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MESAZH I DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM
Në këtë vit jubilar të 100 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë është nder dhe
privilegj i veçantë për mua si drejtues i institucionit, t’Ju prezantoj Raportin Vjetor të
veprimtarisë së DPPPP, për vitin 2011, vit që shënon 10 vjetorin e krijimit të Njësisë
së Inteligjencës Financiare Shqiptare.
Gjatë gjithë periudhës 10 vjeçare të ekzistencës së saj Njësia e Inteligjencës
Financiare Shqiptare, e quajtur në krijim si Drejtoria e Bashkërendimit të Luftës
Kundër Pastrimit të Parave (DBLKPP) dhe që nga viti 2005 e ngritur në nivelin e
Drejtorisë së Përgjithshme, ka pasur zhvillime të konsiderueshme dhe një rritje të
shpejtë.
Kjo konfirmohet edhe nga vlerësimet e institucioneve monitoruese ndërkombëtare.
Kështu, Komiteti MONEYVAL i Këshillit të Europës1, në mbledhjen e 35të plenare
të tij në Prill 2011, e ka vlerësuar rekomandimin 262 të 40+9 rekomandimeve të
Grupit të Posaçëm të Veprimit Financiar si “GJP” (Gjerësisht të Plotësuar) nga “PP”
(Pjesërisht i Plotësuar) që ka qenë në vlerësimin e 3të të vitit 2005 .
DPPPP ka patur vazhdimisht mbështetjen e veçantë me burime njerëzore dhe
financiare nga Komiteti i Bashkërendimit të Luftës kundër Pastrimit të Parave dhe
posaçërisht nga Kryetari i këtij Komiteti, Kryeministri i Shqipërisë SHTZ. Sali BERISHA.
Ndryshe nga gjithë institucionet e tjera buxhetore, që në kuadër të ristrukturimit të
tyre, kanë ardhur duke reduktuar personelin e tyre, efektivi i DPPPP ka pësuar një
rritje progresive duke arritur në 27 punonjës në 2011, ose rreth 3 herë më shumë
nga sa ka qenë në vitin e krijimit.
Dua të theksoj se angazhimi i punonjësve të DPPPP, puna e tyre me vullnet e orë të
zgjatura për analizimin e rasteve të dyshimta, studimi i vazhdueshëm i praktikave
më të mira ndërkombëtare, rritja progresive e shkëmbimit te informacionit me
homologët është shoqëruar me një rritje të konsiderueshme të numrit të rasteve të
referuara në organet e zbatimit të ligjit, që në tre vitet e fundit arrin në rendin e
qindra rasteve.
1. Organizmi kryesor Europian i specializuar në monitorimin e çështjeve të parandalimit dhe goditjes së pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit të pjesës më të madhe të shteteve anëtare të
Këshillit të Europës.
2. Rekomandimi që lidhet drejpërdrejt me aktivitetin e Njësisë së Inteligjencës Financiare – DPPPP.
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Edhe gjatë vitit 2011 performanca e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të
Pastrimit të Parave ka vazhduar të njohë zhvillime të tjera pozitive në drejtim të
mbledhjes, analizimit e shpërndarjes së informacionit në fushën e parandalimit
të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, rritjes së bashkëpunimit
ndërinstitucional në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, konsolidimin e kapaciteteve
teknike dhe profesionale të personelit si dhe në përafrimin e mëtejshëm të
legjislacionit Shqiptar me standartet ndërkombëtare.
DPPPP është angazhuar intensivisht në proçesin e plotësimit të një sërë objektivash
të Qeverisë Shqiptare, në rekomandimet e raporteve të progresit të Bashkimit
Europian për Shqipërinë dhe raporteve të organizmave të tjera ndërkombëtare.
Këto objektiva dhe rekomandime kanë shërbyer si pika të rëndësishme orientimi
për rritjen e cilësisë së informacionit që dërgohet në organet kompetente, në rritjen
e bashkëpunimit të vazhdueshëm me agjensitë e zbatimit të ligjit, institucionet
partnere jashtë vendit si dhe autoritetet mbikqyrëse dhe liçensuese, në funksion
të monitorimit gjithnjë e më të mirë të zbatimit të detyrimeve ligjore nga subjektet
raportuese.
Ky raport i shtatë vjetor do të prezantojë veprimtarinë kryesore të DPPPP përgjatë
vitit 2011 si dhe njëkohësisht tenton të pasqyrojë ndryshimet e rëndësishme të
realizuara, rezultatet, problematikat si dhe progresin e Njësisë së Inteligjencës
Financiare Shqiptare në 10 vitet e ekzistencës së saj.
Duke përfunduar, shpreh vlerësimin dhe falenderimet e mia për kolegët e DPPPP, të
cilët me përkushtimin, profesionalizmin, angazhimin dhe punën në grup kanë bërë
të mundur rritjen progresive të performancës së Njësisë së Inteligjencës Financiare
Shqiptare dhe rasteve të referuara në organet ligjzbatuese, të cilat shpresoj të
vlerësohen dhe investigohen deri në fund.

Arben DOÇI

Drejtor i Përgjithshëm
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HYRJE
Raporti i aktivitetit të DPPPP për vitin 2011 pasqyron
një përmbledhje të veprimtarisë dhjetë vjeçare të
Njësisë së Inteligjencës Financiare Shqiptare, duke
u fokusuar në zhvillimet kryesore të vitit 2011.

në rritje me standartet dhe rekomandimet e bëra
në katër raundet e vlerësimeve të kryera gjatë këtij
dhjetë vjeçari.

Kjo dekadë e parë e ekzistencës së NjIF është karakterizuar nga një dinamikë pozitive zhvillimi në të
cilën përfshihen forcimi i kapaciteteve profesionale
e logjistike dhe rritja e vazhdueshme e bashkëpunimit me organet kompetente në nivel kombëtar dhe
ndërkombëtar.

Viti 2011 shënon nivelin më të lartë të vlerësimit
për DPPPP nga Këshilli i Europës, në kuadrin e
masave të marra nga Shqipëria për zbatimin e
Konventës së Këshillit të Europës “Për pastrimin,
kërkimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të
krimit dhe për financimin e terrorizmit”, si dhe të
rekomandimeve të Grupit të Posaçëm të Veprimit
Financiar (FATF).

Në rritjen e bashkëpunimit në nivel vendi kanë ndikuar në mënyrë të ndjeshme pjesëmarrja aktive e
përfaqësuesve të DPPPP në takimet e punës, tryeza
të rrumbullakëta dhe seminare trajnimi me përfaqësues të Prokurorisë së Përgjithshme, Bankës së
Shqipërisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së
Shtetit, Shërbimit Informativ Shtetëror, ILDKP, DPD,
etj.

Në raportet përkatëse të miratuara për këtë qëllim
është evidentuar problematika që duhet të trajtohet
me prioritet nga institucionet shqiptare të përfshira
në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit
të terrorizmit, të cilat u janë paraqitur këtyre institucioneve dhe anëtarëve të KBLKPP.
Zhvillimi i kapaciteteve teknike profesionale dhe
njerëzore ka qenë një tjetër aspekt i rëndësishëm i
punës së DPPPP gjatë kësaj periudhe. Në këtë drejtim është bashkëpunuar ngushtësisht me ekspertët
ndërkombëtar për të trajnuar specialistët me qëllim
që të përvetësohet eksperienca e vendeve anëtare
të Bashkimit Europian në fushën e parandalimit të
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Bashkëpunimi ndërkombëtar ka njohur rritje të vazhdueshme. Pjesëmarrja e përfaqësuesve të NjIF
në takimet plenare dhe aktivitete të tjera të organizmave si Komiteti MONEYVAL i Këshillit të Europës
dhe Grupit EGMONT që prej anëtarësimit në këto
organizma. Edhe gjatë vitit 2011 ka vazhduar puna
për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve me
njësitë e inteligjencës financiare nëpërmjet organizmave të Këshillit të Europës dhe Grupit Egmont.
Në këtë kuadër, dy punonjës të nivelit drejtues të
DPPPP janë përzgjedhur nga Komiteti MONEYVAL
si ekspertë vlerësues të vendeve anëtare të këtij
komiteti.

Vëmendje i është kushtuar dhe bashkëpunimit me
autoritetet mbikqyrëse dhe licensuese të subjekteve
të ligjit për parandalimin e pastrimit të parave, në
mënyrë që të mundësohet njohja më e mirë e tyre
me detyrimet ligjore në këtë fushë për të siguruar
një zbatim adekuat të tyre.

Kontributi për reformën legjislative ka qenë një
komponent i rëndësishëm i punës së NjIF për të
harmonizuar më tej legjislacionin shqiptar në
fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe
financimit të terrorizmit më standartet ndërkombëtare dhe Acquis Communautaire. Në këtë kontekst është punuar për të siguruar përputhshmëri

Objektivat e DPPPP për vitin 2011 janë realizuar
në pjesën më të madhe të tyre duke përmbushur
funksionin kryesor për mbledhjen, analizimin dhe
shpërndarjen e informacionit tek agjensitë e zbatimit të ligjit, duke konsoliduar më tej tendencën në
rritje të viteve të fundit.
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VËSHTRIM HISTORIK
10 VJET - NJËSI E INTELIGJENCËS FINANCIARE
Në Maj të vitit 2000, pas insistimit të vazhdueshëm
të disa institucioneve ndërkombëtare dhe kërkesave të Komitetit MONEYVAL të Këshillit të Europës, Parlamenti Shqiptar miraton Ligjin nr. 8610
datë 17.05.2000 “Për parandalimin e pastrimit të
parave”, si akti i parë ligjor në këtë fushë.

ndërkombëtar i rrjetit të Njësive të Inteligjencës Financiare të shteteve dhe territoreve të mbarë botës.
Drejtori i DBLKPP Z. Minxhozi, që përfaqësonte NjIF
Shqiptar, ishte i pranishëm në mbledhjen plenare të
EGMONT, të mbajtur në Australi.
DPPPP vazhdon të jetë anëtar aktiv i Grupit EGMONT,
përdor rregullisht rrjetin e sigurtë të tij të shkëmbimit
të informacionit dhe gjatë këtyre 10 viteve ka nënshkruar 39 Memorandume Bashkëpunimi me njësitë
homologe për shkëmbimin e informacionit në fushën e PPP/FT.

Ky ligj parashikonte ndër të tjera krijimin e Njësisë së
Inteligjencës Financiare Shqiptare, që de facto fillon të
funksionojë në Gusht të vitit 2001, me emërimin e punonjësve të parë të Drejtorisë së Bashkërendimit të Luftës
Kundër Pastrimit të Parave, në Ministrinë e Financave.
Njësia e Inteligjencës Financiare, si një urë lidhëse
ndërmjet institucioneve financiare dhe autoriteteve të
zbatimit të ligjit, u krijua me qëllim parandalimin e
pastrimit të parave dhe u ngrit si autoritet administrativ fillimisht brenda strukturës organizative të Ministrisë së Financave.

Pas ngjarjeve të 11 shtatorit 2001 dhe amendimeve
të 40 rekomandimeve globale të FATF me 9 Rekomandimet Speciale si dhe me miratimin nga Parlamenti në Korrik të vitit 2004, të Ligjit nr. 9258 “Për
masat kundër financimit të terrorizmit”, detyrimet ligjore të NjIF u ridimensionuan duke u fokusuar edhe
në parandalimin e financimit të terrorizmit.

Raundi i dytë i vlerësimit të masave të marra nga
Shqipëria në fushën e PPP/FT, kishte adresuar shumë
rekomandime, një pjesë e të cilave u tentuan të viheshin në jetë me disa ndryshime të Ligjit për “Për
Parandalimin e Pastrimit të Parave”. Kështu, në Qershor të vitit 2003, Kuvendi miraton Ligjin nr. 9084
datë 19.06.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në
ligjin 8610, datë 17.05.2000 “Për parandalimin e
pastrimit të parave””.

Viti 2005, shënon një ndryshim të rëndësishëm strukturor dhe organizativ të NjIF Shqiptar. Drejtoria e
Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave,
ristrukturohet dhe ngrihet në nivelin e Drejtorisë së
Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave,
në Ministrinë e Financave, por tashmë si institucion
autonom dhe me buxhet më vete.
Në Mars të vitit 2006 Drejtoria e Përgjithshme e
Parandalimit të Pastrimit të Parave nxjerr për herë të
parë raportin e veprimtarisë së saj për vitin 2005. Ky
raportim ka ardhur duke u përmirësuar e perfeksionuar në formë e përmbajtje, deri kur në vitin 2008 u
bë publik, si dhe vazhdon të botohet e publikohet në
dy gjuhë: shqip dhe anglisht.

Ky ligj parashikonte për herë të parë ngritjen e një
Komiteti Kombëtar të Bashkërendimit të Parandalimit
dhe Luftës Kundër Pastrimit të Parave, nën kryesimin
e Kryeministrit dhe me anëtarë Prokurorin e Përgjithshëm, Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Ministrin e Punëve të Jashtme, Ministrin e Rendit Publik,
Ministrin e Financave, Ministrin e Drejtësisë dhe Kryetarin e Shërbimit Informativ Shtetëror.
Ky komitet vazhdon të funksionojë e të përcaktojë
drejtimet strategjike dhe politikat e përgjithshme
shtetërore në fushën e parandalimit dhe luftës
kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Korriku i vitit 2003 ishte një muaj i rëndësishëm në planin e marrëdhënieve ndërkombëtare
për Drejtorinë e Bashkërendimit të Luftës Kundër
Pastrimit të Parave, e cila pranohet si anëtare me
të drejta të plota në grupin EGMONT, organizëm
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dhe financimit të terrorizmit. Në përgatitjen e
këtij akti, të miratuar me Vendimin e Këshillit të
Ministrave nr. 1077, datë 27.10.2010, DPPPP
ka luajtur rolin drejtues dhe koordinues. ....

Integrimi i Shqipërisë në familjen europiane kërkon
realizimin e një proçesi reformash legjislative e
institucionale. Në këtë kontekst, Shqipëria ka
ndërmarrë një sërë reformash legjislative ku ndër
më kryesoret janë ratifikimet e dy konventave të
rëndësishme të Këshillit të Europës në Nëntor të
vitit 2006. Kështu Kuvendi i Shqipërisë me Ligjin
nr. 9641, datë 20.11.2006, ka ratifikuar Konventën e KiE “Për parandalimin e terrorizmit” dhe
me Ligjin nr. 9646, datë 27.11.2006 ka ratifikuar
Konventën e Varshavës “Për pastrimin, kërkimin,
kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit dhe
të financimit të terrorizmit”.

Ndihmesë të konsiderueshme i kanë dhënë që nga
krijimi NjIF Shqiptar, organizma dhe shtete mike.
Kështu deri në vitin 2007, ekspertë të Departamentit të Thesarit të SHBA, kanë qenë të atashuar
si këshilltarë pranë NjIF. Më tej, një asistencë të
vazhdueshme edhe për DPPPP ka dhënë OPDAT,
në kuadër të ndihmesës ndaj Njësive të Përbashkëta të Hetimit të Krimit Ekonomik e Korrupsionit,
ku DPPPP është përfshirë aktivisht dhe ka koordinatorin e saj.

Reforma të rëndësishme janë ndërmarrë për të realizuar ndryshime thelbësore në disa aspekte, atë
legjislativ, organizativ, strukturor dhe teknologjik.
Viti 2008 fillon me ndryshime strukturore për
DPPPP, ku bazuar në Urdhërin e Kryeministrit të
Shqipërisë Nr.11 datë 30.01.2008 ngrihet struktura e re organizative e NjIF.

