
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË 
TIRANË 
Nr.___________Vendimi 
 

VENDIM 
 

PËR REGJISTRIMIN SI PERSON JURIDIK 
 

Sot, më datën ____ . ___ . 2005, unë gjyqtare e Gjykatës së shkallës së 
Parë Tiranë, ____________________________, mora në shqyrtim 
kërkesën e kërkuesit Maksim Ferra, i cili kërkoi të rregjistrojë si person 
juridik Shoqatën “Qendra Shqiptare e studimeve të Luftës Kundër 
Terrorizmit dhe Krimit të Organizuar” dhe  

 
KONSTATOVA 

Se, kërkuesi Maksim Ferra, me cilësinë e Drejtorit Egzekutiv të Shoqatës, 
kërkon të rregjistrojë si person juridik “Qendra Shqiptare e Studimeve të 
Luftës Kundër Terrorizmit dhe Krimit të Organizuar 

Misioni dhe objektivat e saj do të jenë: 
 
Misioni: 
“Qendra Shqiptare e Studimeve të Luftës Kundër Terrorizmit dhe Krimit 
të Organizuar” është një bashkim vullnetar ekspertësh dhe studiuesish me 
përvojë në luftën kundër krimit dhe të përkushtuar në mbrojtjen e 
interesave kombëtare, ligjeve të shtetit dhe idealeve të demokracisë. Ajo 
ka për mision të saj nxitjen e nismave, studimin e prirjeve dhe 
rekomandimin e zgjidhjeve për parandalimin e krimit në shoqërinë 
shqiptare duke garantuar asistencë të kualifikuar për hartimin dhe 
zbatimin e strategjive afatshkurtëra, afatmesme dhe afatgjata. 
“Qendra Shqiptare e Studimeve të Luftës Kundër Terrorizmit dhe Krimit 
të Organizuar” funksionon si një shoqatë jofitimprurese dhe synon që 
përmes veprimtarive, studimeve, përfundimeve shkencore teorike e 
praktike dhe rekomandimeve të saj, të nxitë bashkëpunimin e 
koordinimin ndërmjet institucioneve të shtetit dhe shoqërisë civile në 
fushën e parandalimit dhe luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar. 
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“Qendra Shqiptare e Studimeve të Luftës Kundër Terrorizmit dhe Krimit 
të Organizuar” ka për mision të nxisë ndërgjegjësimin së bashkëpunimi 
dhe marrja e përgjegjësive nga të gjitha segmentet e shoqërisë, strukturat 
shtetërore e shoqërore dhe komunitetet është forma dhe strategjia 
kryesore e parandalimit të çdo lloj krimi. 
“Qendra Shqiptare e Studimeve të Luftës Kundër Terrorizmit dhe Krimit 
të Organizuar” ka si qëllim të nxisë, ndihmojë dhe koordinojë 
bashkëpunimin midis autoriteteve shtetërore dhe private të edukimit me 
publikun e gjerë për përcaktimin e prioriteteve në nivel komuniteti e më 
gjerë përmes kërkimit e studimit shkencor të dukurive kriminale, prirjeve 
sipas komuniteteve dhe llojshmërisë, për parandalimin e akteve terroriste 
dhe krimit të organizuar. 
 

Objektivat: 
1. Të bëjë kërkime shkencore dhe të studioje me forca të kualifikuara 

shkaqet, dukuritë dhe prirjet e fenomeneve kriminale e terroriste dhe 
të paraqesë alternativa, konkluzione e rekomandime në strukturat 
përgjegjëse shtetërore e publike për parandalimin dhe luftën kundër 
tyre. 

2. Të grumbullojë të dhëna studimore e statistikore nga projekte, 
programe, studime, analiza nga të gjitha burimet shteterore, të 
shoqrërisë civile dhe instituteve kërkimore të vendit e ndërkombëtare 
në fushën e krimit të organizuar dhe terrorizmit. 

3. Të  përgatisë dhe të ofrojë një trajtim shkencor alternativ të 
problemeve dhe fenomeneve në fushën e krimit të organizuar dhe 
terrorizmit. 

