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1. Hyrje 

 

Republika e Shqipërisë, e gjendur përballë kërkesave strikte si dhe dëshirës e vullnetit të mirë 
për tu përafruar dhe pranuar në familjen e madhe europiane, ka bërë përpjekje të mëdha në 
këtë drejtim. Një nga pikat më problematike dhe në të cilën ka investuar më tepër Qeveria 
Shqiptare gjatë këtyre viteve të fundit është edhe lufta kundër krimit të organizuar, 
korrupsionit, pastrimit të parave dhe krimit ekonomiko-financiar në përgjithësi. 

 

Edhe pse ende me një ekonomi të bazuar në ‘’cash’’ dhe me një sistem bankar të ri, në të 
cilin numërohen aktualisht 17 banka të nivelit të dytë, informaliteti i ekonomisë shqiptare është 
ulur ndjeshem. Shifrat e përdorimit të ‘’cash’’ jashtë sistemit bankar janë ulur dhe është rritur së 
tepërmi përdorimi i kanaleve bankare për kryerjen e transaksioneve, jo vetëm nga shoqëritë 
tregtare private dhe publike, por edhe nga vetë popullsia.  

 

Ligji i procedurave tatimore i detyron subjektet që të gjitha pagesat mbi shumën 300.000 lekë, 
ti kryejnë nëpërmjet sistemit bankar. Në të njëjtën kohë, projekt ligji i ri për parandalimin e 
pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, që pritet të miratohet së shpejti nga 
Parlamenti Shqiptar, i detyron subjektet e këtij ligji të raportojnë të gjitha transaksionet e 
dyshimta dhe ato që e kalojnë pragun e 1.5 milionë lekëve ose ekuivalenten e tyre në 
monedha të huaja. Në këtë mënyrë, pritet një formalizim i mëtejshëm ekonomisë si dhe 
eleminimi i përdorimit të ‘’cash‘’ në masë. Kjo është edhe një pjesë e strategjisë për ndalimin 
e përdorimit të ‘’cash’’, sidomos për sa i përket qarkullimit të tij brenda dhe jashtë kufijve të 
Republikës së Shqipërisë. 

 

Edhe pse është rritur së tepërmi numri i transfertave elektronike të parave, gjatë vitit 2007, 
shuma e parave ‘’cash’’ që qarkullojnë brenda dhe jashtë kufijve të Shqipërisë është ende e 
lartë. Nga statistikat dhe raportimet e kryera nga organet doganore rezulton se këto para në 
shumicën e rasteve qarkullojnë për qëllime tregtie me vendet e rajonit. 

 

Janë bërë përpjekje të mëdha në luftën kundër krimit ekonomiko-financiar dhe sidomos 
kunder korrupsionit, pastrimit të parave e financimit të terrorizmit. Lufta ndaj këtij të fundit ka 
pasur më shumë rezultate që janë shprehur në sekuestrimin nga ana e shtetit shqiptar të një 
sërë asetesh të subjeketeve apo individëve që ndodhen në listën e zezë të Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara, si financues të organizatave terroriste. 

 

Ndryshimi i legjislacionit shqiptar mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit, për të mundësuar përshtatjen e mekanizmave të luftës me standardet 
ndërkombëtare, është një nga hapat më të rëndesishëm të ndërmarrë në këtë fushë.  
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2. Fjala përshëndetëse e Drejtorit të Përgjithshëm të DPPPP 
 
Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave si Njësi e Inteligjences Financiare 
në Republikën e Shqipërisë luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e pastrimit të parave 
dhe parandalimin e financimit të terrorizmit, fenomene këto që deri vonë ishin të panjohura 
për shoqërinë shqipëtare.  
 
Roli i drejtorisë në kushtet e një ekonomie globale që presupozon lëvizjen e lirë të njerëzve, 
mallrave dhe kapitalit bëhet akoma më domethënës për sa i përket pasojave destabilizuese 
dhe shumë dimensionale që fenomenet e sipër përmendura, mund të kenë në integritetin e 
sistemit demokratik, qeverisjen e mirë, në ecurinë ekonomike të vendit, në konsolidimin dhe 
forcimin e sistemit financiar dhe mbi të gjitha në krijimin e marrëdhënieve të mirëbesimit dhe 
partneritetit me vendet e tjera demokratike dhe organizmat ndërkombëtare në të cilët 
synojmë të aderojmë.   
 
Puna e Drejtorisë mbështetet në ekspertizën e punonjësve të saj dhe në bashkepunimin 
gjithnjë e në rritje me agjensitë kompetente të zbatimit të ligjit dhe ato rregullatore si Ministrinë 
e Brendshme, Ministrinë e Financave, Prokurorinë e Përgjithshme, Shërbimin Informativ 
Shtetëror, Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe atë të Tatimeve etj, duke qenë e bindur 
se vetëm me anë të një bashkëpunimi ndërinstitucional mund t'ju përgjigjet sfidave të këtyre 
fenomeneve globale. 
 
Gjatë vitit 2007 si rezultat i punës më këmbëngulëse të specialistëve të DPPPP-së  është vënë 
re një rritje e treguesve të raportimit nga subjektet e përcaktuara në ligj. Këtij synimi i kanë 
shërbyer dhe seminaret që janë organizuar me subjekte të ndryshme raportuese. Megjithatë 
mbetet akoma shumë për të bërë në këtë drejtim duke synuar që përveç treguesve sasiorë të 
ketë një rritje të nivelit cilësor të raportimit. 
 
Me synimin për të rritur efektivitetin e punës tonë në vitin 2007, ne gjithashtu kemi konceptuar 
një strukturë të re të DPPPP-së, e cila besojmë se me miratimin e futjen në zbatim do të krijojë 
mundësi dhe rezultate të reja në përdorimin e kapaciteteve tona njerëzore dhe profesionale.  
 
Në kuadrin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit dhe përpjekjeve për përafrimin e legjslacionit 
në fushën e parandalimit të pastrimit të parave me standartet ndërkombëtare, në vitin 2007 
vazhdoi puna e nisur vitin e mëparshëm për përgatitjen e projekt ligjit “Mbi Parandalimin e 
Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit”, i cili ka qenë produkt i një bashkëpunimi të 
ngushtë me ekspertë të fushave të ndryshme që kanë dhënë kontributin e tyre në hartimin e 
tij. Megjithatë nga ne kërkohet që të vazhdojmë përpjekjet tona për të hartuar aktet 
nënligjiore dhe për të përmbushur detyrimet që lindin pas aprovimit të këtij ligji.    
 