Bashkimi Europian nëpërmjet Delegacionit të tij
në Tiranë ka mbështetur modernizimin e DPPPP
nëpërmjet financimit të rrjetit të brendshëm informatik, si dhe konsolidimin e kapaciteteve nëpërmjet projekteve të rëndësishme të binjakëzimit:

Spikat mbi të gjitha krijimi për herë të parë i Sektorit të Teknologjisë së Informacionit, që do luajë
një rol të rëndësishëm për zhvillimet e mëtejshme
në veprimtarinë e mbledhjes, proçesimit, analizimit
të informacionit financiar, duke vërtetuar edhe një
herë aksiomën që nuk ka inteligjencë informacioni pa teknologji informacioni. Po këtë vit DPPPP
do të pajisej me një rrjet të brendshëm dhe pajisje kompjuterike, që kapin shifrat e mbi 400.000
Euro, falë asistencës bujare të Delegacionit të
Bashkimit Europian në Shqipëri.

1. “Lufta kundër pastrimit të parave dhe krimit financiar në Shqipëri” - Shtator 2007 deri në
Shtator 2009, në bashkëpunim me Zyrën Kriminale Federale Gjermane, ku Drejtori i Përgjithshëm i DPPPP ka qenë drejtues projekti për vendin përfitues;
2. “Mbështetje për strukturat e luftës kundër
pastrimit të parave dhe strukturat e hetimit të krimeve financiare në Shqipëri” - Mars 2011 deri
në Shkurt 2013, në bashkëpunim me autoritetet
spanjolle, italiane dhe bullgare.

Përsa i përket reformës legjislative, në themel dhe
më i rëndësishmi, është miratimi në Maj të vitit
2008 dhe amendimi në Mars të vitit 2011, nga Kuvendi i Shqipërisë i Ligjit nr. 9917 “Për parandalimin
e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”,
i cili përmbush në një shkallë të gjerë rekomandimet e Komitetit MONEYVAL të Këshillit të Evropës të
bëra në raundin e 3të të vlerësimit reciprok.

Në periudhën e parë të krijimit si DBLKPP, me gjithë
problematikën e shumanshme legjislative, administrative, logjistike dhe të burimeve njerëzore,
Njësia e Inteligjencës Financiare e Shqipërisë kontribuoi, në bashkëpunim me institucionet tjera, për
identifikimin dhe bllokimin e llogarive dhe pasurive
të personave të shpallur në listën e Këshillit të Sigurimit të OKB. Në vazhdim, në bazë të prioritetit të
Qeverisë Shqiptare dhe ndihmës së pandërprerë
të organizmave ndërkombëtare, vëmendja dhe
mbështetja ndaj këtij institucioni u rrit, e për rrjedhojë zhvillimi dhe konsolidimi i tij vijoi me ritme të
përshpejtuara.

Një hop cilësor ishte hartimi në vitet 2008 - 2009
i Dokumentit Strategjik Kombëtar “Për hetimin
e krimit financiar”, si i pari dokument i këtij lloji
me synime afat-mesme dhe afat-gjata në drejtim
të goditjes e parandalimit të pastrimit të parave
8
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Gjatë veprimtarisë 10 vjeçare NjIF është drejtuar në periudha të ndryshme nga katër drejtorë,
që paraqiten më poshtë sipas viteve:

Z. Lutfi Minxhozi
2001-2005

Z. Adriatik Islamaj
2005-2006

Z. Besnik Çobaj
2006-2007
•

Aktualisht Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit
të Pastrimit të Parave është një strukturë bashkëkohore e konsoliduar dhe tashmë me eksperiencë 10
vjeçare, e cila ka ndjekur dhe vazhdon të ndjekë
zhvillimet dhe standardet ndërkombëtare të FATF
dhe komitetit MONEYVAL të Këshillit të Europës.

DPPPP, si qendër kombëtare për mbledhjen, analizimin dhe shpërndarjen tek agjencitë e zbatimit
të ligjit të të dhënave për çështjet e pastrimit të
parave dhe të financimit të terrorizmit:

•
•

2007- në vazhdim

ka arritur të detektojë, analizojë dhe dërgojë
në Polici dhe Prokurori, një numër në rritje të
rasteve të dyshimta për pastrim parash si dhe
të analizave komplekse financiare.

Në muajin Korrik të vitit 2010, në takimin e Komitetit
Ndërinstitucional për Masat kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve dhe Terrorizmit, Kryeministri i Shqipërisë dhe Kryetar i Komitetit të Bashkërendimit të
Luftës Kundër Pastrimit të Parave ka theksuar se: “Në
tërësi ka rritje pune. Po t’i referohemi statistikës, në
qoftë se 3-4 vjet më parë rastet e denoncuara nga
agjensia kundër larjes së parave (DPPPP) numëroheshin me gishta, sot janë me dhjetëra e dhjetëra.
Unë gjykoj se rezultatet do të jenë gjithnjë e më të
mëdha. E theksoj edhe një herë se gradualisht, lufta
ndaj larjes së parave do të shndërrohet në çështjen
më themelore. Unë kam mesazhet e qarta në këtë
pikë, pasi ky fenomen nuk është specifik për Shqipërinë, por për të gjithë Europën e mbarë botën.
Kërkoj që të bashkëpunohet ngushtë me policinë,
prokurorinë, doganat dhe tatimet. Bashkëpunimi
është dhe do të jetë çelësi i suksesit.”

Arritjet në këtë fushë pasqyrohen më së miri në
vlerësimin në rritje për rekomandimin 26 të Grupit
të Posaçëm të Veprimit Financiar (FATF), të evidentuar në raportin e raundit te 4t, në Prill të vitit 2011.
Drejtues të DPPPP janë vlerësuar dhe përzgjedhur
nga komiteti MONEYVAL si ekspertë vlerësues për
vendet anëtare të këtij organizmi monitorues.

•
•

Z. Arben Doçi

disponon një bazë të rëndësishme të dhënash;
ka rritur kapacitetet teknike dhe profesionale
të stafit të saj;
ka konsoliduar tërësisht raportimin e transaksioneve të vlerave nga subjektet, duke mundësuar raportimin online të tyre;
ka realizuar rritjen e numrit të RAD, të cilësisë
së tyre dhe ka zgjeruar kategoritë e subjekteve
që raportojnë aktivitete të dyshimta, duke konsoliduar raportet e mirëbesimit me institucionet
financiare dhe jo financiare raportuese;

Në përmbushjen e misionit të saj, DPPPP ka sfida të
rëndësishme përpara për rritjen e frymës së mirëbesimit dhe bashkëpunimit me subjektet raportuese,
intensifikimin e bashkërendimit dhe bashkëveprimit me policinë, prokurorinë, shërbimet informative
dhe njësitë homologe, ndërmarrjen e analizave
taktike dhe strategjike, si një agjensi inteligjente
moderne dhe efiçente.
9
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RAPORTIME NË KUADËR TË LUFTËS
KUNDËR PASTRIMIT TË PARAVE
RAPORTIMI NË KOMITETIN
MONEYVAL TË KiE

min e drejtësisë, shkëmbimin e paliçensuar të valutës,
interpretimin nga prokuroria i veprës së pastrimit të
produkteve penale, deklarimin e të hollave dhe sendeve më vlerë në pikat e kufitare, mangësitë ligjore për
zbatimin e vigjilencës së duhur ndaj klientit, niveli jo i
plotë i mbikqyrjes së subjekteve të ligjit dhe aplikimi i
pamjaftueshëm i masave administrative, etj. Raporti i
këtij vlerësimi u miratua nga Komiteti MONEYVAL në
mbledhjen e 19të plenare të mbajtur në Korrik 2006.

Shqipëria si një vend anëtar i Komitetit MONEYVAL
të Këshillit të Europës ka qënë objekt i katër raundeve
të vlerësimit në fushën e parandalimit të pastrimit të
parave dhe financimit të terrorizmit.
Për herë të parë, një ekip ekspertësh të Këshillit të
Europës vizituan Shqipërinë në datat 12 – 15 Dhjetor
2000, me qëllim që të vlerësonin në vend kuadrin
ligjor dhe masat e ndërmarra për parandalimin e
pastrimit të parave. Problematikat e shumta të evidentuara prej tyre kishin të bënin me legjislacionin
e mangët në fushën e parandalimit dhe goditjes
së pastrimit të parave, domosdoshmërinë e krijimit
të NjIF dhe të sistemit parandalues në Shqipëri,
mungesën e efektivitetit të hetimeve për pastrimin e
produkteve të veprës penale, etj. Në këtë raport u
bënë gjithashtu një sërë rekomandimesh në lidhje
me përmirësimin e legjislacionit penal, rishikimin e
neneve në lidhje me sekuestrimet dhe konfiskimet,
ratifikimin e konventave të Këshillit të Europës dhe
Kombeve të Bashkuara, bashkëpunimin ndërkombëtar në funksion të gjurmimit të pasurisë së krijuar
në rrugë kriminale, etj. Raporti i vlerësimit u miratua
nga Komiteti MONEYVAL në mbledhjen e 8të Plenare
të mbajtur në Dhjetor 2001.

Raundi i katërt i vlerësimit, i cili filloi në muajin Nëntor 2010 dhe përfundoi në tremujorin e parë të vitit
2011, u realizua nga një ekip i përbashkët ekspertësh
të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Komitetit
MONEYVAL. Ky vlerësim duke qenë se drejtohej nga
FMN u bë i plotë për të gjitha rekomandimet e FATF
dhe përfshinte monitorimin në vend të efektivitetit të
zbatimit të tyre.
Megjithëse Shqipëria nuk është vend anëtar i Bashkimit Evropian raundi i katërt i vlerësimit të vendit
nga Komiteti MONEYVAL përfshinte dhe ecurinë e
zbatimit të Direktivës së III të Parlamentit Europian
(2005/60/EC datë 26 tetor 2005). Në raportin e
përgatitur për këtë qëllim u evidentuan hapat e bërë
në drejtim të përgjegjësisë penale të personave juridik, vigjilencës së duhur dhe vigjilencës së zgjeruar në
marrëdhëniet me klientët, raportimit të transaksioneve në para fizike, identifikimit të pronarit përfitues,
aktivitetit financiar të klientëve rastësor, personave të
ekspozuar politikisht, marrëdhënieve korrespondente, mbështetjes në palët e treta për sa i përket identifikimit të klientëve dhe raportimi nga profesionet e
lira, ruajtjes së të dhënave dhe konfidencialitetit, sistemeve të raportimit të institucioneve financiare dhe
atyre të kreditit për kërkesat e bëra nga DPPPP, etj.

Në kuadrin e raundit të dytë të vlerësimit në datat
14 – 18 Tetor 2003, Shqipërinë e vizitoi një ekip
ekspertësh i Komitetit MONEYVAL, i cili evidentoi
disa hapa të ndërmarrë si krijimi i NjIF në vitin 2001
në Ministrinë e Financave, sanksionimin e përgjegjësisë penale të personave juridik dhe la rekomandime
në drejtim të hetimit të veprave penale prej të cilave
krijohen të ardhura të jashtëligjshme, të identifikimit
të riskut të përdorimit të parasë fizike në ekonomi,
zbatimit nga Prokuroria e nenit 287 të Kodit Penal,
konfiskimit të produkteve të veprave penale. Raporti i
këtij vlerësimi u miratua nga Komiteti MONEYVAL në
mbledhjen plenare të mbajtur në Maj 2004.
Raundi i tretë i vlerësimit të Shqipërisë u zhvillua në
datat 12 – 17 Dhjetor 2005 dhe disa nga problemet
e identifikuara kishin të bënin me sektorin informal të
ekonomisë dhe kryerjen e transaksioneve me para në
dorë, luftën kundër korrupsionit, zhvillimet në siste11
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•

Raporti final i këtij vlerësimi u miratua gjatë seancës së 35të Plenare të zhvilluar në Strasburg të
Francës, në muajin prill të vitit 2011. Vlen të theksohet se një ndër zhvillimet pozitive të evidentuara
në raport kishte të bënte me vlerësimin në rritje të
punës së bërë nga DPPPP, që prej raundit tretë të
vlerësimit të vitit 2005.

•
•

KONFERENCA E PALËVE
Shqipëria ka ratifikuar me anë të ligjit nr.9646,
datë 27.11.2006 Konventën e Këshillit të Europës
(CETS 198 Varshavë 16 Maj 2005) “Për pastrimin,
kërkimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të
krimit dhe për financimin e terrorizmit”.

•
•

Si vend nënshkrues vendi ynë u përzgjodh i pari
nga Këshilli i Europës, për monitorimin e zbatimit
konkret të kësaj konvente. Në këtë kontekst DPPPP
ka bashkëpunuar ngushtësisht me Ministrinë e
Drejtësisë në funksion të informimit dhe komunikimit të vazhdueshëm me sekretariatin e Konferencës së Palëve.

•

Konventa Europiane “Për pastrimin, depistimin,
kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit”
miratuar me ligjin nr. 8646 datë 20.07.2000;
Konventa Ndërkombëtare “Për luftën kundër
financimit të terrorizmit” miratuar me ligjin nr.
8865 datë 14.03.2002;
Konventa e Kombeve të Bashkuara “ Kundër
krimit të organizuar ndërkombëtar” dhe protokolleve shtesë të saj, miratuar me ligjin nr. 8920
datë 11.07.2002;
Konventa e Kombeve të Bashkuara “Kundër
korrupsionit”, miratuar me ligjin nr. 9492 datë
13.03.2006;
Konventa e Këshillit të Europës “Për parandalimin e terrorizmit” miratuar me ligjin nr. 9641
datë 20.11.2006.
Konventa e Këshillit të Europës “Për pastrimin,
kërkimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të
krimit dhe për financimin e terrorizmit” miratuar
me ligjin nr. 9646 datë 27.11.2006;

Në zbatim të konventave të mësipërme, është përafruar legjislacioni shqiptar me standartet ndërkombëtare
edhe në fushën e parandalimit të financimit të terrorizmit me miratimin e ligjit nr. 9258 datë 15.07.2004
“Për masat kundër financimit të terrorizmit”, si edhe
nxjerrjen e një sërë vendimesh dhe udhëzimesh nga
Këshilli Ministrave dhe Ministri Financave.

Miratimi në muajin mars të këtij viti i raportit final
për Shqipërinë përbën një tjetër zhvillim të rëndësishëm për vitin 2011. Rekomandimet e bëra në
këtë raport janë shqyrtuar nga DPPPP, për t`u adresuar në funksion të ndryshimeve që pritet t`i bëhen
legjislacionit shqiptar në fushën e parandalimit të
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Në zbatim të këtij ligji, NjIF që prej vitit 2004 ka
propozuar përditësimin e ndryshimeve që ka pësuar
lista e Këshillit të Sigurimit e OKB-së. Edhe gjatë
vitit 2011 janë miratuar Vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 291, datë 14.04.2011 dhe nr. 625, datë
07.09.2011 “Për disa shtesa në VKM nr. 718, datë
29.10.2004, “Për listën e personave të shpallur si
financues të terrorizmit””, të ndryshuar.

REFORMA LEGJISLATIVE
Harmonizimi i kuadrit legjislativ shqiptar me standartet ndërkombëtare në fushën e parandalimit
të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit
është vlerësuar si domosdoshmëri e në këtë kuadër
përmirësimi dhe evoluimi i tij kanë qenë të vazhdueshme.

