MEMORANDUM MIREKUPTIMI
MIDIS MINISTRISE SE SHTETIT PER DIASPOREN TE
REPUBLIKES SE SHQIPERISE,
MINISTRISE SE DREJTESISE
DHE
KRYQIT TE KUQ SHQIPTAR

Duke konsideruar që Ministria e Drejtësisë, Ministri i Shtetit për Diasporën dhe Kryqi i Kuq Shqiptar
(këtu më poshtë do të quhen “Palët”) dëshirojnë të bashkëpunojnë në kuadrin e funksioneve,
qëllimeve dhe juridiksioneve të tyre;
Duke konsideruar që Palët dëshirojnë që nëpërmjet një bashkëpunimi të tillë të ndihmojnë në
realizimin e përgjegjësive të tyre përkatëse ndaj familjeve që ndahen dhe humbin kontaktet me
anetarët e vet si rrjedhoje e migrimit apo situatave të tjera që kërkojnë ndërhyrje humanitare;
Duke konsideruar që Palët dëshirojnë që nëpërmjet një bashkëpunimi të tillë, të nxisin dhe të
zgjerojnë bashkëpunimin, shkëmbimin e informacionit dhe eksperiencën mbi cështjet e gjetjes së
vendndodhjes së personave të humbur dhe rivendosjen e kontakteve me të afermit e tyre, si pasojë
e migrimit, konflikteve apo situatave të dhunës, bazuar në Konventat e Gjenevës të vitit 1949 dhe
Protokollet Shtesë të tyre të vitit 1977;
Palët bien dakord si më poshtë:
Neni 1
Angazhimet dhe Përgjegjësitë e palëve
Bazuar në procedurat operacionale standarde të Kryqit të Kuq Ndërkombëtar, kur nuk ka menyra
të tjera komunikimi ndërmjet anetarëve të familjeve të ndara për shkaqe të përmendura më sipër,
Palët bien dakord të bashkëpunojnë, brenda fushës së përgjegjësisë së secilës prej tyre, në cështjet
e mëposhtme:
1. Kërkimi i personave të humbur do të bëhet nepërmjet Rrjetit Ndërkombëtar të
Kërkimit Brenda Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, i cili
mundëson ndjekjen e rasteve të kërkimit të personave të humbur në vende të botës ku ka prezence
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqë.
2. Kërkesat për Kërkim të një personi të humbur mund të bëhen pranë Palëve. Procedurat standard
operacionale në gjetjen e vendndodhjes së njerëzve që janë ndarë më të afërmit e tyre, nisin
menjëherë pasi familjari depoziton kërkesën pranë Kryqit të Kuq Shqiptar.
3. Kur është e mundur, Palët sigurojnë shërbimin e ribashkimit të familjes për individë të pambrojtur
kryesisht fëmijë të pashoqëruar, të moshuar ose individe me nevoja speciale, nëpërmjet referimit të
rastit edhe tek Shërbimi Social.
4. Kur kanalet normale të komunikimit midis familjareve janë shkëputur (për shëmbull personi i
humbur gjendet në qendra të vuajtjes së dënimit) dhe nuk ka asnjë mënyrë tjetër komunikimi,
personave u ofrohet një shërbim i vecantë komunikimi. lndividi në këtë rast, plotëson një mesazh
personal në një formular të vecantë të Kryqit të Kuq (mesazh i Kryqit të Kuq), i cili i dërgohet familjes
në mirëbesim,

5. Palet angazhohen në përcaktimin e shteteve që kanë qenë destinacion i familjarëve të humbur, të
cilët kanë migruar apo aktualisht nuk ju dihet vendndodhja për shkaqe të panjohura në mënyrë që
të arrihet në identifikimin e personave që mund të ndodhen edhe në sistemin e burgjeve të vendeve
pritëse.
6. Palët ose autoritete të tjera shtetërore mund të identifikojnë dhe referojnë pranë Kryqit të Kuq
Shqiptar, familjarë shtetas të Shqiperisë, të cilët kanë humbur lidhjet me të afermit e tyre që kanë
migruar, për të filluar procesin e kërkimit.
Neni 2
Modalitetet për kërkimin e personave të humbur
Të gjitha modalitet për procesin e kërkimit të personave të humbur, specifikohen në një shtojcë të
vecantë, bashkengjitur kësaj marreveshjeje.
Neni 3
Kohezgjatja, ndryshimi dhe perfundimi
1. Kohëzgjatja e këtij Memorandumi është e papercaktuar duke filluar nga hyrja e tij në fuqi.
2. Në rast ndryshimi të kushteve që kanë diktuar nënshkrimin e tij, palët do të paraqesin dhe miratojnë
ndryshimet përkatëse të këtij Memorandumi vetëm me pëlqimin e përbashkët, me shkrim.
3. Palët mund t’i japin fund në mënyrë të njëanshme dhe në cdo kohë kësaj marrëveshjeje, për
arsye legjitime. Për ta berë këtë, ato do të duhet të njoftojnë kërkesën e tyre me shkrim të paktën 90
ditë para datës së dëshiruar të shfuqizimit të saj.
Neni 4
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve
I. Çështjet e diskutueshme në lidhje me interpretimin ose zbatimin e këtij Memorandumi do të
zgjidhen me mirëkuptim, përmes konsultimeve dhe negociatave ndërmjet Palëve.

Neni 5
Hyrja ne fuqi
Ky Memorandum Mirekuptimi hyn në fuqi me nënshkrimin e tij nga Palët.
Bërë në Tiranë, më 06 Dhjetor 2017, në trë tekste origjinale në anglisht dhe në shqip, të dyja tekstet
në mënyrë autentike të barabartë, një kopje e të cilave do t’i dorëzohet secilës nga Palët.
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