Ngritja e një rrjeti të brendshëm kompjuterik që ka filluar në dhjetor 2007, po bëhet me 
financimin e Komisionit Europian  e do të sigurojë një shkëmbim efektiv dhe të sigurt të të 
dhënave të punonjësve. Dixhitalizimi i proceseve të mbledhjes, grumbullimit, përpunimit e 
analizimit të të dhënave do të jetë synim kryesor edhe për vitet që do vijnë për të rritur 
efikasitetin në luftën kundër pastrimit të parave dhe në këtë kuadër projektimi e dizenjimi i një 
sistemi të bazës së të dhënave është imperativ për arritjen e rezultateve. Futja e teknologjisë 
se re, natyrisht kërkon dhe përkushtimin tonë që të përvetësohet dhe të zbatohet në mënyrë 
efektive. 
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Në kuadrin e bashkëpunimit të institucioneve partnere vlen të përmendet puna që është bërë 
nga Grupi Teknik Ndërinstitucional i cili në mbledhjet  e zhvilluara gjatë vitit 2007 e ka vënë 
theksin në forcimin e këtij bashkëpunimi si dhe marrjen e masave efektive në përpjekjet e 
përbashkëta për parandalimin e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe luftën kundër 
korrupsionit. 
  
Dhe bashkëpunimi ndërkombëtar në vitin 2007, ka njohur ritme pozitive në marrëdhëniet e 
vazhdueshme me Grupin Egmont, në të cilin Shqipëria është anëtare që prej vitit 2003, me 
vendet anëtare me të cilat bëhet shkëmbimi i informacionit, pjësëmarrjen në seminaret 
trajnuese, në bashkëpunimin me Komitetin e Ekspertëve të Vlerësimit të Masave kundër 
Pastrimit të Parave (Moneyval) si dhe në nënshkrimin e dy Memorandumeve të Mirëkuptimit 
në shkëmbimin e informacionit me homologët australianë e polakë. 
 
Gjatë vitit të kaluar, Drejtoria jonë ka filluar një projekt ambicioz binjakëzimi me Zyrën Federale  
Kriminale të Gjermanisë, që u bë i mundur në kuadrin e programit CARDS 2004. Ky projekt 
synon ndër të tjera forcimin e kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse kundër krimit 
financiar në përgjithësi dhe pastrimit të parave në veçanti. Projekti zgjat rreth dy vjet dhe në 
të do të jenë përfitues agjensitë e zbatimit të ligjit. Kjo kërkon nga ne që të angazhohemi 
seriozisht në mënyrë që përveç mundësisë që na jepet për të përfituar nga eksperienca e 
kolegëve tanë Gjermanë, të rrisim  nivelin e kontakteve me kolegët shqipëtarë të fushave 
publike apo private që marrin pjesë në aktivitetet e larmishme dhe interesante që janë 
planifikuar. 
 
Në mbyllje të fjalës time, mesazhi që do të doja t’ju jepja është i thjeshtë: 
 
Të punojmë së bashku për të ngritur nivelin tonë profesional dhe të rrisim kapacitetet 
individuale për të përballuar sifdat e reja me të cilat përballemi. 
 
Të rrisim e forcojmë bashkëpunimin me subjektet raportuese, institucionet partnere kombëtare 
dhe ndërkombëtare për të arritur rezultatet e duhura në mbledhjen e një informacion sa më 
kualitativ, ruajtjen, përpunimin dhe analizimin e thelluar të këtij informacioni. 
 
Të angazhohemi seriozisht në  përvetësimin e përvojave të partnerëve gjermanë, si dhe 
eksperiencave më të mira në rajon e më gjerë të hetimeve financiare. 
 
Të fokusojmë punën tonë në përqasjen e bazur tek rrisku për menaxhimin sa më rentabël e 
kualitativ të burimeve njerzore e logjistike në dispozicion. 
 
Të gjejmë sa më shumë rrugë dhe mënyra të reja për të analizuar me  shpejtësi e thellësi 
informacionet financiare me synimin final për të rritur referimet e kallzimet për pastrim parash 
e financim të terrorizmit tek Agjensitë e Zbatimit të Ligjit.  
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3. Subjektet raportuese pranë DPPPP-së dhe institucionet partnere të parashikuara në Ligjin 

nr.8610 datë 17.05.2000 “Për parandalimin e pastrimit të parave". i ndryshuar. 

 

3.1 Subjektet raportuese 
 
Subjektet raportuese më të rëndësishme të përcaktuara në ligj janë të gjitha institucionet 
financiare banka dhe jo-banka, zyrat e këmbimeve valutore, avokatët, noterët, ekskpertët 
kontabël, kazinotë dhe lojrat e fatit, zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtëshme, etj. 
 

Subjektet regjistrojnë dhe bëjnë raportimin pranë Autoritetit Përgjegjës për çdo veprim 
financiar, në rastet kur ka të dhëna ose dyshime të bazuara, në fakte e rrethana konkrete, për 
pastrim parash si dhe për të gjitha rastet e veprimeve financiare në “cash” dhe/ose 
transfertave të fondeve për shuma mbi “20 000 000 ( njëzetmilionë) lekë ose kundërvlerën në 
monedha të tjera, të huaja si dhe në rastet kur kanë dyshime për kryerjen e aktiviteteve të 
pastrimit të parave apo financimit të terrorizmit. 
 
Raportimi nga subjektet raportuese tek DPPPP-ja, mbledhja dhe më pas shpërndarja te 
Autoritetet e Zbatimit të Ligjit dhe institucionet partnere, e informacionit financiar, bëhet sipas 
skemës së mëposhtme:  
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3.2  Inspektimet e kryera në subjektet raportuese gjatë vitit 2007 
 
Gjatë vitit 2007, janë kryer një sërë inspektimesh në subjektet e ligjit, me qëllim rritjen e 
bashkëpunimit me to si dhe për të shtuar numrin e raportimeve të transaksioneve të vlerave 
dhe raporteve të transaksioneve të dyshimta (RTV/RAD). 
 

Si rezultat i këtyre inspektimeve u vu re një rritje e menjëhershme e numrit të raporteve të 
ardhura në DPPPP gjate tremujorit te dyte te vitit 2007, si për sa i përket Raporteve të 
Transaksioneve të Vlerave (RTV), ashtu edhe Raporteve të Aktiviteteve të Dyshimta (RAD) apo 
Raporteve të Transaksioneve “Cash” në Kufi (RTKK). 

Deri në fillim të vitit 2007, i vetmi subjekt i parashikuar ne ligj, i cili raportonte rregullisht RTV-të, 
ishin Bankat e Nivelit të Dytë, ndërsa numri i RAD-ve ishte pothuajse i papërfillshëm. 

 
Vihet re një përmirësim i dukshëm i sistemit të raportimit, madje ka subjekte raportuese të cilat 
kanë nisur raportimin për herë të parë gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit, menjehere pas 
inspektimeve te kryera ne vend.  Subjekte të tilla janë noterët, Zyra Qëndrore e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme (zyrat vendore nëpër rrethe), zyra të këmbimit valutor,  kazinoja si dhe 
shoqëritë veprimtaria tregtare e të cilave ka të bëjë me tregtinë e mjeteve të transportit. 
 