Mbështetur në rekomandimet e raundit të dytë të
vlerësimit të masave të marra nga Shqipëria në
fushën e PPP/FT u bënë disa ndryshime të ligjit për
“Për Parandalimin e Pastrimit të Parave” dhe në Qershor të vitit 2003, Kuvendi miratoi ligjin nr. 9084
datë 19.06.2003 ”Për disa shtesa dhe ndryshime në
ligjin 8610, datë 17.05.2000 “Për parandalimin e
pastrimit të parave””.

Nisma e parë ligjore në këtë drejtim u konkretizua
me miratimin e Ligjit nr. 8610 datë 17.05.2000 “Për
parandalimin e pastrimit të parave”.
Shqipëria në kuadër të integrimit në familjen europiane, ka ndërmarrë një sërë reformash legjislative
duke ratifikuar konventat e mëposhtme:

Në vijim të rekomandimeve të raundit të tretë të
vlerësimit të Shqipërisë u evidentua nevoja konkrete
12
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për ndryshime rrënjësore në legjislacionin Shqiptar
në fushën parandalimit të pastrimit të parave dhe
financimit të terrorizmit, të cilat u realizuan nëpërmjet miratimit të ligjit nr. 9917 datë 19.05.2008 “Për
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të
terrorizmit” dhe të akteve nënligjore në zbatim të tij.

këtyre 10 viteve ka qenë një proçes dinamik dhe i vazhdueshëm. Vlerësimi periodik i këtij legjislacioni nga
institucionet shqiptare dhe organizmat monitorues, si
dhe evoluimi i legjislacionit ndërkombëtar (ka filluar
proçesi i rishikimit 40 + 9 Rekomandimet e FATF),
diktojnë ndryshime të mëtejshme në të ardhmen.

Në vitin 2009, Komiteti MONEYVAL i KiE bëri një
vlerësim horizontal të raundit të tretë të të gjitha
vendeve anëtare sipas të cilit u evidentua nevoja për
përmbushjen nga Shqipëria të rekomandimeve 5
dhe 6 të FATF.

MENAXHIMI I BURIMEVE
DHE PERFORMANCËS

Mbi këtë bazë janë hartuar dhe miratuar amendimet
e duhura me ligjin nr. 10 391 datë 03.03.2011 “Për
disa ndryshime në ligjin nr. 9917 datë 19.05.2008
“ Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” dhe aktet nënligjore në zbatim të
këtyre ndryshimeve, si:
•

•
•

•

Një nga rekomandimet kryesore gjatë vlerësimeve
të veprimtarisë së NjIF ndër vite nga institucionet ndërkombëtare, ka qenë rritja e kapaciteteve
njerëzore me qëllim analizimin me rigorozitet dhe
nivel të lartë profesional të rasteve të dyshimta të
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Udhëzimi nr. 20 datë 08.09.2011 i Ministrit
të Financave “ Për metodat dhe procedurat
e raportimit të subjekteve raportuese të ligjit
nr.9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”,
i ndryshuar”.
Udhëzimi nr. 21 datë 08.09.2011 i Ministrit të
Financave “ Për mënyrat dhe procedurat e raportimit të profesioneve të lira jofinanciare”.
Vendimi nr. 871 datë 14.12.2011 i Këshillit të
Ministrave “Për përcaktimin e procedurave të
konstatimit, të shqyrtimit, të propozimit dhe të
vendosjes së masave administrative nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të
Parave (DPPPP)”.
Vendimi nr. 922 datë 21.12.2011 i Këshillit të
Ministrave “Për mënyrën e organizimit, funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit
të Pastrimit të Parave”.

Nga këndvështrimi historik vlen të evidentohet rritja
e kapaciteteve njerëzore qysh prej krijimit të NjIF
në Gusht 2001, atëherë me emërtimin Drejtori e
Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave
(DBLKPP) pranë Ministrisë Financave. Në Gusht të
vitit 2001 u emëruan nga Ministri i Financave dy
specialistët e parë të kësaj strukture, e cila u plotësua në muajin Tetor të po atij viti me një organikë
prej 10 punonjësish.
Në vitin 2005 me vendimin nr. 108 të Këshillit të
Ministrave, DBLKPP u ngrit në nivelin e Drejtorisë të
Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, duke garantuar më tej autonominë operacionale të saj.
Po në këtë vit me rikonstruksionin e godinës të ishQendrës së Informatikës Ekonomike u bë i mundur
akomodimi i përshtatshëm, përmirësimi i zyrave të
DPPPP dhe kapaciteteve logjistike të tyre. Më tej, në
kuadër të programit CARDS të Bashkimit Europian u
realizua blerja e pajisjeve kompjuterike dhe ndërtimi i
rrjetit të brendshëm me një vlerë mbi 400.000 Euro.

Me miratimin e ligjit nr. 10 391 datë 03.03.2011
dhe VKM nr. 922, datë 21.12.2011 u plotësuan
edhe rekomandimet e raundit të 4t të vlerësimit, në
lidhje me funksionimin e DPPPP, mandatin e Drejtorit të Përgjithshëm, shpërndarjen e informacionit në
organet kompetente, etj.

Ndërkohë me shtimin e veprimtarisë së DPPPP, u bë
e domosdoshme rritja e numrit të specialistëve, që
është realizuar nëpërmjet ndryshimit të strukturës dhe
rritjes së organikës kryesisht në vitet 2005-2006 dhe
2009-2010, duke arritur në vitin 2010 me 27 punonjës (Urdhri i Kryeministrit nr.137 dt.28.06.2010).

Reforma legjislative në fushën e parandalimit të
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, gjatë
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Dinamika e personelit efektiv të Njësisë së Inteligjencës Financiare gjatë periudhës dhjetë vjeçare paraqitet në grafikun e mëposhtëm:

Edhe gjatë vitit 2011, menaxhimi i burimeve
njerëzore dhe shërbimeve ka qenë në funksion të
mbështetjes së veprimtarisë së Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe
përmirësimit të kushteve të punës të punonjësve të
saj. Në këtë kontekst janë trajtuar me vëmendje të
veçantë problemet e evidentuara për të cilat janë
dhënë dhe zgjidhjet adekuate.
Punonjësit e DPPPP kanë përfituar nga seminaret
dhe nga aktivitetet e trajnimit të organizuara si nga
vetë institucioni ashtu edhe nga projekte dhe programe të ndihmës së vendeve partnere.
Vendin më të rëndësishëm gjatë vitit 2011 e zë
trajnimi i stafit të DPPPP nga ekspertët spanjollë,
italianë dhe bullgarë në kuadrin e projektit të II-të
të binjakëzimit: “Mbështetje për strukturat e luftës
kundër pastrimit të parave dhe strukturat e hetimit të
krimeve financiare në Shqipëri” e financuar nga IPA
2009 të Bashkimit Europian. Janë realizuar gjithsej
16 aktivitete, në të cilat janë trajnuar specialistët e
DPPPP për çështje si: bashkëpunimi mes njësive të
inteligjencës financiare dhe agjensive të zbatimit të
ligjit, konfiskimi i pasurive kriminale dhe krimi i organizuar, menaxhimi i cilësisë së proçeseve, mbrojtja e të dhënave dhe lufta kundër terrorizmit e financimit të tij, etj.

Me gjithë progresin e bërë përsëri në Raportin e
vlerësimit të raundit të IV të ekspertëve të Komitetit
Moneyval të Këshillit të Europës rekomandohet:
“Zgjerimi i kapaciteteve të DPPPP njerëzore për
analizimin strategjik të thellë të rasteve të raportuara
specifikat e PPP/FT në Shqipëri”.
Bazuar në këtë rekomandim, DPPPP në muajin maj
2011, i ka propozuar Ministrit të Financave, një
shtesë të numrit të personelit aktual prej tre punonjësish për krijimin e një sektori të specializuar në kryerjen e analizave strategjike.
Proçesi i rekrutimit të punonjësve në përputhje me
strukturën e miratuar është realizuar duke zbatuar
me korrektësi dispozitat e statusit të nëpunësit civil.
Organigrama e DPPPP paraqitet më poshtë:

Nga më të rëndësishmet kanë qenë vizitat studimore
pranë njësive homologe të inteligjencës financiare
të Spanjës dhe Italisë. Janë kryer gjithashtu trajnime
teknike të Specialistëve të TI për përdorimin e programit analitik “i2”, për rritjen e sigurisë se rrjeteve
dhe aksesit të internetit (seminari nga Korea Internet
Security Agency), si dhe për luftën ndaj krimeve në
internet. Janë zhvilluar trajnime me projekte të ndryshme si ILECU, PACA, SMEI dhe me organizma të tjerë
14
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si MONEYVAL, TRACFIN, PAMECA III, OPDAT, etj.

si dhe inspektimeve, afatit të kryerjes së detyrave,
zbatimit të rregullave të etikës, etj.
Rritja e cilësisë së shërbimeve për institucionin, sigurimi dhe mirëmbajtja e ambienteve të punës në
DPPPP, ka ndikuar në krijimin e kushteve optimale
të punës për punonjësit dhe në përmirësimin e rendimentit të tyre në punë.

Procedura e pajisjes me çertifikatë sigurie të punonjësve për njohjen me informacion të klasifikuar
“Sekret shtetëror” është bërë e mundur me plotësimin e dokumentacionit për pajisjen e punonjësve
të rinj të DPPPP me çertifikata të sigurisë nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar pranë
Këshillit të Ministrave, gjë që i lejon ata të njihen
dhe të përpunojnë dokumentacionin e klasifikuar.

Burimet buxhetore dhe
përdorimi i tyre nga DPPPP

DPPPP në vlerësimin vjetor të paraqitjes së punës
së çdo punonjësi, është bazuar në menaxhimin
me anë të objektivave afatmesëm dhe afatgjatë
të njësisë si ato të bashkëpunimit mes strukturave
përbërëse të drejtorisë, objektivave vetjake me baza
krahasimore, iniciativës për të propozuar ndryshime
të legjislacionit në fushën e parandalimit të pastrimit
të parave dhe financimit të terrorizmit, performancës
në kryerjen e analizave operacionale dhe taktike,

Që prej Gushtit 2005 DPPPP është institucion buxhetor me llogari më vete duke menaxhuar dhe administruar në mënyrë të pavarur fondet e akorduara
në baza vjetore. Planifikimi dhe hartimi i buxhetit ka
qenë i bazuar në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, Projekt Buxhetin Afatmesëm dhe
Programin afatgjatë të zhvillimit të Qeverisë Shqiptare.

Grafiku i mëposhtëm pasqyron në mënyrë dinamike burimet buxhetore në dispozicion të DPPPP për
periudhën 2005 - 2011 si dhe përdorimin e tyre.

Siç duket qartë nga grafiku, fondet në dispozicion
të DPPPP që prej krijimit të saj kanë qenë të mjaftueshme, gjë që konfirmon mbështetjen e qeverisë
shqiptare për rritjen dhe konsolidimin e Njësisë së
Inteligjencës Financiare.

menaxhojë me efikasitet fondet e alokuara nga buxheti i shtetit duke mundësuar një zhvillim të një aktiviteti optimal në të gjithë strukturat e saj.
Bazuar në legjislacionin dhe aktet normative në fushën e menaxhimit financiar është ndjekur në vijimësi
përdorimi i fondeve buxhetore të akorduara, për të
cilat janë përgatitur pasqyra të detajuara financiare.
Njëkohësisht është bërë raportimi në mënyrë periodike për realizimin e prokurimeve publike.

Megjithë volumin e punës në rritje si përsa i përket mbikqyrjes së masave parandaluese ashtu dhe
analizimit dhe referimit të rasteve në institucionet
ligjzbatuese, DPPPP ka vazhduar të administrojë dhe
15
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PËRFSHIRJA NË PROJEKTE

PROJEKTI ILECU
Viti 2011 ka qenë një vit arritjesh dhe në nivel
ndërkombëtar pasi ka filluar puna efektive në të
gjitha ILECU e rajonit (Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Serbi, Mali i Zi, Maqedoni dhe
Kosovë). Komisioni Evropian ka ofruar mbështetje të
vazhdueshme duke mundësuar financimin e projektit
rajonal ILECU-2, ku krahas vendeve të rajonit ështe
përfshirë dhe Turqia.

PROJEKTI “MBËSHTETJE PËR
STRUKTURAT E LUFTËS KUNDËR
PASTRIMIT TË PARAVE DHE HETIMIT TË
KRIMEVE FINANCIARE NË SHQIPËRI”
Në muajin mars 2011 filloi zbatimi i projektit të binjakëzimit “Mbështetje për strukturat e luftës kundër
pastrimit të parave dhe strukturat e hetimit të krimeve
financiare në Shqipëri”, i cili synon rritjen e mëtejshme të kapaciteteve të Prokurorisë së Përgjithshme,
Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të
Parave dhe Agjensisë së Administrimit të Pasurive të
Sekuestruara dhe Konfiskuara.

Ky projekt synon forcimin e kapaciteteve kombëtare
dhe ndërkombëtare të institucioneve shtetërore, organeve të rendit dhe atyre gjyqësore në parandalimin dhe luftën kundër krimit të organizuar, veçanërisht përsa i përket trafikimit të lëndëve narkotike,
krimit financiar dhe terrorizmit. Në objektiv të këtij
projekti është edhe përafrimi i praktikave të vendeve
përfituese me Aquis Communautaire.

Projekti mundësohet në sajë të mbështetjes së Bashkimit Europian, ka një kohëzgjatje dy vjeçare dhe
zhvillohet në bashkëpunim me institucionet relevante
Spanjolle dhe Bullgare nën drejtimin e Prokurorisë
së Përgjithshme.

Përfaqësuesit e DPPPP kanë marrë pjesë rregullisht
në aktivitetet që janë organizuar në kuadrin e këtij
projekti, të cilat kanë shërbyer për rritjen e mëtejshme
të kapaciteteve profesionale si dhe përftimin e përvojës së ekspertëve të vendeve anëtare të Bashkimit Europian në fushën e luftës kundër krimit të organizuar
dhe pastrimit të produkteve të veprës penale.

Ekspertët e DPPPP janë të përfshirë në mënyrë aktive
në aktivitetet e zhvilluara gjatë vitit 2011 sipas komponentëve në të cilat është shkëmbyer në vijimësi
eksperienca Shqiptare me atë të kolegëve të vendeve
të BE, të përqëndruar kryesisht në analizimin e informacionit në fushën e parandalimit të pastrimit të
parave dhe financimit të terrorizmit, bashkëpunimin
me organet kompetente në luftën kundër krimit të organizuar, mbikyqrjen dhe monitorimin e subjekteve
të ligjit ne funksion të përmbushjes nga ana e tyre
të detyrimeve për vigjilencën e duhur ndaj klientëve
dhe raportimin tek autoriteti përgjegjës.