4. Të ndihmojë në gjetjen dhe identifikimin e formave e metodave të 
reja të luftës dhe prandalimit të krimit të organizuar dhe terrorizmit 
në bashkëpunim me qendra dhe organizata të vendit, rajonale e 
ndërkombëtare. 

5. Të koordinojë në shkallë vendi dhe qarku përpjekjet e organizmave 
rajonale e ndërkombëtare për ndërtimin e një fronti të përbashkët 
rajonal e më gjerë të parandalimit dhe luftës kundër krimit të 
organizuar, trafiqeve të paligjëshme dhe terrorizmit. 

6. Të organizojë veprimtari senibilizuese, seminare, konferenca, 
simpoziume, leksione dhe publikime speciale për informimin e 
specialistëve dhe publikut lidhur me problemet e shqetësimet e 
shoqërisë shqipatare në fushat e krimit të organizuar dhe terrorizmit. 
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7. Të përgatisë, kualifikojë dhe rikualifikojë në vijimësi anëtarët e saj 
në fushën e njohjes së strategjive, metodave dhe teknikave më të reja 
të parandalimit dhe luftës kundër krimit të organizuar dhe 
terrorizmit, duke shkëmbyer përvojat e antarëve të saj me shoqatat 
homologe dhe organet e specializuara shtetërore brenda e jashtë 
vendit. 

8. Të ndihmojë me rekomandime dhe asistencë të kualifikuar në 
përmirësimet e legjislacionit shqiptar në parandalimin dhe luftën 
kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit 

9. Të mbrojë dhe përfaqësojë interesat e antarëve të saj në shoqërinë 
shqiptare dhe më gjerë, duke ofruar për ta ndihmë dhe përkrahje të 
kualifikuar morlae, juridike, profesionale dhe teknike. 

10. Të ofrojë ndihmë dhe mbështetje të kualifikuar viktimave të krimit të 
organizuar dhe terrorizmit me ekspertët dhe anëtarët e saj dhe në 
bashkëpunim me organet e specializuara shtetërore. Të ofrojë 
asistencë dhe shërbime me ekspertë për viktimat virtuale të e-
piraterisë, krimit kompjuterik dhe të gjetjes së personave të humbur. 

11. Të ofrojë ndihmë të kualifikuar në trainimin e punonjësve të policive 
private e shtetërore në fushat e luftës kundër krimit të organizuar, 
terrorizmit dhe korrupsionit, përmes bashkëpunimit të ndërsjelltë, si 
dhe në rikualifkimin e specializimin në këto fusha. 

12. Të përfshijë dhe trainojë të gjithë ata qytetarë shqiptarë që janë të 
përkushtuar për mbrojtjen e demokracisë, shtetit ligjor dhe 
komuniteteve nga veprimtaria e organizuar kriminale dhe terrorizmi, 
duke i pranuar si anëtarë apo aktivistë të saj të kualifikuar. 

13. Të koordinojë dhe përfshihet me bordet e veta në qendër dhe qarqe 
në veprimataritë, projektet, programet rajonale dhe rekomandimet e 
SECI, KE dhe OKB, për territorin e Republikës së Shqipërisë, duke 
u angazhuar në një bashkëpunim permanent me organet kompetente 
shtetërore dhe organizmat ndërkombëtare. 

14. Të publikojë një organ shkencor periodik dhe faqen e saj në internet 
për publikimin e studimeve dhe informacioneve të dobishme në 
fushën e luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. 

Misionin, objektivat dhe aktivitetin e saj, “Qendra Shqiptare e Studimeve 
të Luftës Kundër Terrorizmit dhe Krimit të Organizuar”, i përmbush duke 
u organizuar dhe vepruar si një shoqatë jofitimprurëse. Ajo nuk ndjek 
qëllime politike apo të natyrave të ngjashme duke zbatuar me korrekësi 
ligjet e shtetit shqiptar dhe konventat ndërkombëtare që rregullojnë dhe 
përkufizojnë veprimtarinë e saj.  