Gjatë inspektimeve të kryera në subjektet raportuese, prioritet u është dhënë subjekteve që 
kryejnë transaksione të mëdha financiare dhe atyre subjekteve,  ku rreziku dhe tendenca e 
pastrimit të parave është më i madh, duke u mbeshtetur ne parimin e perqasjes ne bze te 
rriskut. 
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Tabela në vijim tregon inspektimet e kryera gjatë vitit në fjalë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  Subjekti Raportues 
 

A 

Subjekte të 
rregjistruara pranë 

organeve 
përkatëse Gjithsej 

B 

Subjekte të 
inspekuara 
 

C 

(Ç) 
‘C’ në % 

1  Shoqerite e Sigurimeve  10  10  100 

2  Zyrat Vendore të Regj.Pasurive 
Paluajtsh (ZVRPP) 

36  5  14 

3  Bankat  17  17  100 

4  Noterët  309  17  0.5 

5  Organet Tatimore (Degët e Tatim 
Taksave në rrethe) (Org.Tatimore) 

37  6  16.2 

6  D. Admin. Shitjes së Pronës Publike 

(D.A.SH.P.P) 

1  1  100 

7  Zyra Këmbimi Valutor (Z.Kembimit 
Valutor) 

110  16  14.5 

8  Lojra Fati  43  6  14  

9  Kazino  1  1  100 

10  Shoq. që tregtojnë mjete 
transporti (Shoq.M.T) 

20  19  95 

   Subjekte Financiare jo-bankare 
(Sub.Fin.Jo-Bankare) 
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5  3  60 
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Paraqitja në mënyrë grafike do të ishte si më poshtë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga tabela e grafiku i mësipërm vërejmë se subjekte si bankat e nivelit të dytë, shoqëritë e 
sigurimeve, Departamenti i Administrimit të Shitjes së Pronës Publike dhe shoqeritë që tregtojnë 
mjete transporti, janë inspektuar pothuajse plotësisht nga inspektorët e DPPPP-së. Megjithatë, 
disa subjekte si bankat kanë volumin kryesor të raportimeve, gjë që nuk ndodh me shoqëritë e 
sigurimeve, prandaj subjekte të tilla përsëri do të jenë në vëmendjen tonë për shkak të nivelit 
të lartë të riskut që ato mbartin. 

 

Nga ana tjetër për sa i përket zyrave të noterëve, Zyrave Vendore të Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme (ZVRPP), zyrave të këmbimit valutor (ZKV), subjekteve financiare jo-bankë, 
lojërave fatit e kazinove, përqindja e subjekteve të inspektuara është mjaft e vogël, gjë që 
çon në një përqidnje të ulët të inspektimeve në 17 % të totalit të tyre. Pavarësisht 
pamundësisë për të inspektuar të gjitha këto subjekte, me efektivin aktual të DPPPP-së, efekti i 
inpektimeve duhet të ndjehet si me gjetjen e rrugeve për ndërgjegjësimin e subjekteve ashtu 
edhe me zbatimin e masave administrative të parashikuara në Ligj. 

 

Subjekte te Inspektuara gjate vitit 2007
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3.3  Masa administrative të marra 

 

Për të rritur më tepër efikasitetin e sistemit të raportimit nga subjektet e ligjit, gjatë vitit 2007, 
për herë të parë që nga krijimi i DPPPP-së është aplikuar masa administrative e gjobës, e 
cila parashikohet në Nenin 14 ‘’Kundërvajtjet administrative’’ të Ligjit Nr. 8610 datë 
17.05.2000 i ndryshuar. Në varësi të shkeljeve të konstatuara, llojit, frekuencës së përsëritjes 
si dhe vullnetit të subjekteve për të përmbushur detyrimet ligjore në lidhje me parandalimin 
e pastrimit të parave, janë përcaktuar dhe masat e gjobës.  
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3.4 Raportimi pranë Autoritetit Përgjegjës 
 
Për ta bërë sa më të qartë volumin e raporteve të ardhur në DPPPP, e të analizuara nga 
Drejtoria e Analizës, të dhënat po i japim në formë tabelare e më pas edhe në paraqitje 
grafike: 

 
Tabela1: Numri i raporteve dhe kërkesave të marra nga subjekte raportuese,  

institucionet partnere dhe homologët e huaj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr  PËRSHKRIMI  RTV  RAD  Kërkesa 
1  Bankat  60.650  748    
2 AMF  7       
3  Tatimet     2    
4 Doganat (RTKK)  336  38    
5 Noterët  89       
6  ZQRPP  64  1    
7 Ministria e Brendshme        9 
8 Homologët         22 
9 Ministria e Jashtme        1 

10  ZKV  75       
11  Fondacione/Shoqëri  2       
12 Kazino  40       
13  Institucione financiare jo-banka  79       

   TOTALI  61.342  789 
  

32 
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Tabela 2: Numri i raportimeve të marra gjatë 2007 krahasuar me vitin 2006 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Numri i RTV të marra gjatë 2007 krahasuar me vitin 2006             Numri i RAD të marra gjatë 2007 krahasuar me vitin 2006  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muaji  RTV 2006  RTV 2007  RAD 2006  RAD 2007 
Janar  4.445  5.723     85 
Shkurt  4.088  4.225     1 
Mars  3.653  4.118  1  20 
Prill  3.446  4.585     31 
Maj  3.783  4.837  1  16 
Qershor  2.795  4.352     265 
Korrik  4.032  4.896     24 
Gusht  4.752  6.148  4  253 
Shtator  3.826  6.088  3  16 
Tetor  4.508  5.603  1  15 
Nëntor  4.060  4.954  2  9 
Dhjetor  5.183  5.121  1  13 
Totali  48.579  60.650  13  748 
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Nga tabelat krahasuese si dhe nga grafikët e paraqitur duket qartë rritja e numrit të RAD-ve të 
raportuara nga Bankat e Nivelit të Dytë gjatë vitit 2007. Kështu në vitin 2006, numri i RAD-ve të 
raportuara ishte vetëm 13, ndërsa gjatë 2007 janë raportuar 748 RAD. Vlen për tu përmenduar 
fakti se shumë nga këto RAD kanë qenë informacione të paraportuara më parë nga Bankat 
dhe që janë konsideruar si të tilla vetëm pas inspektimeve të kryera nga Drejtoria e 
Inspektimit.  

 

Përsa i përket raportimit të transaksioneve mbi pragun vihet re një rritje jo shumë e lartë dhe 
graduale që tregon në fakt për rrtijen e volumit të transaksioneve të kryera nga banakt 
tregtare. 

 

Në lidhje me raportimet “cash” në doganat shqiptare, numri më i madh i raportimeve të RTKK-
ve vjen nga Dogana e Rinasit. Shuma totale e deklaruar në 5 pikat Doganore është: 3.629.040 
EURO; 3.989.660 USD dhe 11.000 GBR. 

 
 
3.5 Subjekte të trainuara 

 

 

Gjatë vitit 2007, janë trainuar disa nga subjektet e ligjit, në kuadër të sensibilizimite 
ndergjegjesimit të tyre për kuadrin ligjor të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit 
të terrorizmit. Më poshtë janë listuar trainimet e kryera gjatë vitit. 

 

• Seminar trainimi me temë “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftën kundër 
financimit të terrorizmit në sistemin doganor”.   