PROJEKTI PACA
DPPPP është një ndër institucionet përfituese të
Projektit kundër korrupsionit në Shqipëri (PACA), i
mundësuar në sajë të një financimi të përbashkët të
Komisionit Europian dhe Këshillit të Europës. Qëllimi i projektit është mbështetja e mëtejshme për Qeverinë Shqiptare për zbatimin në mënyrë aktive të
strategjisë së saj kundër korrupsionit dhe për nxitjen
e qeverisjes transparente.
DPPPP është angazhuar aktivisht në aktivitete të përbashkëta, të organizuara në drejtim të rritjes të kapaciteteve teknike dhe profesionale për çështjet e parandalimit dhe goditjes së krimit financiar e korrupsionit,
trajnimit të vazhdueshëm të subjekteve në lidhje me
legjislacionin për parandalimin e pastrimit të parave
dhe masat kundër financimit të terrorizmit. Në kuadër
të këtij projekti janë kryer aktivitete me tematikë:

Një rol të rëndësishëm në njohjen dhe përvetësimin
e praktikave më të mira kanë pasur dhe vizitat studimore të kryera në institucionet partnere në vendet e
Bashkimit Europian ku do të veçonim vizitën në njësitë
e inteligjencës financiare të Italisë dhe Spanjës.
Ky projekt do të përfundojë në vitin 2013 dhe DPPPP
është angazhuar maksimalisht për të përfituar eksperiencat më të mira të vendeve anëtare të BE në
drejtim të mbledhjes dhe analizimit të informacionit
për pastrimin e produkteve të veprës penale dhe financimin e terrorizmit.

•
•
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•

duke evidentuar gjerësisht rolin dhe përgjegjësitë
e tyre për parandalimin e pastrimit të parave dhe
zbulimin e korrupsionit;
ndërgjegjësimi i sektorit jofitimprurës në lidhje
me rreziqet që paraqet financimi i terrorizmit,
harmonizimi i mëtejshëm i legjislacionit shqiptar
me Acquis Communautaire, si dhe hartimi i udhëzuesve në fushën e PPP/FT.

Kjo faqe përveçse është një mjet prej nga mund të raportojnë subjektet e ligjit, ajo përbën edhe një burim
mjaft të çmuar informacioni mbi fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Që me krijimin e kësaj faqeje, është vënë re se
publiku e ka pritur mjaft mirë atë duke treguar interes
dhe kuriozitet për çështjet e trajtuara. Këtë e tregojnë
edhe shifrat e paraqitura më poshtë në grafik:

NDËRGJEGJËSIMI
DHE TRAJNIMET E
SUBJEKTEVE RAPORTUESE
Në përmbushje të detyrave që ngarkon ligji, DPPPP
është treguar aktive në drejtim të ndërgjegjësimit
dhe trajnimit të subjekteve të ligjit, duke organizuar
takime si me subjektet raportuese, ashtu dhe me autoritetet mbikëqyrëse e liçensuese të tyre.

Siç shihet, numri i klikimeve është rritur në progresion
gjeometrik nga viti në vit ç`ka tregon një interesim të
madh të publikut. Me informacionet dhe mundësitë
që faqja zyrtare e internetit të DPPPP ofron, ajo është
kthyer në një mjet të një rëndësie të veçantë për
ndërgjegjësimin e publikut të gjerë dhe sigurimin e
mundësisë së raportimit të subjekteve të ligjit .

Në vitin 2007, DPPPP ndërtoi faqen e parë të internetit, e cila u rindërtua në fund të vitit 2008 me
elementë bashkëkohorë dhe të sigurtë, në dy gjuhë
shqip dhe anglisht me qëllim përcjelljen e informacioneve të saj në një publik sa më të gjerë. Të dhënat
e publikuara në këtë faqe shërbejnë si burim informacioni për subjektet e ligjit, nga ku mund të studiohen kuadri ligjor, aktivitete dhe tipologji të pastrimit
të parave në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Prioritet i DPPPP ka qenë në vazhdimësi organizimi i
aktiviteteve të trajnimit për të gjithë kategoritë e subjekteve, por duke i kushtuar vëmendje më të veçantë
asaj kategorie subjektesh që paraqet rrezik më të
madh për pastrim parash dhe financim të terrorizmit.

Më poshtë ju paraqesim të dhëna për numrin e subjekteve të trajnuara sipas kategorive
të subjekteve për katër vitet e fundit:
SUBJEKTI
Banka të Nivelit të dytë
Zyra Këmbimi Valutor
Institucione jo bankë
Lojëra Fati
Shoqëri Ndërtimi
Noterë
Avokatë
Ekspert Kontabël
Vlerësues pasurie
Shoqëri Sigurimi
Agjensi Udhëtimi
ZQRPP
ALUIZNI
Shoqëri tregtimi automjeteve
Zyra Imobiliare
Institute të Pensioneve Private
TOTALI

2008
104
11
30
20
101
353
--20
--20
10
20
--------689
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NUMRI I PERSONAVE TË TRAJNUAR
2009
2010
14
54
7
127
10
10
2
10
140
56
252
116
10
--69
--11
--6
------36
15
29
--30
10
60
14
----696
412

2011
94
182
5
22
26
44
--34
--6
6
----2
2
6
429
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Ndikim për rritjen e trajnimeve të subjekteve kanë
pasur aktivitetet e zhvilluara në kuadër të projekteve
të binjakëzimit të Bashkimit Europian, si projekti me
homologët Gjerman me një shtrirje kohore 27 muaj
(2007-2009) dhe projekti me homologët spanjollë,
italian dhe bullgarë, i cili është në vijim.

Në kuadrin e zbatimit të rekomandimeve ndërkombëtare të Grupit të Posaçëm të Veprimit Financiar, DPPPP i ka kushtuar një rëndësi të posaçme
ndërgjegjësimit të institucioneve që mbikqyrin dhe
liçensojnë organizatat jo-fitimprurëse.
Në këtë kuadër janë vendosur kontakte dhe ka vijuar
bashkëpunimi me Ministrinë e Punës dhe Çështjeve
Sociale, Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës, Agjensinë e Mbështetjes së Shoqërisë Civile dhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Me përfaqësuesit e
këtyre institucioneve janë zhvilluar takime periodike
për të siguruar një monitorim efikas të këtij sektori.

Në vitin 2011 janë realizuar trajnime në bashkëpunim me autoritet mbikqyrëse për disa subjekte
raportuese si bankat, noterët dhe zyra këmbimi valutor. Në bashkëpunim me Dhomën Kombëtare të
Noterëve janë trajnuar noterët e Dhomave rajonale
të Gjirokastrës, Korçës dhe Shkodrës dhe në bashkërendim me Bankën e Shqipërisë janë trajnuar ZKV
në qytetet Tiranë, Shkodër dhe Vlorë .

INSPEKTIMET

Specialistë të DPPPP kanë marrë pjesë dhe kanë
dhëne kontributin e tyre në trajnimet e organizuara
nga Bankat e Nivelit të Dytë me stafin e tyre, si
Banka ProCredit dhe Banka Ndërkombëtare Tregtare. Ekspertë të DPPPP kanë referuar në takimin e
organizuar nga PACA me oficerët e përputhshmërisë
të të gjitha bankave në vend, ku është prezantuar
përvoja e NjIF në detektimin dhe analizimin e rasteve të dyshimta për pastrim parash.

Inspektimet e kryera nga DPPPP kanë njohur rritje
dhe përmirësim të vazhdueshëm. Në raportin e raundit e 3të të vlerësimit të Shqipërisë të miratuar nga
Komiteti MONEYVAL në Maj të vitit 2006, ekspertët
janë shprehur:
- “Koordinimi midis autoriteteve dhe sektorit privat
është në një fazë fillestare. Disa profesione ose biznese nuk bashkëpunojnë akoma dhe i konsiderojnë
detyrimet e tyre për PPP/FT si të papajtueshme me
kuadrin rregullativ të fushës”3 1

Menjëherë pas hyrjes në fuqi të amendimeve të ligjit
nr. 9917, janë organizuar e zhvilluar takime të zgjeruara kryesisht me subjektet bankare për të dhënë
sqarimet konkrete në lidhje me zbatimin praktik të
detyrimeve të reja ligjore, si transaksionet në tentativë, identifikimi i pronarit përfitues dhe strukturës së
pronësisë, vigjilenca e zgjeruar ndaj personave të
ekspozuar politikisht, mbajtja e të dhënave, etj.

Ky konstatim i ekspertëve të Këshillit të Europës ishte
i vërtetë pasi deri në vitin 2005 nga DPPPP nuk ishin
ndërmarrë inspektime në vend apo në distancë dhe
numri i raportimeve nga subjektet e ligjit ishte mjaft
i ulët. Raportimi i transaksioneve të vlerave bëhej
vetëm nga institucionet financiare, kurse raportimet
e aktivitetit të dyshimtë numëroheshin me gishtat e
dorës.

Kërkesat për Raport Vetëkontrolli ndaj subjekteve,
përveç kontrollit të zbatueshmërisë së ligjit dhe akteve nënligjore nga ana e tyre, përbëjnë edhe një
tërheqje vëmendje dhe ndërgjegjësim ndaj subjekteve të ligjit në drejtim të zbatimit të detyrimeve
ligjore për parandalimin e pastrimit të parave dhe
financimit të terrorizmit .

Funksioni mbikëqyrës i NjIF përmes inspektimeve në
këto 10 vite, është përballur me sfida dhe pengesa
të shumta ndër të cilat më kryesoret janë:
•

Në vijimësi me telefon, me e-mail dhe me takime
dy apo shumë palëshe të organizuara çdo ditë të
Premte në DPPPP, është dhënë asistencë teknike e
profesionale për subjekte të ndryshme, të cilat hasin
probleme gjatë raportimit apo për proçedurat e raportimit.

•

Njohuri të kufizuara dhe mungesë ekspertize në
fushën mbikëqyrëse;
Shkallë e ulët e bashkëpunimit e Autoriteteve
Mbikëqyrëse dhe Liçensuese;

3.
Raporti i tretë i detajuar i vlerësimit të Shqipërisë,
Strasburg 31 Maj 2006, faqe 7.
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•
•
•

inspektimeve në vite dhe siç duket qartë numri i inspektimeve nuk e ka ndalur trendin e vetë rritës, që
nga fillimi i këtij proçesi në vitin 2005.

Mos njohje e kuadrit ligjor PPP/FT nga ana e
subjekteve raportuese;
“Rezistencë” e një pjese të konsiderueshme të
subjekteve raportuese për të zbatuar detyrimet
ligjore;
Burime njerëzore dhe logjistike të kufizuara, etj.

Numri i inspektimeve në vite

Në përballje me këto vështirësi, për herë të parë
në vitin 2005 nga NjIF u ndërmorën inspektime në
vend të subjekteve të ligjit. U fillua me kontrollin e
enteve publike dhe më pas vazhdoi inspektimi edhe
i shoqërive private për përputhshmërinë e proçedurave të tyre me kuadrin ligjor për PPP/FT.
Mbikëqyrja e vazhdueshme nga ana e DPPPP ndaj
subjekteve të ligjit ka pasur ndikimet e veta pozitive në:

Deri në vitin 2007, megjithëse gjatë inspektimeve
ishin konstatuar shkelje ligjore, nuk janë aplikuar
masa administrative. Për herë të parë në vitin 2007,
DPPPP filloi të zbatonte rigorozisht ligjin, duke marrë
edhe masa ndëshkimore për ato subjekte që nuk
kishin zbatuar detyrimet ligjore. Kjo punë e nisur u
rrit edhe më tej gjatë viteve në vazhdim.

•
•
•

Në vitin 2010, risi ishte aplikimi për herë të parë, në
shkallë të gjerë i Raporteve të Vetë-Kontrollit, çfarë
presupozon inspektimin në distancë të subjekteve të
ligjit. Kjo metodë pune ka rezultuar mjaft efikase, krahasuar dhe me praktikat më të mira ndërkombëtare
si dhe përdorimin efektiv të burimeve njerëzore.

•
•

Rritjen e numrit të raportimeve të vlerave dhe
pas 2008 edhe të atyre në para fizike;
Rritjen e numrit të subjekteve raportuese dhe të
kategorive të subjekteve;
Përmirësimin e marrdhënieve me subjektet raportuese dhe rritje të shpejtësisë në kthimin e
përgjigjeve në lidhje me kërkesat shtesë të bëra
nga DPPPP;
Rritjen e numrit të RAD;
Rritjen e cilësisë dhe tipologjive të RAD.

Kjo punë e DPPPP është vlerësuar edhe nga institucionet monitoruese ndërkombëtarë. Në Raportin Analitik të vitit 2010 që shoqëron Opinionin e Komisionit
Europian për aplikimin e Shqipërisë si vend kandidat
në Bashkimin Europian, evidentohet se:

DPPPP ka intensifikuar përpjekjet për të përfshirë autoritetet mbikëqyrëse dhe liçensuese në mbikëqyrjen
e përputhshmërisë së procedurave të brendshme
dhe zbatimit konkret të detyrimeve ligjore parandaluese të subjekteve raportuese.

- “Inspektimet e kryera nga DPPPP, kanë njohur rritje sasiore dhe cilësore”

Kështu në vitin 2007 u kryen inspektime të të gjitha
bankave në Shqipëri me grupe të përbashkëta të
DPPPP dhe Drejtorisë së Mbikëqyrjes pranë Bankës
së Shqipërisë. Kjo praktikë e mirë u intensifikua në
vitet 2010 – 2011 me inspektimin në vend jo vetëm
të bankave, por edhe të zyrave të këmbimit valutor.

Ndërsa në raundin e 4t të vlerësimit të Shqipërisë
nga Komiteti MONEYVAL i KiE, në Nëntor të vitit
2010, ekspertët e FMN që kryen vlerësimin në vend
do të shpreheshin:
- Funksionet mbikëqyrëse kanë treguar efiçensë të lartë gjatë aktivitet të DPPPP, duke rritur
në mënyrë domethënëse numrin e inspektimeve megjithë burimet e kufizuara42.

Kjo eksperiencë e inspektimeve të përbashkëta u zgjerua më tej në vitin 2011 me Njësinë e Mbikëqyrjes
së Lojrave të Fatit për subjekte kazino dhe lojra fati
dhe do të vazhdojë të shtrihet në të ardhmen me
autoritete të tjera mbikqyrëse.

4. Raporti i detajuar i vlerësimit për parandalimin e
pastrimit të parave dhe luftën kundër financimit të terrorizmit. 30 Nëntor 2010, faqe 128.

Grafiku i mëposhtëm jep një paraqitje të ecurisë së
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INSPEKTIMET NË VEND DHE NË
DISTANCË TË SUBJEKTEVE

Inspektimet janë realizuar bazuar në planin vjetor
të punës, manualin e inspektimit dhe në studime të
tendencave të fluksit të parasë fizike në ekonomi,
rrezikut dhe shkallës së ekspozimit të subjekteve ndaj
fenomeneve të pastrimit të parasë dhe financimit të
terrorizmit.

Drejtoria e Inspektimit dhe Legjislacionit në DPPPP
edhe gjatë vitit 2011, ka intensifikuar veprimtarinë
e saj për realizimin e inspektimeve në drejtim të
vlerësimit të masave parandaluese nga subjektet raportuese.