 4

Ajo e bazon veprimtarinë e saj në mbështetjen morale, materjale e 
financare që buron nga kuotizacioni i antarëve të saj, nga donacionet e 
ofruara si ndihma dhe asistenca ndërkombëtare apo rajonale për projektet 
dhe programet që ndërton dhe zbaton brenda caqeve të misionit të saj.  
Ajo ndërtohet dhe funksionon si një shoqatë e hapur dhe demokratike për 
të gjithë shtetasit shqiptarë. Forumi i saj më i lartë vendimmarrës është 
Mbledhja e Përgjithëshme e Anëtarëve. Drejtor Egzekutiv është z. 
Maksim Ferra. Anëtarë të Shoqatës “Qendra Shqiptare e Studimeve të 
Luftës Kundër Terrorizmit dhe Krimit të Organizuar” janë të gjithë 
shtetasit shqiptarë që pranojnë Statutin e saj, paguajnë rregullisht 
kuotizacionin dhe plotësojnë kriteret e anëtarësimit: aftësitë profesionale, 
përkushtimi ndaj sigurisë së shoqërisë dhe shtetit demokratik, korrektësia 
në respektimin e ligjeve dhe normave morale, marrja e përgjegjësive dhe 
këmbëngulja për arritjen e qëllimeve të organizatës. 
Mbledhja e përgjithëshme (asambleja) miraton Statutin, përshkrimin e 
detyrave, rregulloret, programet afatgjata të punës për bordet dhe drejtorët 
e bordeve. Midis dy mbledhjeve të Asamblesë, shoqata drejtohet nga 
Drejtori Egzekutiv dhe mbledhja e drejtorëve të bordeve dhe përgjegjësve 
të degëve në qarqe. Veprimtaria e përditëshme rregullohen nga statuti dhe 
rregulloret e punës të bordeve dhe degëve. 
Qendra e shoqatës do të jetë: Rruga e Dibrës, banesa 405, shk.4, ap. 25, 
Tiranë. 
Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqatës do të jetë e pakufizuar. 
 
Nisur nga gjithë sa më lartë, si dhe duke u bazuar në dokumentacionin e 
paraqitur, kërkesën e shoh të drejtë, të bazuar në ligj dhe si e tillë duhet 
pranuar. 

 
PËR KËTO ARËSYE 

Në bazë të nenit 39 e vijues të Kodit Civil, Ligji Nr.8781, datë 
03.05.2001, Ligjit nr. 8788, datë 07.05.2001 dhe Ligjit Nr. 8789, datë 
07.05.2001 
 

 
VENDOSA 

Pranimin e kërkesës, rregjistrimi si person juridik të “Qendrës Shqiptare 
të Studimeve të Luftës Kundër Terrorizmit dhe Krimit të Organizuar” me 
mision dhe objektivat e mëposhtëm: 
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Misioni 
“Qendra Shqiptare e Studimeve të Luftës Kundër Terrorizmit dhe Krimit 
të Organizuar” është një bashkim vullnetar ekspertësh dhe studiuesish me 
përvojë në luftën kundër krimit dhe të përkushtuar në mbrojtjen e 
interesave kombëtare, ligjeve të shtetit dhe idealeve të demokracisë. Ajo 
ka për mision të saj nxitjen e nismave, studimin e prirjeve dhe 
rekomandimin e zgjidhjeve për parandalimin e krimit në shoqërinë 
shqiptare duke garantuar asistencë të kualifikuar për hartimin dhe 
zbatimin e strategjive afatshkurtëra, afatmesme dhe afatgjata. 
“Qendra Shqiptare e Studimeve të Luftës Kundër Terrorizmit dhe Krimit 
të Organizuar” funksionon si një shoqatë jofitimprurese dhe synon që 
përmes veprimtarive, studimeve, përfundimeve shkencore teorike e 
praktike dhe rekomandimeve të saj, të nxitë bashkëpunimin e 
koordinimin ndërmjet institucioneve të shtetit dhe shoqërisë civile në 
fushën e parandalimit dhe luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar. 
“Qendra Shqiptare e Studimeve të Luftës Kundër Terrorizmit dhe Krimit 
të Organizuar” ka për mision të nxisë ndërgjegjësimin së bashkëpunimi 
dhe marrja e përgjegjësive nga të gjitha segmentet e shoqërisë, strukturat 
shtetërore e shoqërore dhe komunitetet është forma dhe strategjia 
kryesore e parandalimit të çdo lloj krimi. 
“Qendra Shqiptare e Studimeve të Luftës Kundër Terrorizmit dhe Krimit 
të Organizuar” ka si qëllim të nxisë, ndihmojë e koordinojë 
bashkëpunimin midis autoriteteve shtetërore dhe private të edukimit me 
publikun e gjerë për përcaktimin e prioriteteve në nivel komuniteti e më 
gjerë përmes kërkimit e studimit shkencor të dukurive kriminale, prirjeve 
sipas komuniteteve dhe llojshmërisë, për parandalimin e akteve terroriste 
dhe krimit të organizuar. 
 