• Seminar trainimi me temë: “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftën kundër 
financimit të terrorizmit në Kompanitë e Sigurimeve”. 

• Seminar trainimi me temë: “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftën kundër 
financimit të terrorizmit në ZQRPP”. 

• Seminar trainimi me temë: “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftën kundër 
financimit të terrorizmit me Ekspertët Kontabël të Autorizuar”, si dhe seminari i trainimit 
me temë: ”Detyrimet ligjore që kanë Ekspertët Kontabël të Autorizuar në drejtim të 
parandalimit të pastrimit të parave dhe luftës kundër financimit të terrorizmit”. 

• Seminare trainimi me noterët e Durrësit, Elbasanit, Pogradecit dhe Korçës me teme 
“Për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftën kundër financimit të terrorizmit’’. 
Pranë Drejtorisë janë zhvilluar takime edhe me Kryetarët e Dhomave të Noterëve të 
rretheve.  
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4. Teknologjia e Informacionit në DPPPP 
 
4.1 Programi informatik “Anti Money Laundering” (AML)  

 

Ky program ka për qëllim kryesor regjistrimin, kërkimin dhe ruajtjen e raporteve të 
transaksioneve të vlerave (RTV) dhe raporteve të aktiviteteve të dyshimta(RAD), gjithashtu 
dhe hartimin e raporteve të ndryshme mbi këto regjistrime. “AML” është një program aplikativ 
që ofron një ndërfaqës grafik për përdoruesin. Komunikimi i përdoruesit me programin është 
në gjuhën shqipe. Implementimi i këtij projekti ka nisur në vitin 2006 dhe është ende në proces.  

 
5. Ndryshimet në legjislacionin mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
 terrorizmit gjatë vitit 2007 
 
5.1 Iniciativa legjislative 
 
Në Tetor 2004, FATF (Financial Action Task Force – Task Forca e Veprimit Financiar) rishikoi 
standardet e luftës kundër pastrimit të parave duke bërë ndryshime dhe duke i shtuar 40 
rekomandimeve edhe 9 rekomandime speciale që i adresoheshin drejtpërsëdrejti 
parandalimit të financimit të terrorizmit. 

Pas raundit të tretë të vlerësimit të Shqipërisë në fushën e luftës së parandalimit të pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit nga Moneyval (Komitetit të Eksperteve për Vlerësimin e 
Masave të Luftës kundër Pastrimit të Parave), u evidentua rëndësia dhe nevoja konkrete për 
ndryshime rrënjësore në legjislacionin shqiptar. Moneyval doli me një sërë rekomandimesh për 
të ndihmuar Qeverinë Shqiptare në përafrimin e legjislacionit me standartet ndërkombëtare 
të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT) të shprehura ne 40+9 
Rekomandimet e FATF. 

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave mbikqyr zbatimin e ligjit mbi 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit nga ana e subjekteve 
raportuese të përcaktuara në këtë ligj. 

Ministri i Financave, si një nga institucionet kryesore që gëzon të drejtën kushtetuese për 
ndërmarrjen e iniciativave ligjore për propozim në Këshillin e Ministrave, është përfshirë në 
këtë proces në bazë të fushës së veprimtarisë shtetërore që ka në kompetencë si organ, në 
varësi direkte të të cilit funksionon  Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të 
Parave. 

Në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional në realizimin e projekt-ligjit mbi PP/FT, u 
përfshinë edhe Banka e Shqiperisë si autoriteti mbikqyrës dhe rregullues i veprimtarisë 
bankare dhe veprimatrive të tjera bankare të përcaktuara në ligjin nr.9662, datë 18.12.2006 
“Për bankat në Republikën e Shqipërisë”; Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm dhe Ministria e 
Brendshme si organet kryesore të zbatimit të ligjit në Republikën e Shqipërisë. 

Në Mars 2007 Moneyval bëri vlerësimin e Raport-Progresit për Shqipërinë pas raundit të tretë 
të vlerësimit. Qëllimi i këtij vlerësimi ishte konstatimi i ndryshimeve të bëra nisur nga 
rekomandimet e Moneyval dhe shkalla e përputhshmërinë së këtyre ndryshimeve me 
standardet ndërkombëtare. Vlerësimi ishte pozitiv për sa i përket shkallës së përputhshmërinë 
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së projektligjit të ri mbi pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. 

 

Konkretisht u vlerësua:  

- shtimi i numrit të subjekteve raportuese;  

- ulja e pragut të vlerës monetare për raportim nga subjektet raportuese;  

- shtimi i masave parandaluese që duhet të ndërmerren prej tyre; si dhe  

- parashikimi dhe normimi për herë të parë në këtë projekt-ligj i masave për parandalimin e 
financimit të terrorizmit. 

Drafti përfundimtar iu dërgua Ministrisë së Financave, pas miratimit nga Ministria e Integrimit të 
relacionit përkatës, në të cilin pasqyrohej përafrimi me acquis communautaire. Ministri i 
Financave shprehu gatishmërinë për paraqitjen e projektit pranë Këshillit të Ministrave në një 
kohë fare të shkurtër. Aktualisht priten vetëm komentet e fundit të Drejtorisë së Kodifikimit 
pranë Ministrisë së Drejtësisë, pas ndryshimeve të fundit të bëra nisur nga sugjerimet e kësaj 
drejtorie, sugjerime të cilat iu paraqitën DPPPP-së vetëm pas një viti intensiv pune. Edhe pse 
kjo Ministri kishte përfaqësuesit e saj në Grupin e posaçëm të Punës, komentet u paraqiten 
për shqyrtim pranë DPPPP-së vetëm në mes të Dhjetorit 2007.  

 
 
5.2 Objektivat që synohen të arrihen 
 

Ky projekt-ligj synon vendosjen e bazës së duhur ligjore për parandalimin e pastrimit të parave 
dhe financimin e terrorizmit në përputhje me Direktivën 2005/60, datë 26 Tetor 2005 të 
Parlamentit dhe të Këshillit Europian “Mbi parandalimin e shfrytëzimit të sistemit financiar për 
qëllime të pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit” si dhe me standartet 
ndërkombëtare në këtë fushë siç janë 40+9 Rekomandimet e FATF. 

Projekt-ligji “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” përcakton 
masat parandaluese që duhet të ndërmerren nga institucionet financiare dhe ato jo-
financiare për të parandaluar përdorimin e dëmshëm të këtyre subjekteve në aktivitete të 
pastrimit të parave apo të financimit të terrorizmit. Ky projekt-ligj identifikon subjektet 
raportuese të transaksioneve të vlerave dhe ato të dyshimta pranë Autoritetit Përgjegjës; 
kategoritë e klientëve ndaj të cilëve subjektet e këtij ligji duhet të kushtojnë një kujdes të 
duhur të zgjeruar; përcakton mënyrën e raportimit dhe afatet e tij; bashkëpunimin ndërmjet 
institucioneve shqiptare dhe atyre të huaja në fushën e PP/FT; masat ndëshkuese në rast mos 
raportimi apo mos zbatimi të masave të parashikuara në këtë ligj. 