Tabela e mëposhtme përmban të dhëna të detajuara të të gjitha inspektimeve në vend dhe në distancë,
të kategorizuara sipas grupeve të subjekteve:
Vitet
2010

Subjektet e Inspektuara
2005 2006 2007 2008 2009
Zyra të Këmbimit Valutor

2011

Në
Në
vend distancë

Në
vend

Në
distancë

-

5

16

6

3

24

11

25

111

Shoqëri Sigurimesh

11

4

10

6

3

-

2

3

-

ZQRPP-ZVRPP

2

10

5

5

-

-

-

-

-

Noterë

-

-

17

42

7

13

127

8

45

EKA

-

-

-

13

-

-

9

14

1

DPT

-

4

6

1

-

-

-

-

-

Agjensi Udhëtimesh

-

26

-

4

-

-

-

3

-

Zyra Imobiliare

-

-

-

-

31

7

6

1

1

Lojra Fati

-

9

7

11

2

5

-

10

-

Banka

-

-

17

7

8

8

-

9

-

Institucione Jo Bankare

-

-

3

7

8

5

6

-

1

OJQ

-

16

-

1

-

-

-

-

-

Shoqëri Ndërtimi

-

-

-

5

63

16

8

13

61

Shoqëri të qiradhënies financiare

-

-

-

3

4

-

4

-

-

Shoqëri të tregtimit të mjeteve motorrike

-

12

19

12

7

5

17

1

-

Vlerësues të Pasurive të Paluajtshme

-

-

-

-

5

-

-

-

-

Avokatët

-

-

-

-

5

2

12

-

-

Dept. i Admin. e Shitjes së Pronës Publike

-

-

1

-

-

-

-

-

-

DPD

-

14

-

-

-

-

-

-

-

Institute të Pensioneve Private

-

-

-

-

-

-

-

3

-

13

100

101

123

146

85

202

90

220

TOTALI

Për vitin 2011 janë kryer 310 inspektime, nga
të cilat 90 inspektime në vend. Një rëndësi e
veçantë i është kushtuar inspektimeve në distancë, nëpërmjet dërgimit dhe verifikimit të ra-

287

310

porteve të vetëkontrollit për 220 subjekte, gjë që
ka ndikuar në rritjen e angazhimit të subjekteve
në drejtim të përmirësimit të cilësisë dhe sasisë
së raportimeve.
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Dërgimi i raporteve të vetëkontrollit për subjektet e
ligjit, krahas të tjerave, ka shërbyer edhe si një kujtesë apo nxitje e subjekteve për tu interesuar dhe
njohur më shpejt me ndryshimet ligjore, por dhe si
një praktikë për vetë-trajnim të tyre para se të përpilojnë dhe kthejnë përgjigje ndaj DPPPP.

Kanë përfunduar të gjitha procedurat ligjore në favor të DPPPP për 84 masa administrative nga të cilat
64 janë arkëtuar në buxhetin e shtetit ( pas përfundimit të proçeseve gjyqësore të fituara apo me
ekzekutim vullnetar).
Në total janë arkëtuar 57 782 962 lekë dhe 20 masa
administrative janë për ekzekutim të detyrueshëm në
Zyrën Përmbarimore, masa këto me vlerë 41 770
000 lekë. Vazhdon ndjekja e proceseve gjyqësore
në tre shkallët e gjykimit, për 69 vendime të DPPPP
për masa administrative të kundërshtuara nga ana e
subjekteve në rrugë gjyqësore nga të cilat:

Siç vërehet, zyrat e këmbimit valutor, noterët, bankat
dhe shoqëritë e ndërtimit përbëjnë fokusin kryesor
të inspektimeve, për shkak të kategorizimit si më të
ekspozuara ndaj fenomenit të pastrimit të parave
dhe për arsye se informacioni i marrë nga këto subjekte ka rezultuar me shumë vlerë për analizimin që
kryhet në DPPPP.

•
•

MASAT ADMINISTRATIVE

•

Njësia e Inteligjencës Financiare, krahas bashkëpunimit dhe trajnimit të subjekteve të ligjit, gjatë aktivitetit të saj është treguar e vëmendshme në kontrollin e zbatueshmërisë së ligjit dhe akteve nënligjore
përkatëse.

22 janë në proces gjykimi në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Tiranë;
29 janë në proces gjykimi në Gjykatën e Apelit,
Tiranë;
18 janë në proces gjykimi në Gjykatën e Lartë;

Nga 47 çështje gjyqësore të ankimuara në Gjykatën
e Apelit dhe në Gjykatën e Lartë, 19 çështje janë të
humbura në shkallët paraardhëse të gjyqësorit dhe 28
prej tyre ose afërsisht 60% janë të fituara nga DPPPP.

Nga viti 2005 deri në vitin 2007 megjithëse janë
kryer një sërë inspektimesh dhe janë konstatuar
shkelje nuk janë ndërmarrë masa administrative.
Masat e para shtrënguese për detyrimin e zbatimit të
kuadrit ligjor në fushën e parandalimit të pastrimit të
parave janë dhënë në vitin 2007, kryesisht për ente
publike dhe kanë ardhur duke u intensifikuar dhe
shtuar ndër vite edhe për subjektet private.

Gjatë vitit 2011 janë shqyrtuar aktet dhe praktikat e
inspektimit dhe janë vendosur 26 masa administrative. Vlera totale e gjobave të vendosura është 32
667 394 lekë, nga të cilat janë arkëtuar në buxhetin
e shtetit 20 569 662 lekë. Kundravatjet administrative për subjektet e ligjit konsistojnë në:

Gjatë 5 viteve të fundit janë vendosur gjithsej 153
masa administrative dhe janë përpiluar propozimet për heqje license për 4 subjekte, të cilat u janë
paraqitur autoriteteve mbikqyrëse dhe liçensuese.

•

•

•

Shkelje për mos marrjen e masave parandaluese në zbatim të ligjit;
Shkelje për mos identifikimin dhe mbajtjen e dokumentacionit të kërkuar;
Shkelje për mos raportimin e transaksioneve mbi
pragun dhe atyre të dyshimta.

TË DHËNA TABELARE KRAHASIMORE
2007
2008
2009
2010
2011
TOTALI
Numri i gjobave
12
33
37
45
26
153
Vlera minimale
50.000
20.000
250.000
60.000
290.000
134.000
Vlera maksimale
1.000.000 10.000.000 8.000.000 11.854.589 5.000.000
7.170.918
Vlera totale e gjobave
4.200.000 23.690.000 69.296.500 89.376.648 32.667.394 219.230.542
Vlera të arkëtuara
1.700.000 3.990.000 4.596.500 26.926.800 20.569.662 57.782.962
Për ekzekutim të detyrueshëm
---------- 14.750.000 27.020.000 41.770.000
Arkëtimi / Gjobat e vendosura
40%
16%
6%
30%
60%
45%
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Gjatë viteve vihet re një rritje progresive e numrit
dhe e vlerës së gjobave që arrijnë nivelin më të
lartë në vitin 2010, kurse për vitin 2011 vihet re
një ulje e numrit të masave administrative dhe e
vlerës së tyre. Kjo ka ardhur si rezultat i ndryshimeve ligjore në muajin mars 2011 të cilat kanë
konsistuar në:
•

Përjashtimin nga detyrimi për raportim të transaksioneve jo në para fizike mbi 6 milion lekë
për pjesën më të madhe të subjekteve të ligjit,
duke ngarkuar me këtë detyrim vetëm institucionet bankare;

•

Marzhi i gjobës për shkelje të nenit 12 të ligjit,
me ndryshimet e bëra është përcaktuar nga
300 000 deri në 5 000 000 lekë, kur në ligjin
9917 të Majit 2008 sanksionet ishin 10-50%
të vlerës së transaksionit të paraportuar.

detyrueshëm në Zyrën Përmbarimore, duke përmbyllur të gjitha fazat deri në ekzekutim përfundimtar. Kjo ka ndikuar edhe në rritjen me rreth 60% të
nivelit të arkëtimeve në vitin 2011 krahasuar me
vitet e mëparshme.
Proçedura administrative e ndjekur për planifikimin, inspektimin, konstatimin, evidentimin dhe
shqyrtimin e kundravajtjeve administrative është
kryer në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe
me profesionalizëm e paanësi e konfirmuar nga
auditimet e kryera ndaj DPPPP dhe vendimet gjyqësore.
Kjo duket edhe nga reagimi pozitiv në drejtim të
ekzekutimit të masave administrative ku vihet re
një rritje e numrit të subjekteve që kryejnë pagesën
vullnetare të masave të gjobës, duke vlerësuar
masat administrative të dhëna nga DPPPP si korrekte dhe të arsyetuara.

Po kështu, trajnimet e vazhdueshme dhe
ndërgjegjësimi i subjekteve nga ana e DPPPP kanë
bërë që subjektet raportuese të zbatojnë masat
parandaluese. Nga ana tjetër rritja e inspektimeve
në vend dhe në distancë, ndëshkimet e konsiderueshme administrative ndaj 153 subjekteve, si
dhe dërgimi i referimeve në rritje në organet ligjzbatuese, kanë ndikuar në rritjen e ndërgjegjësimit
për njohjen dhe zbatimin e ligjit nga subjektet e
tjera raportuese.

DPPPP asnjëherë nuk e ka patur si qëllim në vetvete ndëshkimin e subjekteve raportuese të ligjit,
por rritjen e sensibilitetit dhe bashkëpunimit me to
në lidhje me zbatimin e ligjit për PPP/FT. Puna e
gjithëanshme sensibilizuese, trajnuese, inspektuese
dhe proçedimet për rastet e shkeljeve kanë sjellë
një impakt të drejtpërdrejtë në rritjen e dukshme të
subjekteve që raportojnë RTV, RTPF dhe RAD.
Procedura e konstatimit të shkeljeve administrative deri në vendosjen e sanksionit për to është
përcaktuar së fundmi me Vendimin nr. 871 datë
14.12.2011 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e procedurave të konstatimit, të shqyrtimit, të
propozimit dhe të vendosjes së masave administrative nga DPPPP”. Kjo do të sjellë në të ardhmen
përmirësim të mëtejshëm të këtij proçesi administrativ, duke garantuar standartet në respektimin e
parimeve të paanshmërisë, proporcionalitetit dhe
transparencës përballë subjekteve raportuese.

Rëndësi e veçantë i është kushtuar bashkëpunimit
ndërinstitucional me Zyrën e Përmbarimit pranë
Ministrisë së Drejtësisë, me qëllim që çdo masë
e dhënë nga DPPPP dhe çdo vendim i formës së
prerë në favor të DPPPP të bëhet efektivisht i ekzekutueshëm.
Në vitin 2010 dhe 2011, masat administrative
që kanë marrë vendim të formës së prerë dhe
nuk janë arkëtuar, janë kaluar për ekzekutim të
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Qëllimi i ligjit për PPP/FT është që informacioni i
marrë nga subjektet raportuese, i filtruar, përpunuar
e analizuar nga DPPPP, si qendra e vetme kombëtare e ngarkuar me mbledhjen, analizimin dhe
shpërndarjen e të dhënave për veprimtari të mundshme të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, t’i kalohet ky informacion sa më shpejt agjensive të zbatimit të ligjit.

•
•

•

Duke marrë në konsideratë arritjet e deritanishme,
rritjen dhe konsolidimin e raportimit nga subjektet
e ligjit, rritjen e kapaciteteve analizuese të DPPPP,
gjatë vitit 2011 ka vazhduar puna intensive që ka
bërë të mundur:
•
•
•
•
•

•
•

Rritjen e numrit të raporteve të aktivitetit të dyshimtë;
Rritjen e pakrahasueshme me periudhat e mëparshme të cilësisë së RAD;
Forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ndërinstitucional;
Mbajtjen e një tendence në rritje të rasteve të
dërguara në organet ligjzbatuese;
Thellimin e analizave financiare për raste dhe
transaksione komplekse, me vlera të larta, ku
dyshimet e arsyetuara u atribuohen eksponentëve me rrezikshmëri të lartë të botës së
krimit.

•

Reagimi i DPPPP i është paraqitur subjekteve, grup
subjekteve dhe autoriteteve mbikqyrëse përkatëse,
duke evidentuar zhvillimet pozitive dhe problematikat specifike të secilit subjekt apo kategori subjektesh.
NjIF nuk është mjaftuar me kaq, por ka intensifikuar
punën për bashkëpunim me autoritetet mbikqyrëse
dhe liçensuese. Siç është evidentuar edhe në raportet publike vjetore të mëparshme, ndonëse është
detyrim ligjor, asnjë prej këtyre autoriteteve deri më
tani nuk ka raportuar ndonjë dyshim apo të dhënë
që lidhet me pastrim parash apo financim të terrorizmit, për veprimtarinë e subjekteve nën juridiksionin e tyre. Për këtë, nëpërmjet korrespondencës
zyrtare dhe takimeve u është bërë me dije:

RAPORTIMI I AKTIVITETEVE
TË DYSHIMTA
DPPPP i ka kushtuar një rëndësi prioritare dhe gjithnjë në rritje sensibilizimit dhe nxitjes së subjekteve
raportuese private dhe institucioneve shtetërore
për të zbuluar raste të aktiviteteve të dyshimta për
pastrim parash apo financim të terrorizmit. Për të
arritur këtë qëllim, vitet e fundit, DPPPP:
•

ka zhvilluar takime ndërinstitucionale me
shoqatën e bankave, të ndërtuesve, me dhomat
e noterëve, etj;
ka komunikuar në mënyrë të vazhdueshme
me autoritetet mbikqyrëse dhe liçensuese mbi
ecurinë e raportimeve dhe të zbatimit të masave
parandaluese nga ana e subjekteve;
ka publikuar e dërguar zyrtarisht tipologji të
mundshme për pastrim parash në fushën e veprimtarisë së çdo kategorie subjekti;
ka kërkuar plotësimin e raporteve të vetëkontrollit nga shumë subjekte dhe ka bërë vlerësimin e secilit prej tyre;
ka formuluar e dërguar reagim për RAD e marra, duke parashtruar problematikat në lidhje me
to;
ka kryer inspektim në vend dhe ka proçeduar
administrativisht për mosfunksionim të sistemit
të centralizuar të analizimit të të dhënave pranë
subjekteve.

•
•

ka organizuar dhe marrë pjesë në veprimtari trajnuese për PPP/FT, me pjesmarrje të kategorive
të ndryshme të subjekteve, kryesisht me oficerët
e përputhshmërisë së bankave, me noterë, me
ekspertë kontabël, me përfaqësues të ZKV, me
agjentë të pasurive të paluajtshme në Tiranë
dhe në rrethet kryesore të vendit, etj;

•
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Bankës së Shqipërisë - problematika në sektorin bankar e jo bankar;
Ministrisë së Drejtësisë - arritjet dhe nevojat
për përmirësim të vazhdueshëm nga subjektet
Noterë dhe ZQRPP;
Ministrisë së Financave - arritjet në drejtim të
bashkëpunimit me DPD si dhe mangësitë e
problematikat përsa i përket përmbushjes së
detyrimit për raportim të RAD nga DPT në vitin
2011.
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Tabela në vijim jep të dhëna të detajuara për RAD për vitet e fundit, të ndara sipas subjekteve raportuese
dhe institucioneve publike që i kanë raportuar ato tek DPPPP:
DËRGUESI
BANKA & INSTITUCIONE FINANCIARE
BANKA
SHOQ.TRANSFERTASH
ZKV
PROFESIONE JO-FINANCIARE
NOTERË
EKSPERTË KONTABËL
INSTITUCIONE PUBLIKE
DPD
DPT
ZQRPP
ILDKP
TË TJERA
TOTALI

2008
142
142
7
5
2
3
152

NUMRI I RAD SIPAS VITEVE
2009
2010
173
166
173
163
3
1
6
1
6
12
22
15
1
1
10
6
1
12
186
211

Nga analizimi i informacionit të paraqitur në tabelë
vërehet se për herë të parë në vitin 2011 ka raportim
të aktivitetit të dyshimtë nga subjektet raportuese ZKV
dhe ekspertët kontabël ndërkohë, që ka një rritje të
ndjeshme të raportimeve të bëra nga bankat, noterët
dhe shoqëritë e transfertave. Një zhvillim pozitiv përbën dhe raportimi për herë të parë nga ZQRPP, si dhe
rritja e numrit të raportimeve nga viti në vit prej DPD.