Objektivat 

1. Të bëjë kërkime shkencore dhe të studioje me forca të kualifikuara 
shkaqet, dukuritë dhe prirjet e fenomeneve kriminale e terroriste 
dhe të paraqesë alternativa, konkluzione e rekomandime në 
strukturat përgjegjëse shtetërore e publike për parandalimin dhe 
luftën kundër tyre. 

2. Të grumbullojë të dhëna studimore e statistikore nga projekte, 
programe, studime, analiza nga të gjitha burimet shteterore, të 
shoqrërisë civile dhe instituteve kërkimore të vendit e 
ndërkombëtare në fushën e krimit të organizuar dhe terrorizmit. 



 6

3. Të  përgatisë dhe të ofrojë një trajtim shkencor alternativ të 
problemeve dhe fenomeneve në fushën e krimit të organizuar dhe 
terrorizmit. 

4. Të ndihmojë në gjetjen dhe identifikimin e formave e metodave të 
reja të luftës dhe prandalimit të krimit të organizuar dhe terrorizmit 
në bashkëpunim me qendra dhe organizata të vendit, rajonale e 
ndërkombëtare. 

5. Të koordinojë në shkallë vendi dhe qarku përpjekjet e organizmave 
rajonale e ndërkombëtare për ndërtimin e një fronti të përbashkët 
rajonal e më gjerë të parandalimit dhe luftës kundër krimit të 
organizuar, trafiqeve të paligjëshme dhe terrorizmit. 

6. Të organizojë veprimtari senibilizuese, seminare, konferenca, 
simpoziume, leksione dhe publikime speciale për informimin e 
specialistëve dhe publikut lidhur me problemet e shqetësimet e 
shoqërisë shqipatare në fushat e krimit të organizuar dhe 
terrorizmit. 

7. Të përgatisë, kualifikojë dhe rikualifikojë në vijimësi anëtarët e saj 
në fushën e njohjes së strategjive, metodave dhe teknikave më të 
reja të parandalimit dhe luftës kundër krimit të organizuar dhe 
terrorizmit, duke shkëmbyer përvojat e antarëve të saj me shoqatat 
homologe dhe organet e specializuara shtetërore brenda e jashtë 
vendit. 

8. Të ndihmojë me rekomandime dhe asistencë të kualifikuar në 
përmirësimet e legjislacionit shqiptar në parandalimin dhe luftën 
kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit 

9. Të mbrojë dhe përfaqësojë interesat e antarëve të saj në shoqërinë 
shqiptare dhe më gjerë, duke ofruar për ta ndihmë dhe përkrahje të 
kualifikuar morlae, juridike, profesionale dhe teknike. 

10. Të ofrojë ndihmë dhe mbështetje të kualifikuar viktimave të krimit 
të organizuar dhe terrorizmit me ekspertët dhe anëtarët e saj dhe në 
bashkëpunim me organet e specializuara shtetërore. Të ofrojë 
asistencë dhe shërbime me ekspertë për viktimat virtuale të e-
piraterisë, krimit kompjuterik dhe të gjetjes së personave të 
humbur. 