 

 
5.3 Shkalla e synuar e përputhshmërisë me Aquis Communautaire 
 
Në zbatim të angazhimeve që rrjedhin nga nenet 4, 70 dhe 82 të Marrëveshjes së Stabilizim 
Asociimit në lidhje me strategjite afatmesme të luftës dhe parandalimit të korrupsionit, krimit 
të organizuar, atij ekonomiko-financiar në përgjithësi, pastrimit të parave dhe financimit të 
aktiviteteve terroriste, Qeveria shqiptare në përputhje me masat afatmesme të parashikuara 
në Planin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, ndërmori iniciativën 



Faqe 17  Raporti Vjetor 2007 

për hartimin e një projekt-ligji të ri “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizimit”.  

Ky projekt-ligj përfaqëson fazën e parë të përafrimit të legjislacionit vendas me atë të 
Bashkimit Evropian në këtë fushë, gjatë së cilës adoptimi dhe zbatimi i acquis do të fokusohet 
në elementët kryesorë të tregut të brendshëm. Gjatë fazës së dytë të zbatimit të MSA-së, 
përafrimi i legjislacionit vendas do të përqëndrohet në elementët e tjerë të acquis 
communautaire. Aktualisht parandalimi i pastrimit të parave rregullohet me ligjin Nr. 8610, 
datë 17.05.2000 “Për parandalimin e pastrimit te parave” të ndryshuar me ligjin Nr. 9084, datë 
19.06.2004 “Për disa shtesa dhe ndryshime ne Ligjin Nr. 8610, datë 17.05.2000 “Për 
parandalimin e pastrimit të parave”.  

Me anë të këtij projekt-ligji synohet përputhshmëria e pjesshme me acquis communautarie, 
pasi përputhshmëria e plotë synohet të realizohet në fazën e dytë të zbatimit të MSA, nisur 
nga fakti se acquis communautarie me të cilat synohet përputhshmeria janë hartuar për 
vendet anëtare të Bashkimit Evropian. 

 

 
6. BASHKËPUNIMI NDËRINSTITUCIONAL 

 

6.1 Marrëveshje bashkëpunimi ndërinstitucionale 
 

Në kuadrin e bashkëpunimit ndërinstitucional është nënshkruar një memorandum mirëkuptimi 
me Departamentin e Kontrollit të Brendshëm Administrativ dhe Antikorrupsion në Këshillin e 
Ministrave në muajin Maj 2007. 

 

Së fundi, në 22.05.2007 u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit “Për krijimin e Njësisë së 
Përbashkët Hetimore (NjPH) për hetimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit (JIU)”, ndërmjet 
Prokurorit të Përgjithshëm, Ministrit të Brendshëm, Ministrit të Financave dhe Drejtorit të 
Shërbimit Informativ Shtetëror. Në zbatim të memorandumit, Ministri i Financave ka emëruar 
në Njësinë e Përbashkët Hetimore, tre oficerë të Policisë gjyqësore me eksperiencë nga DPT 
dhe katër oficerë të policisë gjyqësore nga Departamenti Operativ-Hetimor i DPD.  

Gjithashtu, pjesë e NjPH -JIU janë edhe një nëpunës nga Drejtoria e Përgjithshme e 
Parandalimit të Pastrimit te Parave, një nëpunës nga Drejtoria Hetimore e Informimit në DPD 
dhe një nëpunës nga Drejtoria e Investigimit të Brendshëm (anti–korrupsion) në DPT, që do të 
shërbejnë si ndërlidhës të Posaçëm të njësisë.  

 

6.2 Grupi Teknik Ndërinstitucional  
 

Në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional si bazë e këtij bashkëpunimi ka shërbyer 
Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Brendshme, Shërbimi Informativ Shtetëror 
(SHISH), Bankës së Shqipërisë dhe Prokurorisë së Përgjithshme. Në kuadër të këtij bashkëpunimi 
është ngritur një Grup Pune që thirret nga Drejtori i Përgjithshëm i DPPPP-së dhe mblidhet një 
herë në muaj për të diskutuar mbi çështje specifike të PP/FT apo edhe për të ndërtuar e 
zbatuar strategji ndërinstitucionale për luftën kundër PP/FT dhe krimit ekonomik në përgjithësi. 
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Në kuadër të bashkëpunimit nderinstitucional janë organizuar një sërë seminaresh të 
përbashkëta trainimi, nga të cilat përmendim: 

• Seminar trainimi organizuar nga Ministria e Brendshme në kuadrin e projektit të 
binjakëzimit me Ministrinë e Brendshme Austriake ‘’Analiza Kriminale Operative’’, 
në të cilin morën pjesë dy specialistë; 

 
• Seminar trainimi organizuar nga Policia e Shtetit në kuadrin e projektit të 

binjakëzimit me Homologet Austriake me teme ‘’Analiza Kriminale Strategjike’’, në 
të cilin morën pjesë dy specialistë; 

 
• Seminar trainimi organizuar nga Ministria e Brendshme në kuadrin e projektit të 

binjakëzimit me Ministrinë e Brendshme Austriake ‘’Bashkëpunimi 
Ndërinstitucional’’, në të cilin mori pjesë një specialist; 

 
• Seminar trainimi mbi menyrat e investigimit financiar në rastet e pastrimit të 

parave, organizuar nga zyra e TAIEX, bashkëpunim i Delegacionit të Komisionit 
Europian në Tiranë me Qeverinë Shqiptare në të cilin mori pjesë gjashtë 
përfaqësues të DPPPP-së. 

 

• Takimi i eksperteve te perfituesve nga projektit te binjakzimit per percaktimin e 
dizenjimin e aktiviteteve qe u organizua ne Gjermani, me perfaqesues nga 
policia, doganat, tatimet, prokuroria dhe FIU. 

 
 

7. Bashkëpunimi Ndërkombëtar 

 

7.1 Zbatimi i detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) 

 

Në zbatim të detyrimeve të parashikuara në Nenet 4 dhe 82 të MSA-së, Qeveria Shqiptare 
është plotësisht e angazhuar për të forcuar autoritetin e luftës kundër pastrimit të parave me 
origjinë nga aktivitetet kriminale si dhe për dekriminalizimin e aktivitetit ekonomik në vend. Në 
këtë mënyrë synohet që t’i shërbehet rritjes së besueshmërisë në vend dhe në sistemin e tij 
ekonomik e ligjor. Fuqizimi i kapaciteteve në këtë drejtim do të ketë vëmendjen kryesore me 
qëllim arritjen e rezultateve të dukshme dhe konkrete. Në përmbushje të këtyre detyrimeve  
Qeveria Shqiptare bashkëpunon me vendet e tjera ne rajone me me gjere me qëllim 
parandalimin e përdorimit të sistemeve financiare për pastrimin e të ardhurave nga aktivitete 
kriminale në përgjithësi, si dhe përdorimin e tyre për qëllime të financimit të terrorizmit.  