2011
337
329
7
1
18
17
1
28
20
8
383

Krahasimi
2011/2010
103%
102%
133%
200%
183%
27%
33%
0%
0%
0%
81.5%

rrjedhojë e së cilës, numri i tyre ka arritur në 383 në
vitin 2011,nga 211 që janë raportuar në vitin 2010.
Kjo përbën një rritje prej 81.5%.
Progresi në lidhje me masat parandaluese të ndërmarra nga subjektet, përveç rritjes në total të numrit
dhe cilësisë së RAD, evidentohet edhe nga zgjerimi
i kategorisë së subjekteve që kanë raportuar RAD,
dërgimi i tyre në mënyrë të pandërprerë gjatë gjithë
vitit dhe rritja e larmishmërisë së tipologjive të RTD
dhe RAD.

Puna e bërë nga DPPPP ka dhënë rezultate të drejtpërdrejta në rritjen e cilësisë dhe numrit të RAD, si

Në grafikun e mëposhtëm paraqitet dinamika e raportimeve të aktivitetit të dyshimtë, si dhe numri i RAD që
ka shërbyer si indicie për rastet referuara në organet kompetente.

25

Albanian
Financial
Intelligence
Unit
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Një zhvillim të rëndësishëm për vitin 2011 përbën
rritja e numrit të rasteve të referuara në organet
ligjzbatuese, të cilat janë bazuar në analizimin e raporteve të aktivitetit të dyshimtë. Nga totali i referimeve, 99 prej tyre janë bazuar në RAD e subjekteve
raportuese.

Vlen të veçojmë se në kuadër të vlerësimit të cilësisë
së RAD, ka rezultuar se subjektet janë thelluar në
njohjen dhe zbatimin e standarteve të 40+9 rekomandimeve të FATF (të pasqyruara në ndryshimet e
fundit ligjore) dhe në këtë kontekst janë raportuar 6
(gjashtë) RAD për transaksione të mbetura në tentativë.

Burim i vyer informacioni kanë qenë edhe kërkesat/informacionet spontane të dërguara nga homologët, nga të cilat 16 raste janë referuar në organet e zbatimit të ligjit nga 10 raste të dërguara në
vitin 2010. Rastet e referuara nga RAD, së bashku
me informacionet e marra nga njësitë homologe të
inteligjencës financiare përbëjnë 54% të referimeve
në organet kompetente.

Tipologjitë e RAD gjatë vitit 2011 janë zgjeruar krahasuar me vitet e kaluara, fakt që reflekton përkushtimin e mëtejshëm të subjekteve raportuese në identifikimin dhe raportimin e rasteve të dyshimta, por
edhe si rezultat i punës së DPPPP dhe impaktit të
aktiviteteve trajnuese.

Tipologjitë e RAD 2011

Në funksion të analizimit të strukturës gjeografike të transfertave të dyshimta me jashtë të raportuara,
është bërë kategorizimi i RAD sipas vendit të përfshirë (si pritës apo dërgues).
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të dyshimta sepse ka pasur mangësi në dokumentacionin justifikues lidhur me burimin apo qëllimin
e dërgimit të tyre.

Globalizmi tregtar e ka përfshirë edhe vendin tonë
dhe është mëse normale që personat fizikë e juridikë të kryejnë biznes e për rrjedhojë dhe transferta
me vende të ndryshme të botës.

RAD me vendet e tjera, përfshirë edhe parajsat fiskale, nuk zënë më shumë se 16% të totalit dhe
janë raportuar si të tilla, kryesisht për mangësi në
dokumentacionin shoqërues, mungesë të justifikimit bindës të qëllimit të transfertave, por edhe
nisur nga risku i vendit me të cilin është kryer transaksioni.

Siç duket nga grafiku, numri i RAD me Kinën zë
vendin e parë me 47% të totalit të RAD me tipologji
“Transferta të dyshimta me jashtë”. Nga analiza e
tyre, dyshimet konsistojnë në përdorimin e llogarive personale për qëllime biznesi dhe mangësi në
dokumentacionin justifikues që konkludojnë kryesisht për dyshime për evazion fiskal.

RAD, si pjesë e sistemit Shqiptar të raportimit,
përmbajnë një ose më shumë transaksione të konsiderura si të dyshimta nga subjektet e ligjit. Tabela
në vijim paraqet të dhënat për numrin e RAD dhe
numrin total të transaksioneve të dyshimta (RTD) të
përfshira në to.

Vendin e dytë e zënë transfertat drejt/nga vende të
BE/SHBA/Kanada me 37%. Mbizotërojnë transfertat e dërguara nga Shqipëria drejt këtyre vendeve,
kryesisht pagesa për blerje të ndryshme apo investime. Në përgjithësi këto transferta janë dërguar si
Banka

DPD

Ekspertët Kontabël

Noterë

ZKV

Shoqëri Transfertash

ZQRPP

Totali

Numri i RAD

329

20

1

17

1

7

8

383

Numri i RTD

1 334

149

1

19

1

173

9

1 686

has raportit të aktivitetit të dyshimtë të raportonin
edhe të gjithë transaksionet e vlerave mbi pragun
prej 70 000 000 Lekë.

Vlen të theksohet se gjatë vitit 2011 ka pasur vetëm
një rast të dërguar si të dyshimtë për financim terrorizmi dhe në këtë rast transferta në hyrje vinte
nga një vend i BE. Kujdesi i treguar nga subjektet
e ligjit për RAD ka qenë në rritje krahasuar me vitet
e kaluara.

Ndryshimi i ligjit për parandalimin e pastrimit të
parave në vitin 2003, ndër të tjera parashikonte
uljen e pragut të raportimit të transaksioneve në
20 000 000 Lekë, gjë që ndikoi në rritjen e numrit
të raportimeve nga bankat e nivelit të dytë.

RAPORTIMI I
TRANSAKSIONEVE
TË VLERAVE

Pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri nr. 9917, datë
19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të
parave dhe financimit të terrorizmit” në datën 10
shtator 2008, raportimet e subjekteve të ligjit dhe
në veçanti të sektorit bankar njohën një rritje të
ndjeshme. Për herë të parë në ligj përcaktohej
detyrimi për raportimin e transaksioneve në para
fizike, në një vlerë të barabartë ose më të madhe se
1 500 000 (një milion e pesëqind mijë) lekë, krahas
raportimit të transaksioneve dhe aktiviteteve të dyshimta për pastrim parash dhe financim terrorizmi.

Regjimi parandalues shqiptar që në krijimin e
tij ka pasur detyrimin për raportimin e transaksioneve sipas një vlere pragu të përcaktuar, i cili
është ulur në vite. Kësisoj, me miratimin e ligjit
Nr.8610 datë 17.05.2000 “Për parandalimin e
pastrimit të parave” dhe hyrjen e tij në fuqi të
gjithë subjektet e ligjit mbartnin detyrimin që kra27
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raporti vjetor 2011
Njëkohësisht u bë një ulje e mëtejshme e pragut të
raportimit në 6 000 000 (gjashtë milionë) lekë për
transaksionet jo në para fizike.

me këtë detyrim vetëm institucionet bankare.

Raportimi i RTV nga bankat si
subjekte kryesore raportuese

Më tej, ndryshimet në raportim që përcakton ligji nr.
10 391 datë 03.03.2011 “Për disa ndryshime në
ligjin nr. 9917 datë 19.05.2008 “ Për parandalimin
e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”,
kanë përjashtuar nga detyrimi për raportim të transaksioneve mbi pragun 6 milion lekë, pjesën më të
madhe të subjekteve jo financiare, duke ngarkuar

Në këtë pasqyrim 10-vjeçar të ecurisë së zbatimit të
legjislacionit vendas në fushën e PPP/FT, bankat si
subjekte raportuese zënë peshën më të madhe dhe
më të rëndësishme. Ecuria e raportimeve ka pasur
dinamikën e vet, por trendi i raportimeve ka qënë në
rritje pothuajse gjatë gjithë kësaj periudhe.

Në vijim paraqitet në mënyrë grafike ecuria e raportimit të transaksioneve të vlerave nga bankat,
për vitet 2001-2011.

Krahas ndryshimeve ligjore të ndërmarra në vitet
2003, 2008 dhe 2011 faktorë të rëndësishëm që
kanë ndikuar në nivelin e raportimeve mbi pragjet
kanë qenë trajnimet e vazhdueshme të punonjësve
të subjekteve raportuese, rritja e numrit të inspektimeve në vend dhe në distancë si dhe aplikimi i
masave administrative.

Me insistimin e vazhdueshëm të DPPPP nëpërmjet
sensibilizimit të kësaj kategorie subjektesh si dhe
me kërkesat e vazhdueshme për bashkëpunim me
Ministrinë e Drejtësisë si autoritet mbikëqyrës, u
arrit që për herë të parë gjatë vitit 2008 të kemi raportime nga qarqet kryesore në vend dhe një rritje
në progresion gjeometrik të raportimeve nga kjo
kategori subjektesh.

Raportimi nga noterët
dhe analizimi i tyre

Duke vlerësuar si të domosdoshëm dhe shumë me
vlerë informacionin që mund të merrej nga raportimet e zyrave noteriale, DPPPP intensifikoi përpjekjet
e saj në mbikëqyrjen e zbatimit të detyrimeve ligjore
të këtyre subjekteve duke rritur numrin e inspektimeve dhe të trajnimeve, gjë që çoi në mbulimin
thuajse të gjithë territorit të vendit me raportime
nga noterët në vitin 2010, por edhe rritjen e numrit
të noterëve që raportojnë.

Që në fillimet e veta kuadri rregullativ Shqiptar në
fushën e PPP/FT përcaktonte si subjekt raportues
edhe noterët, por raportimet e para prej tyre në
DPPPP, kanë filluar në vitin 2007. Fillimi ka qenë i
vështirë dhe 18 noterët e parë të Dhomës së Noterisë Tiranë, kanë raportuar vetëm pas inspektimit
të tyre.
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Grafiku i mëposhtëm paraqet dinamikën e numrit të noterëve dhe raportimeve të tyre në vite:

Kërkesat në rritje të DPPPP ndaj subjektit noter
konkluduan me fillimin e raportimeve të RAD në vitin 2010. Po kështu ka ardhur duke u përmirësuar
cilësia e raportimit të RTV si dhe informacioni shtesë
i kërkuar prej tyre.

mospërmbushjes së detyrimit për raportim.
Në vitin 2011 numri i noterëve që raportojnë pranë
DPPPP arriti në 269 duke përfshirë të gjithë noterët të
cilët janë të liçensuar dhe kryejnë aktivitet në Republikën e Shqipërisë. Rritja prej 19% e numrit të noterëve raportues krahasuar me vitin 2010, ka sjellë një
rritje të numrit të raportimeve në masën 21 757 RTV/
RTPF ose 21% më shumë e krahasuar me vitin paraardhës.

Puna e nisur nga DPPPP në drejtim të ndërgjegjësimit
dhe sensibilizimit të këtyre subjekteve u kurorëzua
me nënshkrimin në Maj të vitit 2010, në ambjentet e Ministrisë së Drejtësisë, të Memorandumit të
Bashkëpunimit mes DPPPP dhe Dhomës Kombëtare
të Noterëve.

Drejtimi kryesor i punës ndërgjegjësuese dhe trajnuese me këtë kategori subjektesh, do të jetë raportimi i transaksioneve dhe i aktiviteteve të dyshimta,
pasi mosraportimi i transaksioneve mbi pragun konsiderohet tashmë një problem i tejkaluar.

Kjo marrëveshje i hapi rrugë një fushate ndërgjegjësimi të vazhdueshëm dhe të përbashkët mes dy institucioneve, duke organizuar trajnime në të 6 Dhomat
Rajonale të Noterisë, çka solli një reagim pozitiv të
këtyre subjekteve në disa drejtime:

Raportimet e transaksioneve
të vlerave nga subjektet e tjera
të ligjit

Së pari, rriti ndjeshëm numrin e raportimeve dhe
përmirësoi cilësinë e tyre;
Së dyti, solli një rritje të konsiderueshme të numrit
të noterëve që raportojnë, por edhe të mbulimit territorial të të gjithë vendit me raportime nga noterët;
Së treti, filloi dhe po vazhdon raportimi i RAD nga
këto subjekte.

Ndër vite është punuar nga DPPPP për të ndërgjegjësuar një gamë të gjerë të subjekteve raportuese në
funksion të përmbushjes nga ana e tyre të detyrimeve
ligjore, veçanërisht pas miratimit dhe hyrjes në fuqi të
ligjit nr. 9917 datë 19.05.2008 “Për parandalimin e
pastrimit të parave e të financimit të terrorizmit”.

Nga të dhënat statistikore, evidentohet qartësisht
rritja e numrit të transaksioneve të vlerave të raportuara nga kjo kategori subjektesh. Siç është analizuar dhe publikuar në vijimësi, kjo rritje ka ardhur
si pasojë e ndërgjegjësimit, inspektimeve dhe procedimeve administrative për rastet e konstatuara të

Krahas rritjes së numrit të raportimeve kemi edhe shtim të kategorive të subjekteve që raportojnë. Falë
punës ndërgjegjësuese dhe trajnuese vihet re që çdo
ditë e më shumë subjektet e ligjit e kuptojnë dhe
zbatojnë ligjin për PPP/FT.
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Grafiku i mëposhtëm paraqet numrin e raportimeve dhe ecurinë në vite për disa kategori të subjekteve.

DEKLARIMET E VALUTËS NË
PIKAT E KALIMIT TË KUFIRIT

Grafiku pasqyron rritjen ndër vite të raportimit për
disa grup subjektesh. Këtu vlen të përmendim që
zyrat e këmbimit valutor për vitin 2011 kanë raportuar 4 497 RTPF/RTV nga të cilat 4 471 raportime
online, të cilat po të krahasohen me vitin 2010, janë
më se trefishuar.

Në zbatim të Ligjit Nr. 9917 datë 19.05.2008 ‘Për
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të
terrorizmit’, i ndryshuar, autoritetet doganore kanë
vazhduar të përmbushin detyrimet për raportim në
DPPPP, të deklarimeve në pikat e kalimit të kufirit të
Republikës së Shqipërisë.

Fillimi i proçesit të raportimit të transaksioneve të
vlerave është shoqëruar me probleme të shumta
duke filluar nga gabime në plotësimin e fushave të
formularit, pamundësia e lidhjes së transaksioneve, etj. Problemet e evidentuara janë tejkaluar falë
punës së përbashkët me subjektet, trajnimit të tyre
dhe investimeve në infrastrukturën e teknologjisë
së informacionit të DPPPP.

Të dhënat e raportuara kanë rezultuar të vlefshme,
pasi mbi këto informacione janë kryer analiza, disa
prej të cilave janë konkluduar me referime të rasteve
të dyshimta edhe në Polici dhe Njësitë e Përbashkëta Hetimore (NjPH) të Prokurorive.

