përfshire dhe çështjet e lidhura me migracionin”, apo 
në planin që zbaton Programin e Hagës i miratuar në maj 2005 nga Komisioni ku 
parashikohet se: ‘rekomandime specifike për negocimin e lehtësimit të vizave rast pas 
rasti me vendet e vendeve të treta ne kontekstin e politikës së ripranimit të Komisionit 
Evropian, ku të jetë e mundur dhe në bazë të reciprocitetit, me qëllim zhvillimin e një 
partneriteti real në çështjet për menaxhimin e migracionit (2005-2009). 457  
Në fakt vende si Makao, Hong Kongu e kanë nënshkruar marrëveshjen e ripranimit dhe 
kanë kërkuar lehtësim vizash, apo Rusia e vendosi si parakusht për fillimin e bisedimeve 
dhe vazhdimin e negociatave, ndërsa Shqipëria ishte një rast përjashtimor. Studiuesit 
mendojnë se edhe sikur Shqipëria të kishte insistuar më shumë, Komisioni nuk do të 
kishte pranuar një këmbim të tillë pasi në periudhën kur po negociohej Marrëveshja 
e Ripranimit me Shqipërinë, në strukturat politike dhe teknike të Komunitetit po 
diskutohej nëse duhet të ndryshonte perceptimi se marrëveshja e ripranimit është e 
lidhur domosdoshmërisht me lehtësimin e regjimit të vizave.458 Megjithatë, në çdo rast,  
nënshkrimi i marrëveshjes së ripranimit, e vuri Shqipërinë në një pozitë të favorshme 
ndaj Bashkimit Evropian, pasi tregoi se ka vullnetin dhe dëshirën për të bashkëpunuar 
në luftën kundër migracionit të parregullt, dhe se në mënyrë reciproke, i tillë  duhet të 
jetë dhe reagimi i Komunitetit. Koha tregoi që përgjigja e Komunitetit për lehtësimin e 
regjimit të vizave, nuk ishte vetëm për Shqipërinë, por në një perspektivë rajonale, ku 
u përfshinë pothuajse të gjithë vendet e Ballkanit. 

D.4.6.d. Përgjegjësia e transportuesit
Në kuadër të luftës kundër migracionit të parregullt, legjislacioni shqiptar parashikon 
masa konkrete ndaj transportuesit, si një agjent i rëndësishëm në procesin e hyrjes dhe 
lëvizjes se migrantëve të parregullt. Krahas nenit 298 të Kodit Penal për ndihmën për 
kalim të paligjshëm të kufirit, ku parashikohet deri në konfiskim të mjetit të transportit, 
legjislacioni për të huajt trajton në disa dispozita përgjegjësinë e transportuesve për të 
respektuar të drejtën shqiptare ne fushën e migracionit. 

Transportuesi përkufizohet si: personi fizik ose juridik i cili në rrugë ajrore, tokësore  ¾
ose detare transporton persona në /nga Republika e Shqipërisë.459 
Transportuesi mban përgjegjësi për verifikimin e dokumentacionit të të huajit për të  ¾
garantuar se është në përputhje me legjislacionin shqiptar. 
Në rast se rezulton se transportuesi ka transportuar të huaj të parregullt në territorin  ¾
e Shqipërisë ai mban përgjegjësi për : 1. kthimin e të huajit në vendin e origjinës apo 
në vendin e tranzitit; 2. përballimin e kostos së qëndrimit të të huajit ne RSH deri në 
momentin e largimit; 3. pagimin e një gjobe për transportimin e të huajve të parregullt. 
Transportuesi është subjekt i një gjobe që varion nga 300 000 deri ne 400-000 lekë.  ¾

457Shiko Dokumentin e këshillit 9246/2/05 JAI 184 date 31 maj 2005. Shiko gjithashtu Philippe Debruycker, Obtaining Visa Facilitiation: 
the case of Albania.  
458Shih si më sipër.
459Shih neni 1 (32) i LpH. 
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D.4.6.dh. Lufta kundër martesave fiktive
Paralelisht me zhvillimet e legjislacionit ndërkombëtar dhe atij evropian, legjislacioni 
shqiptar parashikon masa konkrete kundër martesave për qëllime dokumentacioni. 
Duhet të theksojmë se qëllimi i legjislacionit nuk është të kufizojë të drejtën e të huajit 
për jetë familjare, por përkundrazi, të evitojë mundësitë e abuzimit me këtë të drejtë. 
Në këtë kontekst, ligji për të huajt parashikon se leja e qëndrimit për shkak të bashkimit 
familjar mund të anulohet nga autoriteti qendror i Policisë Kufitare dhe Migracionit 
në rast se zbulohet se i huaji ‘ka lidhur një martese fiktive me qëllim përftimi leje 
qëndrimi’.460  

Përveç anulimit të lejes së qëndrimit për të huajt, legjislacioni parashikon ndëshkim 
administrativ për të huajin ose shtetasin shqiptar që lidh martese fiktive me qëllim 
përftimin e lejes së qëndrimit pa pasur për qellim realizimin e qëllimeve të martesës. 
Ky dënim parashikohet ne formën e gjobës nga 350 000 – 400 000 leke.461 Ligji nuk 
parashikon se cilat janë procedurat apo modalitetet që do të ndiqen për identifikimin 
e martesave fiktive. Sugjerohet që aktet nënligjore të përcaktojnë qartë dhe në detaje 
kuadrin procedural për marrjen e vendimit mbi martesat fiktive. 