Për adresimin e prioriteteve afatmesme që dalin nga MSA janë ndërmarrë  aktivitetet e 
mëposhtme zbatuese: 

 

• Trajnimi i shoqërive të sigurimeve  ose risigurimeve mbi legjislacionin e parandalimit të 
pastrimit të parave dhe luftën kundër financimit të terrorizmit. 

• Trajnimi i bankave të nivelit të dytë mbi legjislacionin e parandalimit të pastrimit të 
parave dhe luftën kundër financimit të terrorizmit. 

• Binjakëzimi me njësinë e intiligjences financiare Gjermane 
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7.2 Bashkëpunimi me Grupin Egmont 

 

Aktualisht, NIF-i shqiptar është anëtar Grupit Egmont të Njësive të Inteligjencës Financiare, që 
në 23 Korrik të vitit 2003 në Sesionin e 11-të Plenar të Grupit Egmont në Sidney, Australi. Duke 
patur parasysh këtë fakt, antarësimi në Grupin Egmont, i cili luan rolin e një organizate 
ndërkombëtare me qëllim bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit në fushën e 
parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, bën të mundur shkëmbimin e 
informacioneve të inteligjencës financiare edhe me njesitë homologe në botë.  

Parimi bazë i marrëdhënieve me njësitë e tjera homologe, është shkëmbimi i ‘’inteligjencës’’ 
financiare, mbështetur në Parimet e Grupit Egmont të Njësive të Inteligjencës Financiare 
(Deklarata e Hagës, 13 Qershor 2001, amenduar në Sidney në 23 Korrik 2003) për Shkëmbimin 
e Informacionit midis Njësive të Inteligjencës Financiare për Çështjet e Pastrimit të Parave si 
dhe Konventës Ndërkombëtare për Shtypjen e Financimit të Terrorizmit. 
 

 

7.3 Memorandume Mirëkuptimi  

 
Me qëllim zbatimin e standarteve dhe mekanizmave të përshtatshme, për të luftuar pastrimin 
e parave dhe financimin e terrorizmit, duke u fokusuar në mënyrë të veçantë në standartet e 
Bashkimit Evropian dhe instrumenteve të tjerë ndërkombëtare në këtë fushë, janë nënshkruar 
28 memorandume mirëkuptimi në fushën e bashkëpunimit në shkëmbimin e informacioneve 
financiare të lidhura me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, me njësitë homologe 
të vendeve të tjera.  

26 nga këto Memorandume janë nënshkruar me shërbime homologe anëtare të Grupit 
Egmont, ndërsa 2 të tjera me Qendrën e Inteligjencës Financiare (FIC) të Kosovës dhe 
shërbimin Moldav të Inteligjencës Financiare.  

Janë në proces nënshkrimi Memorandume Mirekuptimi me: Paraguajin, Turqinë, Japoninë dhe 
Emiratet e Bashkuara Arabe. Me Rusinë është drejt miratimit Marrëveshja që do të 
nënshkruhet nga Këshilli i Ministrave, një prej fushave të bashkëpunimit të përfshira në këtë 
marrëveshje është edhe ajo e parandalimi të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 
Edhe gjatë vitit që u mbyll, problematike u paraqitën shkëmbimet me homologët grekë.  

Memorandumet e Mirëkuptimit për shkëmbim informacioni të nënshkruara nga DPPPP-ja gjatë 
ketij viti janë: 

 

1.  Me shërbimin homolog australian (AUSTRAC), në muajin mars 2007 

2.  Me shërbimin homolog polak (GIIF), në muajin nëntor 2007. 
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7.4 Bashkëpunimi me Komitetin e Eksperteve të Vlerësimit të Masave kundër Pastrimit të 
Parave (Moneyval) 

 
Në shtator të vitit 2006, Komiteti i Eksperteve të Moneyval pranë Këshillit të Europës bëri 
vlerësimin e rradhës (i treti për Shqipërinë) në fushën e luftës dhe parandalimit të pastrimit të 
parave dhe financimit të mundshëm të aktiviteteve terroriste. Në fund të muajit Maj 2007, në 
Strasburg, gjatë sesionit të rradhës të Moneyval-it, u diskutua Raporti i Progresit mbi Shqipërinë. 
Pas përfundimit, mendimi i komisionit të vlerësuesve ishte më pozitiv se tre raundet e vlerësimit 
të bëra nga Komiteti i Eksperteve të Moneyval.  

Vlerësim i veçantë iu dha hartimit të projekt-ligjit të ri mbi PP/FT që synon përafrimin e 
legjislacionit shqiptar me atë ndërkombëtar në përgjithësi dhe me legjislacionin e vendeve të 
BE-së në veçanti, në kuadër të përmbushjes së angazhimeve të marra për zbatimin e 
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. Edhe pse vlerësimi pati mjaft nota pozitive, Komiteti i 
Ekspertëve Vlerësues doli me Rekomandime të tjera, të cilat vënë theksin në një bashkëpunim 
ndërinstitucional kombëtar më të zgjeruar, të plotë e të efektshëm.  

Gjithashtu u rikujtua rëndësia që kanë ndryshimet në Kodin Penal, në përafrimin e legjislacionit 
shqiptar mbi PP/FT me atë mbarë botëror në përgjithësi dhe atë të vendeve të BE-së në 
veçanti.  

 
 
8. Programi CARDS 2004 
 
8.1 Teknologjia e informacionit, në kuadrin e programit CARDS 2004 

 

Viti 2007 është shoqëruar me zhvillime të rëndësishme në fushën e teknologjisë së informacionit 
në DPPPP.  

 

Ndërtimi i Infrastrukturës së Teknologjisë së Informacionit 

Në kuadër të Projektit CARDS 2004, DPPPP-së iu akordua një fond prej 400.000 Euro për 
ndërtimin e një infrastrukture IT bashkëkohore. Për ndërtimin e saj, fillimisht nevojitej një projekt i 
detajuar IT duke përfshirë këtu dhe specifikimet teknike të paisjeve dhe instalimeve që do 
prokuroheshin nëpërmjet tenderimit ndërkombëtar. Me financimin e OSBE-së, u kontraktua 
kompania INTECH+ e cila, përgatiti projektin. Në muajin gusht u shpall dhe u zhvillua nga 
Delegacioni i Komisionit Europian tenderi ndërkombëtar me temë “Supply and Installation of IT 
Equipment Hardware and Software for the Financial Intelligence Unit (Ministry of Finance)”. 
Fituese u shpall kompania Infosoft Systems.  

 
Rëndësia e projektit qëndron në faktin se ndërtimi i një infrastrukture IT bashkëkohore do të 
ndihmojë në rritjen e eficencës së stafit të DPPPP-së, duke u mundësuar atyre mjetet e 
nevojshme logjistike, jo vetëm për komunikimin e brendshëm, por edhe atë me institucionet e 
tjera partnere. 