Tabela paraqet numrin dhe vlerën totale të deklarimeve për vitet 2006-2011.
Vitet

Numri i Deklarimeve

2006
2007
2008
2009
2010
2011

33
336
462
551
520
456

EURO

USD

1.804.735
3.629.040
5.817.100
7.491.735
7.089.427
7.423.537

1.168.431
3.989.660
5.855.950
5.985.570
4.689.050
3.615.850

Nga analizimi i të dhënave statistikore evidentohet se,
megjithëse është rritur numri i Degëve Doganore raportuese, nga 4 në vitin 2010 në 8 Degë Doganore,
që raportojnë në vitin 2011, përsëri afro 95% të
deklarimeve të raportuara i përkasin Dëgës së Doga-

GBP
7.000
11.000
0
125.570
32.500
24.450

Lekë
0
22.000
47.500
610.000
1.200.000
16.839.700

nës së Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës “Nënë
Tereza” dhe pjesa dërrmuese e tyre janë deklarime që
janë bërë në dalje nga territori Shqiptar. Ndryshe nga
vitet e kaluara, në të cilat kanë qenë të papërfillshme
deklarimet në monedhën kombëtare, në vitin 2011 ka
30

Albanian
Financial
Intelligence
Unit

drejtoria e përgjithshme e parandalimit të pastrimit të parave
patur deklarime në kufi në shumën 16 839 700 lekë.

publikun në përgjithësi.

Megjithëse është ulur numri dhe vlera totale e deklarimeve, që në vetvete është një tregues i formalizimit
të ekonomisë, konstatojmë se ka ende për të bërë në
drejtim të sensibilizimit dhe kryerjes së këtij detyrimi
ligjor nga degët doganore. Në këtë kuadër është e
domosdoshme për tu përcjellë eksperienca pozitive
e degëve doganore të Rinasit dhe Vlorës.

Në kuadrin e Programit CARDS 2005, u bë i mundur prokurimi i një programi analitik për DPPPP me
anë të të cilit do të sigurohej administrimi më efektiv
i informacionit të ndërthurur dhe me module vizuale,
instalimi i të cilit përfundoi brenda vitit 2009.
Një zhvillim i rëndësishëm i kësaj periudhe ka qenë
edhe bashkëpunimi me Agjensinë Kombëtare të
Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), në sajë të të cilit
u bë e mundur që DPPPP të bëhej pjesë e rrjetit të
institucioneve të Qeverisë Shqiptare – GOVNET, si
dhe të përfitojë asistencë teknike dhe teknologjike.

zhvillimet në
tEKNOGJInë E
INFORMACIONIT

Nga viti 2009 e në vazhdim, DPPPP ka nënshkruar
një sërë memorandume të bashkëpunimit me institucione brenda dhe jashtë Ministrisë së Financave si
DPT, DPD, DPSHTRR, ALUIZNI dhe QKR. Sektori i TI
ka bërë të mundur sigurimin në rrugë elektronike të
informacionit nga këto institucione dhe vënien e tij
në dispozicion të analistëve.

Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit në DPPPP
ka ardhur si nevojë objektive për t’i paraprirë rritjes
në vite të volumit të informacionit dhe përpunimit
të tij. Sektori i Teknologjisë së Informacionit, që
prej krijimit në vitin 2008 në sajë të përdorimit të
teknologjisë bashkëkohore, ka revolucionarizuar
punën dhe efektivitetin e DPPPP.

Në vitet 2010 dhe 2011 Sektori i TI ka vijuar shfrytëzimin e sistemeve, burimeve dhe kapaciteteve që disponon të cilët kanë sjellë dhe rritjen e mëtejshme të
efiçencës së veprimtarisë së DPPPP. Në këtë kontekst,
janë përmirësuar modulet e raportimit të subjekteve;
është mirëmbajtur rrjeti i brendshëm; është asistuar
personeli i TI së bankave për përmirësimin e cilësisë së
raportimit. Kanë vazhduar përmirësimet në drejtim të
lehtësimit të procedurave të raportimit të subjekteve të
tjera, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë raportimit elektronik, i cili është realizuar nëpërmjet dixhitalizimit të këtij procesi dhe krijimit të moduleve specifike.

Fillesat ky sektor i ka në vitin 2006, kur strukturës së
DPPPP iu shtua një specialist i TI, që veç mirëmbajtjes
së pajisjeve kompjuterike, kujdesej edhe për administrimin e një baze modeste të dhënash, që ishte instaluar si program pilot në sajë të ndihmës së OSBE.
Në vitin 2008 përfundoi projekti i instalimit të pajisjeve kompjuterike në DPPPP, me mbështetjen e Projektit CARDS 2004. Krijimi i strukturës së posaçme
të TI dhe instalimi i rrjetit dhe pajisjeve kompjuterike
krijuan bazën për marrjen e informacionit nga subjektet e ligjit në rrugë elektronike dhe transmetimin e
sigurtë të raportimeve.
Një tjetër risi e rëndësishme për vitin 2008, ishte se
Sektori i TI realizoi ndërtimin dhe vënien në përdorim të programit të administrimit të dosjeve, i cili
bëri të mundur informatizimin dhe centralizimin e
të gjithë informacionit duke lehtësuar konsultimin e
shpejtë dhe nxjerrjen e konkluzioneve të sakta për
analizat financiare.
Krijimi, përditësimi dhe mirëmbajtja e faqes zyrtare
të internetit të DPPPP ka qenë një ndër detyrat e
vazhdueshme të Sektorit të TI dhe ka shërbyer si
mjet efikas sensibilizimi dhe si një burim i rëndësishëm informacioni për subjektet raportuese dhe
31
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Vlen të përmendet se krahas dixhitalizimit të proçeseve është kryer standartizimi i proçedurave të sigurisë së rrjetit dhe janë hartuar manuale profesionalë duke dokumentuar disa nga aspektet kryesore të
punës së teknologjisë së informacionit.

bankat dhe pjesa dërrmuese e noterëve. Po kështu
raportojnë elektronikisht shoqëritë e transfertave,
ZKV, shoqëritë e ndërtimit, shoqëritë e tregëtimit të
makinave, ekspertët kontabël, kazino dhe lojrat e
fatit, shoqëritë e shitjes së pasurive të paluajtshme,
etj. Në grafikun e mëposhtëm paraqitet ecuria e raportimit shkresor dhe elektronik në 3 vitet e fundit.

Raportimi elektronik bëhet tashmë nga të gjitha

Siç shihet, numri i raportimeve online dhe offline
shkojnë në kahe të kundërta me njëri tjetrin duke
synuar një raportim tërësisht elektronik.

istrimin, analizimin e raporteve dhe informacioneve
të siguruara nga subjektet raportuese apo institucionet e tjera, mundësimi i aksesit në një sërë baza
të dhënash dhe regjistra publik, si dhe shkëmbimi
i informacionit me agjensi homologe, në vend dhe
jashtë është në funksion të konkludimit të analizave
financiare dhe referimit të rasteve të dyshimta për
pastrim parash dhe financim terrorizmi në organet e
zbatimit të ligjit.

Raportimi elektronik përveç sigurisë rrit edhe rendimentin e proçeseve të punës së TI me qëllim qe
t’u sigurojë specialistëve të DPPPP në kohe sa më
të shpejtë aksesimin, konsultimin dhe përpunimin
e informacionit të konsiderueshëm, që raportohet
dhe gjendet në bazën e të dhënave.

Në tabelën në vijim paraqitet numri i rasteve të
referuara në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së
Shtetit dhe në Prokurori që prej krijimit të Njësisë së
Inteligjencës Financiare.

ANALIZIMI FINANCIAR
DHE REFERIMI NË
ORGANET e zbatimit
të ligjit

Duke qenë se për periudhën 2001-2003 nuk ka të
dhëna për çdo vit, ato janë vendosur si agregat, bazuar në referencat e raportit të parë vjetor të DPPPP.

Gjithë veprimtaria e DPPPP për mbledhjen, adminÇështje / Viti

2001-2003

2004

Referuar në Polici

19

12

10

11

5

Referuar në Prokurori

2

8

11

3

21

20

21

14

TOTALI

2005 2006 2007 2008

32

2009

2010

2011

TOTALI

46

135

137

160

535

2

26

59

64

51

226

7

72

194

201

211

761
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Të dhënat dëshmojnë për zhvillimin tërësor të institucionit dhe për konsolidim të kapaciteteve detektuese
dhe analizuese të Njësisë së Inteligjencës Financiare, duke marrë një hov në tre vitet e fundit. Kjo
evidentohet në shtimin e ndjeshëm të analizimit dhe
shpërndarjes së informacionit në organet kompetente dhe në forcimin e mëtejshëm të sistemit parandalues në vendin tonë.

Nga analizimi i informacionit të dërguar nga DPPPP
në organet kompetente rezulton se tipologjitë kryesore janë:
•

•

Edhe gjatë vitit 2011 është ruajtur tendenca në
ngjitje e rasteve të referuara, në vijim të eksperiencës së viteve të mëparshme, gjë që është shoqëruar dhe me analizimin më të thelluar të informacionit
financiar.

•
•

Ndër përparësitë në punën analizuese veçojmë detektimin e rasteve të transaksioneve komplekse, të
kryera nga persona me precedentë penal, të rasteve
që lidhen me korrupsionin, si dhe ndjekjen në vijimësi të ecurisë së çështjeve të dërguara në organet
kompetente.

•
•

Bazuar në prioritetin që qeveria Shqiptare i ka kushtuar luftës kundër korrupsionit, DPPPP është fokusuar
në këtë drejtim. Vlen të theksohet se në vitin 2011,
ndër 211 rastet e dyshimta të dërguara në Prokurori dhe Polici, për 18 prej tyre dyshimet konsistonin
në faktin se fondet/pasuritë e gjeneruara apo investuara rridhnin nga vepra korruptive të zyrtarëve të
nivelit të mesëm dhe të lartë apo familjarëve të tyre.

•
•
•

Ndër faktorët që kanë ndikuar në rezultatet e punës
së DPPPP janë trajnimi i vazhdueshëm i personelit,
analiza e detajuar e informacionit veçanërisht atij
të aktivitetit të dyshimtë, përditësimi dhe përdorimi
me efikasitet i bazës së
të dhënave, shfrytëzimi
gjithnjë e në rritje i burimeve të hapura të informacionit, shkëmbimit
intensiv të informacionit
me subjekte të ligjit dhe
institucionet shtetërore,
njohjes së vazhdueshme
të
specialistëve
me
tipologjitë e pastrimit të
parave dhe financimit të
terrorizmit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar,
etj.

•

33

Investimi i të ardhurave të jashtëligjshme në pasuri të luajtshme (kryesisht automjete luksoze)
dhe të paluajtshme (brenda dhe jashtë vendit)
në vlera të konsiderueshme;
Deklarim fiktiv i të ardhurave dhe investimi i shumave të përfituara në mënyrë të paligjshme në
aktivitete ekonomike;
Nënshkrimi i deklaratave/kontratave fiktive të
huamarrjes, me qëllim justifikimin e të ardhurave
të paligjshme;
Marrja e kredive bankare me qëllim ligjërimin
e fondeve dhe pasurive që burojnë direkt nga
veprimtaria e paligjshme;
Investime në biznese të reja apo ato ekzistuese
nëpërmjet depozitimeve me para në dorë, apo
kontributeve në natyrë të ortakut;
Transferta në shuma të konsiderueshme pa shpjegime mbi burimin dhe arsyen e tyre apo transportim fizik i parasë në pikat e kalimit të kufirit;
Krijimi i kompanive jashtë vendit (përfshirë
“parajsat fiskale”) me qëllim fshehjen e strukturës së pronësisë dhe pronarit përfitues;
Regjistrimi i bizneseve apo pasurive të paluajtshme në emër të personave të tjerë, apo dhurimi
fiktiv i fondeve për fshehjen e burimit të tyre;
Qarkullimi i fondeve me burim të dyshimtë në
sistemin bankar, krijuar nga depozitime në para
fizike dhe në shuma të konsiderueshme;
Shitblerja e kuotave të shoqërive tregëtare në
vlera fiktive, etj.
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Analizimi i burimeve të informacionit ka një
rëndësi gjithnjë në rritje dhe në këtë kontekst një vëmendje e veçantë i është kushtuar
mbajtjes dhe fuzionit të të dhënave të detajuara
të cilat janë përdorur në përgatitjen e analizave operacionale, taktike dhe
strategjike.

informacionit financiar në organet e zbatimit të
ligjit, DPPPP ka vijuar dërgimin e informacionit dhe
të analizave në Prokurori për dyshime të bazuara
për pastrim të produkteve të veprave penale apo
financim të terrorizmit.
Gjatë vitit 2011, NjIF falë punës analizuese mbi
informacionin e marrë nga raportimet e subjekteve, konsultimit me një sërë bazash të dhënash
dhe regjistra publikë, ka konkluduar dhe referuar
51 raste në Prokurori. Për 13 prej këtyre rasteve,
për të evituar tjetërsimin e mundshëm të pasurive,
DPPPP ka ushtruar kompetencën ligjore për nxjerrje të urdhrave të bllokimit të përkohshëm të transaksioneve, duke i përcjellë menjëherë këto urdhra
dhe referime në Prokurori.

Në grafikun e mësipërm pasqyrohen rastet e iniciuara dhe të referuara nga DPPPP për vitin 2011,
sipas kategorisë së informacionit të marrë (në shifra dhe përqindje).
DPPPP në vitin 2011 përpos detektimit, analizimit dhe referimit të rasteve të reja të dyshimta për
pastrim parash në organet ligjzbatuese, ka vijuar
pa ndërprerje punën për grumbullimin, analizimin
dhe dërgimin e informacionit shtesë për çështjet e
referuara në periudhat e mëparshme; përpunimin
efiçent të informacioneve financiare në funksion të
hetimeve të procedimeve pasurore në kuadër të
zbatimit të ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009 “Për
parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar
dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese
kundër pasurisë”; bashkëpunimin me AAPSK në
funksion të identifikimit dhe administrimit efikas të
pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara; bashkëpunimin me SHISH në funksion të analizimit të çdo
të dhëne për financim të terrorizmit.

Proçesi i analizimit ka pasur si pikënisje kryesisht
raportet e aktivitetit të dyshimtë të bankave dhe
subjekteve të tjera. Gjithashtu kanë shërbyer si
indicie deklarimet e valutës në kufi, informacioni
spontan i homologëve, RTV të raportuara nga subjekte të ligjit, burime të hapura, etj.
Gjatë përpunimit të këtij informacioni, si dhe
kërkesave të institucioneve të zbatimit të ligjit janë
pikasur lidhje të tjera me persona të dyshuar, të
cilat kanë zgjeruar dhe iniciuar investigime të reja
financiare.

RASTET E REFERUARA
NË PROKURORI

Në vijimësi numri i rasteve të dërguara në agjensitë ligjzbatuese vitet e fundit ka ecur me një rritje
të vazhdueshme, kurse për vitin 2011, DPPPP ka
dërguar më pak raste në prokurori krahasuar me
një vit më parë.