D.4.7. Trajtimi i të huajve, integrimi dhe mosdiskriminimi
Ligji themeltar i vendit parashikon se të huajt në Republikën e Shqipërisë gëzojnë të 
drejta të njëjta si edhe shtetasit shqiptarë me përjashtim të rasteve kur Kushtetuta e 
lidh në mënyrë të posaçme gëzimin e të drejtave dhe lirive të caktuara me shtetësinë 
shqiptare.462 Gjithashtu, Kushtetuta ndalon diskriminimin me bazë gjinie, race, feje, 
gjuhe, bindje politike, fetare a filozofike, ekonomike, arsimore, sociale apo përkatësie 
prindërore. 
Në bazë dhe në zbatim të Kushtetutës, Ligji për të Huajt parashikon se të huajt:

kanë të drejtë të lëvizin lirisht në territor përveç rasteve të parashikuara në ligj; ¾ 463 
mund të organizohen në shoqata por jo të krijojnë parti politike si dhe të marrin  ¾
poste drejtuese dhe tituj në administratën publike;464 

kanë të drejtë të mbajnë dhe përdorin dokumentat e lëshuara nga autoritetet e vendit  ¾
të origjinës që përcaktojnë shtetësinë e tyre;

kanë të drejte t’i drejtohen gjykatave apo strukturave të tjera ankimore si dhe të  ¾
marrin dëmshpërblim në rast të abuzimit me të drejtat e tyre, në përputhje me 
legjislacionin në fuqi;

kanë të drejtë të kërkojnë ndihmë nga shteti shqiptar për t’u integruar në jetën  ¾
ekonomike, kulturore dhe sociale, në rast se kanë leje qëndrimi në vend. Në 
këtë kuadër për të huajt organizohen : kurse të gjuhës shqipe, kurse të formimit 

460Shih neni 35, si me sipër.
461Shih neni 101 si me sipër. 
462Shih Kushtetuta Shqiptare, neni 16. 
463Shih neni 5 i LpH. 
464Shih si më sipër, neni 5-6. 
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profesional, informacion për të drejtat e të huajve dhe mundësitë e integrimit ne 
shoqërinë shqiptare, aktivitete për mësimin e historisë, kulturës, qytetërimit dhe 
sistemit ligjor etj.465  

E drejta shqiptare për imigracionin nuk ka një traditë të gjatë në kuadrin e  �
legjislacionit në përgjithësi. Ajo është zhvilluar kryesisht pas viteve 1995, duke tentuar 
të përshtatet me zhvillimet e vetë fenomenit imigrator. Kuadri ligjor aktual tenton të 
mbulojë të gjithë aspektet e imigracionit duke filluar që nga hyrja, qëndrimi, largimi, 
ndalimi në qendra të mbyllura apo integrimi i të huajve në vend. Në fakt, një kuadër 
ligjor i plotë do t’i shërbente strukturave që trajtojnë çështje imigratore, sidomos në 
kushtet kur numri i të huajve që hyjnë e qëndrojnë në territorin shqiptar është gjithmonë 
e në rritje. Impakti i imigracionit pritet të jetë edhe me i ndjeshëm në shoqërinë shqiptare 
në një të ardhme të afërt, në rast se Shqipëria do të bëhet pjesë e Bashkësisë Evropiane. 
Në këtë drejtim, njohja me legjislacionin imigrator shndërrohet në një detyrë imediate 
për të gjithë strukturat shtetërore që mbulojnë çështje për të huajt. Këtu përfshihet jo vetëm 
MB, MPÇSSHB dhe MPJ por edhe ministri të linjës si Ministria e Arsimit, Ministria e 
Integrimit, Ministria e Shëndetësisë, strukturat e Prokurorisë dhe Gjykatave, Institutet e 
Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore, Zyrat e Punësimit, qofshin rajonale apo qendrore etj. 
Legjislacioni duhet të jetë i qartë dhe i kuptueshëm edhe për vetë imigrantët, si dhe të 
mos lërë mundësi interpretimi nga struktura të ndryshme. 

 

 
465Shih neni 99, si me sipër.
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Institutit Kombëtar të Diasporës pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme”.
Urdhri Nr. 1712/2007 “Për formën, përmbajtjen e regjistrit për emigrantët dhe xi. 
procedurat e regjistrimit”. 
Urdhri i Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barbarta, Nr. xii. 
1722, dt.18.09.2007, “Për formën, përmbajtjen e dokumentit dhe procedurën e 
përfitimit të statusit të emigrantit”.