 
Ky projekt përfshin: 
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Ndërtimin e dhomës qëndrore të serverave (Data Center), e cila do jetë e përbërë nga katër 
servera qëndrorë (2 Application servers dhe 2 Database servers) të një cilësie shumë të lartë, 
servera të tjerë që do shërbejnë si mail–server, domain controller server, server testimi dhe 
zhvillimi, server back-up. Pajisje për back-up (tape library), pajisje të tjera rrjeti (switch, routers, 
firewall etj) të cilat do të sigurojnë jo vetëm funksionimin optimal të rrjetit dhe lidhjen online me 
subjektet raportuese apo institucionet partnere por dhe një sistem sigurie të një niveli shumë të 
lartë. 

 
Ndërtimin e dhomës së back-up-it (Back-up Center). Kjo dhomë back-up do jetë e përbërë 
nga dy servera qëndrorë (Application server dhe Database server), mail-server, domain 
controller server si dhe nga pajisjet e rrjetit të njëjta me ato të përdorura në dhomën 
qëndrore. Qëndra back-up do punojë paralelisht me dhomën qëndrore. Këto masa 
eleminojnë çdo lloj rreziku për humbjen apo dëmtimin e informacionit. 

 
Në projekt përfshihen gjithashtu edhe: 

 
*) Ndërtimi i një sistemi të ri elektrik për ambjentet e DPPPP-së; 

*) Ndërtimi i centralit telefonik; 

*) Ndërtimi i një sistemi qëndror UPS (Uninterruptible Power Supply); 

*) Ndërtimi i një sistemi kundra zjarrit; 

*) Vendosja e kamerave të survejimit në hyrjen qëndrore të DPPPP-së, në dhomën 
qëndrore të serverave dhe në arkive; 

*) Pajisjen me një gjenerator të ri vetëm për DPPPP-në; 

*) Pajisjen e dhomës qëndrore të serverave me sistem ftohës; 

*) Pajisjen me bazë logjistike, përfshirë kompjutera, laptop, printera etj.; 

*) Trajnime për stafin IT në lidhje me pajisjet e siguruara. 

 
Në muajin dhjetor, kompania Infosoft, ka filluar zbatimin e këtij projekti i cili shpresojme te 
përfundojë në fillim të vitit 2008. Sipas kontratës të nënshkruar me këtë kompani, punimet 
duhet të ishin përfunduar brenda muajit dhjetor 2007. 

 
 
 
8.2 Binjakëzimi me Njësinë Homologe Gjermane 
 
Me qëllim forcimin e kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse në luftën kundër krimit 
financiar në përgjithësi dhe pastrimit të parave në veçanti, si dhe përmirësimin e 
bashkëpunimit ndërinstitucional në këto fusha, në kuadër të programit CARDS 2004 u bë i 
mundur binjakëzimi me njësinë homologe gjermane për një vlerë prej 1.3 milion Euro. 

  

Në muajin mars, BE-ja ka realizuar procedurën e tenderimit për projektin e binjakëzimit, projekt 
i cili u fitua nga Njësia Homologe Gjermane, në përbërje të Zyrës Federale Kriminale
(BUNDESKRIMINALAMT). 
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Të gjithë komponentët dhe aktivitetet e këtij projekti synojnë forcimin e bashkëpunimit të 
institucioneve partnere në luftën dhe parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit. Tre institucionet kryesore përfituese të këtij projekti janë: Drejtoria e Përgjithshme e 
Parandalimit të Pastrimit të Parave, Prokuroria e Përgjithshme dhe Drejtoria e Krimit të 
Organizuar në Ministrinë e Brendshme, të ndjekura në frymën e partneritetit nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Doganave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. 
 
Përfitues të këtij projekti, përveç Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të 
Parave e cila është përfituesja kryesore, janë dhe institucione të tjera si Prokuroria e 
Përgjithshme dhe Ministria e Brendshme. 

 
Kontrata e binjakëzimit do të ketë një kohëzgjatje prej rreth 27 muajsh, kohë gjatë të cilës do 
të zhvillohen 78 aktivitete të ndara në 4 komponentë. 

 
Ky Projekt Binjakëzimi synon të arrijë rezultate konkrete në luftën kundër pastrimit të parave, 
kundër krimit financiar dhe krimit të organizuar në përgjithësi. Synohet të përmirësohet: 

 

• Bashkëpunimi ndërinstitucional dhe shkëmbimi i informacionit ndërmjet DPPPP-
së dhe agjensive të tjera të zbatimit të ligjit; 

• Zhvillimi i një strategjie afatmesme dhe afatgjatë për shtimin dhe zhvilllimin e 
hetimeve të krimit ekonomiko-financiar; 

• Zhvillimi i aftësive të nevojshme profesionale nga ana e Njësisë Investiguese të 
Përbashkët dhe institucionet e tjera, për të përcaktuar qartë rolin e çdo 
institucioni në “zinxhirin” e hetimeve financiare. 

 
 
9. Masat e marra për luftën kundër financimit të terrorizmit 
 
Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, ka si fushë të veprimtarisë së saj 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të mundshëm të terrorizmit. Në shërbim të 
luftës kundër financimit të tërrorizmit, janë miratuar 16 urdhëra të Ministrit të Financave për 
ngrirje fondesh dhe asetesh, për një periudhë kohore që përfshin vitet 2004-2006. 

Masat që ndërmerren për të luftuar financimin e aktiviteteve terroriste, që përbëjnë kërcënim 
për sigurinë dhe interesat kombëtare, janë parashikuar në ligjin 9258 ”Për masat kundër 
financimit të terrorizmit” datë 15.07.2004. Me anë të këtij ligji parashikohen fushat e 
veprimtarisë së Autoritetit Përgjegjës (DPPPP-së) të cilat kanë të bëjnë me:  
 
 

• Monitorimin e vazhdueshëm të tregut financiar si dhe mbikqyrjen e tij, për të siguruar 
përputhshmërinë ligjore të veprimtarisë së tyre në lidhje me masat që duhen 
ndërmarrë për të mos lejuar që ky sistem të përdoret nga financues të mundshëm të 
terrorizmit në kryerjen e transaksioneve jo ligjore. 

• Azhornimin e vazhdueshëm të listës së zezë të OKB-së me anë të propozimit pranë 
Ministrit të Financave dhe më pas në Këshillin e Ministrave të ndryshimeve që duhen 
bërë. 

• Dedektimi, ngrirja për 72 orë dhe më pas sekuestrimi dhe konfiskimi, në bazë të 
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urdhërave të nxjerra nga Ministri i Financave, i aseteve apo llogarive bankare të 
individëve apo subjekteve të listuar në listën e zezë të OKB-së. 

• Bashkëpunimi me homologët nëpër botë në lidhje me financime të mundshme të 
aktiviteteve terrorsite në vend ose jashtë tij. 

• Bashkëpunimi me institucionet partnere në lidhje me financime të mundshme të 
aktiviteteve terroriste në vend ose jashtë tij. 

 

Janë bërë përpjekje të mëdha në luftën kundër krimit ekonomiko-financiar dhe sidomos 
pastrimit të parave e financimit të tërrorizmit. Lufta ndaj këtij të fundit ka pasur më shumë 
rezultate që janë shprehur në sekuestrimin nga ana e shtetit shqiptar të një sërë asetesh të 
subjeketeve apo individëve që ndodhen në listën e zezë të OKB-së, si financues të mundshëm 
të organizatave terroriste. 