11. Të ofrojë ndihmë të kualifikuar në trainimin e punonjësve të 
policive private e shtetërore në fushat e luftës kundër krimit të 
organizuar, terrorizmit dhe korrupsionit, përmes bashkëpunimit të 
ndërsjelltë, si dhe në rikualifkimin e specializimin në këto fusha. 

12. Të përfshijë dhe trainojë të gjithë ata qytetarë shqiptarë që janë të 
përkushtuar për mbrojtjen e demokracisë, shtetit ligjor dhe 
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komuniteteve nga veprimtaria e organizuar kriminale dhe 
terrorizmi, duke i pranuar si anëtarë apo aktivistë të saj të 
kualifikuar. 

13. Të koordinojë dhe përfshihet me bordet e veta në qendër dhe qarqe 
në veprimataritë, projektet, programet rajonale dhe rekomandimet e 
SECI, KE dhe OKB, për territorin e Republikës së Shqipërisë, duke 
u angazhuar në një bashkëpunim permanent me organet 
kompetente shtetërore dhe organizmat ndërkombëtare, 

14. Të publikojë një organ shkencor periodik dhe faqen e saj në 
internet për publikimin e studimeve dhe informacioneve të 
dobishme në fushën e luftës kundër krimit të organizuar dhe 
terrorizmit. 

 
Misionin, objektivat dhe aktivitetin e saj, “Qendra Shqiptare e Studimeve 
të Luftës Kundër Terrorizmit dhe Krimit të Organizuar”, i përmbush duke 
u organizuar dhe vepruar si një shoqatë jofitimprurëse. Ajo nuk ndjek 
qëllime politike apo të natyrave të ngjashme duke zbatuar me korrekësi 
ligjet e shtetit shqiptar dhe konventat ndërkombëtare që rregullojnë dhe 
përkufizojnë veprimtarinë e saj.  
Ajo e bazon veprimtarinë e saj në mbështetjen morale, materjale e 
financare që buron nga kuotizacioni i antarëve të saj, nga donacionet e 
ofruara si ndihma dhe asistenca ndërkombëtare apo rajonale për projektet 
dhe programet që ndërton dhe zbaton brenda caqeve të misionit të saj.  
Ajo ndërtohet dhe funksionon si një shoqatë e hapur e demokratike për të 
gjithë shtetasit shqiptarë. Forumi i saj më i lartë vendimmarrës është 
Mbledhja e Përgjithëshme e Anëtarëve. Drejtor Egzekutiv është z. 
Maksim FerraAnëtarë të Shoqatës “Qendra Shqiptare e Studimeve të 
Luftës Kundër Terrorizmit dhe Krimit të Organizuar” janë të gjithë 
shtetasit shqiptarë që pranojnë Statutin e saj, paguajnë rregullisht 
kuotizacionin dhe plotësojnë kriteret e anëtarësimit: aftësitë profesionale, 
përkushtimi ndaj sigurisë së shoqërisë dhe shtetit demokratik, korrektësia 
në respektimin e ligjeve dhe normave morale, marrja e përgjegjësive dhe 
këmbëngulja për arritjen e qëllimeve të organizatës. 
Mbledhja e përgjithëshme (asambleja) miraton Statutin, përshkrimin e 
detyrave, rregulloret, programet afatgjata të punës për bordet dhe drejtorët 
e bordeve. Midis dy mbledhjeve të Asamblesë, shoqata drejtohet nga 
Drejtori Egzekutiv dhe mbledhja e drejtorëve të bordeve dhe përgjegjësve 
të degëve në qarqe. Veprimtaria e përditëshme rregullohen nga statuti dhe 
rregulloret e punës të bordeve dhe degëve. 
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Qendra e shoqatës do të jetë: Rruga e Dibrës, banesa 405, shk.4, ap. 25, 
Tiranë. 
Kohëzgjatje e veprimtarisë së Shoqatës do të jetë e pakufizuar. 
 
Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë. 
Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas ligjit. 
 
 

GJYQTARE 