 
Ndryshimi i legjislacionit shqiptar mbi PP/FT për të mundësuar përshtatjen e mekanizmave të 
luftës me standardet ndërkombëtare, është një nga hapat me të rëndësishëm të ndërmarrë 
në këtë fushë. 

 
Në këtë kuadër, gjatë vitit 2007 është hartuar dhe miratuar nga Këshilli i Ministrave Vendimi Nr. 
767 datë 14.11.2007 ‘’Për disa shtesa në Vendimin Nr. 718 datë 29.10.2004, të Këshillit të 
Ministrave, ‘’Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit’’. Me anë të këtij 
vendimi plotësohet detyrimi ligjor i nenit 5 të Ligjit Nr. 9258, datë 15.07.2007 “Për masat kundër 
financimit të terrorizmit”, nen i cili është i lidhur me detyrimin e Këshillit të Ministrave për 
shpalljen e listës së personave të cilët janë të lidhur me financimin e terrorizmit në mënyrë 
direkte, indirekte apo me çdo formë tjetër me këtë të fundit. 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe me ratifikimin e 
“Konventës ndërkombëtare për luftën kundër financim terrorizmit” të OKB-së të vitit 1999, të 
Rezolutave të Këshillit të Sigurimit (KS) nr 1267,1269, 1333, 1363,1377,1390,1452, 1455 dhe 1526, 
në bazë të shtesave të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, është 
përpiluar një listë me individë dhe kompani të cilat dyshohen që janë, apo bashkëpunojnë 
dhe financojnë organizata terroriste. 

Pjesë e këtij vendimi janë dy lista. Në të parën janë listuar individët që dyshohen të jenë 
anëtare, apo bashkëpunetore të organizates terroriste Al-Qaeda dhe në të dytën janë 
renditur kompanitë apo organizata që i takojnë ose bashkëpunojnë me Al-Qaeda.  

Deklarimi i këtyre personave si persona të shpallur si financues të terrrorizmit është i 
rëndësishëm për veprimtarinë e organeve të cilët do të ndjekin këtë proces, dhe sidomos për 
Ministrinë e Financave, pasi pas miratimit të këtij vendimi nga Këshilli i Ministrave, do të bëhet 
marrja e masave për sekuestrimin, bllokimin e pasurisë dhe ndalimin e financimeve, sipas nenit 
6 të Ligjit 9258 ‘’Për masat kundër financimit të terrorizmit’’. 

 

Miratimi i këtij vendimi është gjithashtu i rëndësishëm, pasi përveç detyrimit ligjor për miratimin 
e tij, tregon edhe angazhimin dhe seriozitetin e Qeverisë dhe institucioneve shqiptare në 
luftën tashmë të shpallur kundër terrorizmit, ku vendi ynë ka dhënë shembuj konkretë. 
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10. Objektivat për vitin 2008 
 
10.1 Misioni 
Marrja, kërkimi, analizimi dhe shpërndarja për autoritetet kompetente dhe Agjensitë e Zbatimit 
të Ligjit, e informacionit financiar lidhur me të ardhurat që dyshohet se kanë origjinë kriminale 
si dhe të ardhura që dyshohet se do të shërbejnë për financimin e aktiviteteve të mundshme 
terrosiste. 

 
10.2 Qëllimi 

1. Thellimi dhe zgjerimi i luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 

2. Përafrimi dhe përshtatja e legjislacionit shqiptar përkatës me standartet ndërkombëtare 
të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, nëpërmjet hartimit dhe 
plotësimit të tij me një ligj të ri dhe akte nënligjore korresponduese. 

3.  Rritja e eficencës nëpërmjet ndërtimit të një platforme të infrastrukturës së teknologjisë 
së informacionit dhe zhvillimit të performancës së burimeve njerëzore. 

4. Hartimi i politikave dhe strategjive kombëtare parandaluese dhe të luftës kundër 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit nëpërmjet zhvillimit dhe përmirësimit të 
bashkëpunimit ndërinsitucional kombëtar dhe ndërkombëtar. 

5. Zhvillimi dhe thellimi i bashkëpunimit me homologët ndërkombëtarë në kuadër të një 
lufte globale kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 

6. Implementimi me sukses i të gjitha standarteve ndërkombëtare të luftës kundër pastrimit 
të parave dhe financimit të terrorizmit brenda vitit 2014. 

 

10.3 Objektivat  
1. Përshtatja e legjislacionit shqiptar mbi PP/FT me standartet ndërkombëtare të luftës 

kundër PP/FT; rritja e numrit të raporteve(RTV dhe RAD) të marra, pothuajse 150.000 në vit 
dhe të inspektimeve deri në 350, deri në fund të vitit 2008. 

2. Zbatimi i politikave dhe strategjive kombëtare për parandalimin e pastrimit të paravë 
dhe luftës kundër financimit të terrorizmit. 

3. Dizenjimi i një platforme IT të plotë dhe eficente për të ndihmuar në thithjen, analizimin 
dhe shperndarjen e informacionit financiar: përpunimi eficent i informacionit financiar të 
marrë nëpërmjet RTV e RAD me qellim hartimin dhe përpilimin e dosjeve të plota për tu 
referuar në Prokurorinë e Përgjithshme për ndjekje penale. 

4. Rritja e eficencës në punë dhe shtimi i rasteve të parandalimit të pastrimit të parave dhe 
financimit të  terrorizmit. 

 

10.4 Standartet dhe qëllimet strategjike 

 

Standartet Ndërkombëtare të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit të 
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njohura ndryshe si 40+9 Rekomandimet e FATF(Financial Action Task Force). 

 
Qëllimi 1:  
Lufta kundër pastrimit të parave, financimi të terrorizmit dhe krimeve të tjera financiare 
përmes analizimit të inteligjencës financiare dhe informacioneve të tjera të rëndësishme. 

 
Qëllimi 2:  
Intensifikimi i bashkëpunimit ndërkombëtar kundër pastrimi të parave, përmes rrjetit global të 
njësive të inteligjencës financiare. 

 
10.5 Aktivitetet zbatuese afatmesme për vitin 2008 

• Analizimi me më shumë profesionalizëm i RTV/RAD; 

• Ngritja e nivelit profesional nëpërmjet projektit të binjakëzimit me homologët 
gjermanë;  

• Ndërtimi i një infrastrukture IT bashkëkohore; 

• Projektimi dizenjimi dhe krijimi i nje baze dixhitale të dhënave;  

• Pajisja me një software analitik; 

• Hartimi më i saktë i projekt-buxhetit afatmesëm 2009-2010; 

• Përdorimi sa më eficent i fondeve buxhetore të akorduara për vitin 2008; 

• Gjetja e kanaleve të reja të komunikimit me publikun për sensibilizimin e tij mbi PP/
FT. 

 
Shtimi i rasteve të referuara në Agjensitë e Zbatimit të Ligjit është qëllimi final që do të 
shoqërojë aktivitetin e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave. 
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