Në përmbushje të funksionit të saj si Njësi e Inteligjencës Financiare në Shqipëri, për dërgim të

Grafiku i mëposhtëm paraqet informacionet e dërguara në Prokurori gjatë 5 viteve të fundit:
Nisur nga përvoja dhe praktikat e mëparshme, pjesa më e
madhe e rasteve të referuara
në Prokurori, janë përcjellë
pa asnjë veprim dhe detyrë
konkrete tek Policia e Shtetit.
Kjo ka shkaktuar një hendek
shumë të madh mes numrit të
rasteve të dyshimta të referuara në organet ligj-zbatuese
nga DPPPP dhe numrit të
proçedimeve penale të filluara mbi bazën e këtyre referi34
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meve dhe për këtë arsye DPPPP, ka sugjeruar që
prokurorët në kuadër të funksioneve si anëtar apo
edhe si drejtues të NjPH, të angazhojnë edhe aktorë të tjerë të NjPH si DPT, DPD, KLSH, SHISH etj.,
me qëllim që të bëhet e mundur regjistrimi sa me i
shpejte i proçedimit penal.

Origjina e indicieve dhe shpërndarja gjeografike e rasteve të dërguara në prokuroritë e rretheve, konstatohet
se nga viti në vit është zgjeruar. Të dhëna të detajuara
të rasteve të referuara në Prokurorinë e Përgjithshme,
njësitë e përbashkëta hetimore dhe prokuroritë e tjera,
për katër vitet e fundit jepen në tabelën vijuese:

Tabelë e numrit të referimeve në vitet 2008-2011, sipas prokurorisë ku janë dërguar
Viti
NJPH Tiranë
NJPH Fier
NJPH Vlorë
NJPH Durrës
NJPH Korçë
Prokuroria për Krime të Rënda
NJPH Shkodër
Prokuroria e Përgjithshme
NJPH Gjirokastër
Prokuroria Lushnjë
Prokuroria Lezhë
Prokuroria Berat
Prokuroria Elbasan
Totali

2008
22

2009
39
3

1

1
5

2
1

4
2
1

2010
35
3
6
7
2
7
1
1
1
1

2011
14
13
11
6
1
1
1
2
1

2
2
26

59

64

1
51

TOTALI
110
19
17
15
8
8
7
5
4
2
2
2
1
200

veprës penale, si investimi i kryer, transaksionet, etj.)
dhe me qëllim që të maksimizohet koordinimi, shpejtësia e shkëmbimit të informacionit dhe kontributi i
NjPH, sipas kompetencës së tyre territoriale. DPPPP
si pjesëtare aktive e njësive të përbashkëta hetimore
pranë prokurorive, bazuar në qëllimin e krijimit të
NjPH dhe rolin drejtues të prokurorëve në to, përveç
rasteve të dërguara drejtpërdrejt, ka venë në dijeni
edhe NjPH për një sërë rastesh që zyrtarisht i janë
adresuar Policisë se Shtetit.

Rrethi i prokurorive të cilave u kemi dërguar informacion dhe analiza financiare është i gjerë, por siç
duket edhe nga tabela, 55% e rasteve të referuara
në katër vitet e fundit, i përkasin Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Tiranë. Një pjesë të konsiderueshme të rasteve u janë dërguar prokurorive të rajoneve të zhvilluara të vendit, duke u përqëndruar kryesisht në Fier,
Vlorë dhe Durrës.
Ndër të tjera edhe këtë vit ka vijuar dërgimi i rasteve
të dyshimta në Prokurorinë pranë Gjykatës për Krime
të Rënda dhe në prokuroritë e rretheve që nuk kanë
NjPH. Kështu, krahasuar me
një vit më parë, përveç se në
Prokurorinë e rrethit Lushnjë (që
nuk ka NjPH), është dërguar
një referim edhe në Prokurorinë
e rrethit Elbasan. Në disa raste
informacioni për rastet e dyshimta është përcjellë në dy apo
më shumë NjPH. Kjo është bërë
për shkak të specifikave të rasteve (vendbanimi i personave
të dyshuar ka qenë i ndryshëm
nga vendi ku janë kryer episodet e pastrimit të produkteve të

Nga pikpamja e veprës së origjinës, rastet e dërguara
në prokurori për vitin 2011 kanë këtë larmishmëri:
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Nga 51 raste të referuara, për 25 prej tyre, vepra penale e origjinës ka qenë trafikimi i lëndëve
narkotike. Pas kësaj, veprat penale të rradhës janë
mashtrimi dhe falsifikimi. Ashtu si në vitin 2010,
janë referuar në prokurori 5 raste që kanë si vepër
origjine korrupsionin dhe shpërdorimin e detyrës.
Veprat penale të shfrytëzimit te prostitucionit dhe të
vjedhjes kanë qenë si vepra origjine me nga katër

raste të referuara.
Bazuar në përvojën ndërkombëtare si dhe në eksperiencën e vyer të prokurorëve spanjollë DPPPP ka vijuar
të dërgojë informacion në prokurori për katër raste
ku personat e dyshuar nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me ndonjë krim origjinar që ka prodhuar produkte krimi, të cilat më pas i janë nënshtruar pastrimit.

TIPOLOGJI
RASTI I - PEP
DPPPP u njoftua nga subjektet e ligjit se një PEP (X), gjatë kohës së kryerjes së detyrës, kishte lidhur një
kontratë për blerjen e një apartamenti në vlerën 80,000 Euro. Meqënëse shuma ishte e konsiderueshme
dhe blerësi ishte PEP, u krye një kontroll në të dhënat e NjIF, ku rezultoi se:
•
•
•
•

Disponohej një RTV sipas të cilës X kishte kryer një transfertë në favor të një shtetasje Z që në pamje
të parë nuk dukej sikur kishte lidhje me të;
Vëllai Y i PEP, kishte blerë një apartament me vlerë të deklaruar 52,000 USD, pak kohë përpara X;
Shtetasja Z, në të njëjtën ditë si X, kishte blerë një apartament, në vlerën 58,000 Euro dhe kontratat
e blerjes për X dhe Z ishin lidhur tek i njëjti noter;
X themelon një shoqëri tregtare @, pas dy muaj nga largimi nga detyra, si ortak i vetëm me objekt
veprimtari të lidhur ngushtë me detyrën që ky shtetas kishte pasur si PEP.

Nga kryqëzimi i të dhënave me një analizë tjetër rezultonte se shoqëria @, menjëherë pas themelimit,
ishte bërë pjesë (ortak me 15%) e një shoqërie Θ, me seli në një vend të njohur si parajsë fiskale dhe kjo
e fundit kishte ardhur për të investuar në Shqipëri. Objekti i veprimtarisë së Θ kishte lidhje të ngushtë
me punën që kryente më parë X.
Nisur nga këto të dhëna, NjIF kërkoi kontratat noteriale, informacion bankar, dhe bashkëpunim paraprak me Policinë e Shtetit. Nga të dhënat e dërguara nga Policia e Shtetit rezultonte se shtetasi X dhe
shtetasja Z bashkëjetonin dhe se në ngarkim të shtetasit X kishte pasur kallëzime të mëparshme për
korrupsion.
Nga kqyrja e kontratave noteriale rezultoi se apartamentet e blera nga X dhe Z ishin në të njëjtin pallat,
kontratat ishin lidhur në mënyrë identike, shitësi ishte i përbashkët. Të dy kontratat e mësipërme kishin
një citim sipas të cilit afro 20% e shumës paguhej me para në dorë se pjesa tjetër do të paguhej me kredi
bankare (!). Nga verifikimi dhe krahasimi i vlerave te apartamenteve me vlerat reale të tregut, rezultoi
se vlera reale e tregut për këto apartamente ishte afro 50% më e lartë. Nga informacioni në DB e QKR
rezultoi se, përveç X që kishte themeluar shoqërinë @, asnjë prej shtetasve të tjerë (apo familjarët e tyre)
nuk kishte aktivitete biznesi.
Nga informacioni shtesë i marrë nga bankat dhe i përpunuar, u nxorën disa përfundime, si më poshtë:
• X, Z apo familjarët e tyre nuk kishin marrë kredi bankare për blerje shtëpie;
• Veprimet e tyre bankare ishin në shuma minimale në raport me pasuritë e blera;
• X, edhe në vitet e kaluara, kishte kryer disa transferta (në vlera të vogla) në favor të Z (element ky që
të çon në përfundimin se kishin vite që njiheshin);
• X, përpara se të bëhej PEP, kishte pasur një detyrë (nga e cila kishte dhënë dorëheqjen) rroga e të
cilës ishte më e lartë se ajo që merrte si PEP (indikator ky që tregon se X ishte bërë PEP, me qëllim që
36
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të përfitonte para në mënyrë korruptive).
• shitësi i apartamentit të blerë nga Y, ditën e
lidhjes së kontratës, kishte derdhur me para
në dorë një shumë prej 92,000 Euro duke
deklaruar se burojnë nga shitja e apartamentit të tij, ndërkohë që sipas kontratës, vlera e
shitjes së apartamentit është 52 000 Euro.

Y
Vellezër

Vend
Parajsë Fiskale

Kontrata: 80.000 €
Reale: ~ 150.000 €
11.12.2009

Ortak 100%

PEP
Bashkëjetues

Kompania @

Për gjithë sa më sipër, duke marrë në konsideratë
detyrën që kishte pasur X, dyshimin e bazuar se
paratë e investuara në mënyra të ndryshme realisht i përkisnin atij si dhe pozicioni që kishte mbajtur X jepte mundësi të shumta për korrupsion, rasti
u referua në organet e zbatimit të ligjit.

Ortakë me 15%,
dt.15.12.2010

Shoqëria Θ

Z

MASAT E PËRKOHSHME

Në praktikën e DPPPP, një mundësi e tillë edhe pse e
parashikuar më parë në ligj, është aplikuar fillimisht
në vitin 2008. Në vitet që pasojnë, nga ana e DPPPP
është vlerësuar maksimalisht ky instrument i parashikuar nga ligji dhe është përdorur me efikasitet duke pësuar rritje të dukshme përdorimi i një mundësie të tillë.

Një mundësi e parashikuar në ligj, në funksion të
parandalimit të pastrimit të parave është dhe marrja
e masës së parakohshme, që konsiston në të drejtën e DPPPP për bllokimin e transaksionit për 72 orë
kur ka fakte dhe rrethana konkrete për të dyshuar se
transaksioni ka lidhje me pastrim parash apo financim terrorizmi.

Tabela paraqet të dhëna të detajuara në lidhje me
urdhërat dhe shumat e bllokuara.

Urdhëra Bllokimi 2008-2011
Viti 2008
Urdhëra Bllokimi
Bllokuar EUR

Viti 2009

Viti 2010

Viti 2011

5

23

23

13

504.934

3.736.275

891.881

814.170

Bllokuar USD

486.046

20.000

11.163

845.281

Bllokuar ALL

952.032

31.737.850

8.355.972

23.065.989

1.060 m2 8 Apartamente me vlerë 371.800 EUR;
45.960 USD dhe 9.333.280 ALL
Total: 473.625 Eur.

0

Bllokuar pasuri të
paluajtshme

0

Sekuestruar nga
Prokuroria e
Gjykata

0

480.000 EUR në llogari bankare
537.989 EURO
2.946.275 EUR
31.662.565 ALL 8 Apartamente me vlerë 371.800 EUR;
10.877.521 ALL
1.060 m2
45.960 USD dhe 9.333.280 ALL
347.084 USD
Total: 953.625 Eur. në llogari bankare

Viti 2009 ka qenë viti më i suksesshëm në bllokimin
e transaksioneve dhe aseteve kriminale nga DPPPP.
Po ashtu, evidentohet qartë se viti 2011 ka shënuar
një rritje të vlerës së transaksioneve financiare të
bllokuara, krahasuar me ato të vitit paraardhës.
Edhe në vitin 2011, siç është evidentuar në vitet
e mëparshme, bazueshmëria e nxjerrjes së këtyre
urdhrave është konfirmuar nëpërmjet sekuestrimit të

llogarive të bllokuara, me vendime të magjistratëve.
Kjo veprimtari e ngrirjes dhe bllokimit të përkohshëm
të transaksioneve rezulton të ketë qenë efikase në
drejtim të goditjes së fenomenit të pastrimit të parave,
pasi mbi bazën e bllokimeve fillestare ndër vite janë
marrë vendime për konfiskim përfundimtar të llogarive dhe aseteve nga Gjykata e Krimeve të Rënda.
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TIPOLOGJI

RASTI II - Integrim në biznes

Një shtetas (i quajtur Ordineri) mbi të cilin rëndojnë akuza kryerje të veprave të ndryshme penale, ndër të
cilat edhe trafiku i lëndëve narkotike, kishte krijuar një shoqëri Σ në vitin 2002 në emër të tij, tek e cila fillimisht ka investuar rreth 60,000 USD. Kjo kompani pas rreth 2 vitesh mbyllet pasi rezultonte me humbje.
Në vitin 2004 i vëllai hap një shoqëri të re € me aktivitet në fushën e ndërtimit dhe emëron si përfaqësues
ligjor shtetasin “Leva”.
Nën drejtimin e shtetasit Leva, shoqëria € investon ndjeshëm duke ndërtuar disa godina banimi
shumëkatëshe nga 2005 e në vijim, me vlerë totale afro 5 mln EUR.
Gjithashtu, Leva hap edhe 2 kompani të reja në emër të tij gjatë viteve 2008 e 2010, përkatësisht “Biri”shpk
dhe “ABC”shpk. “Rastësisht“ emri i kompanisë së hapur në 2008 (“Biri”shpk) nga Leva është identik emri
i djalit të vogël të Ordinerit. Kështu Leva drejtonte bizneset e vëllait të Ordinerit dhe si përfaqësues ligjor
zgjeronte aktivitetin e shoqërive të tjera.
Ordineri kishte depozituar cash në llogarinë bankare të shoqërisë “ABC” shpk 940,000 $, e cila shërbeu
si garanci për të fituar një kontratë shërbimi prej miliona dollarësh në vitin 2010.
Për çudi, Leva në llogaritë e tij bankare personale rezultonte shumë i varfër, madje kishte marrë edhe një
kredi prej 10 000 USD për blerje shtëpie !! Nga ana tjetër, nga kontrolli në DB në dispozicion të NjIF rezultonte se kishte pasuri të paluajtshme prej mijëra hektarësh me një vlerë tregu mbi 3 mln Eur, si dhe biznese
super të fuqishme.
5.000.000 EUR
5 pallate në
zonë turistike

“Σ” shpk (2002)

Pallat në qytetin Z
5 pallate ne qytetin X

60.000 USD

Përfituesi real
“€” shpk (2004)

“Biri”shpk
(2007)

“ABC” sha
(2010)

ORDINERI

940.000 USD

Ortak
Ortak
Përfaqësues
me prokurë

VËLLAI

LEVA
3.000.000 EUR

Ka precedentë penalë. Një
nga personat më me
peshë në botën e krimit ne
qytetin X.

Pas investigimeve, DPPPP konkludoi se:
Ordineri, person i njohur për aktivitetin
e tij kriminal (i akuzuar edhe për trafik
droge) kishte filluar aktivitetin e pastrimit
të produkteve të veprës penale minimalisht në vitin 2002 me krijimin e shoqërisë
së tij, e më tej duke e sofistikuar këtë aktivitet me përfshirjen e familjarëve, të njohurve dhe kompanive të tyre. Këta të fundit ishin përdorur si fasadë, në mënyrë që
ndërmarrjet e tij prej biznesmeni të fuqishëm të mos bien në sy dhe për më tepër
të mos krijohet lidhje direkte mes tij dhe
këtyre shoqërive që qarkullojnë miliona
EURO e USD. Rasti u referua në NjPH.

evidentohet qartë edhe nga numri i referimeve të
bëra pranë këtij Institucioni.

RASTE TË DËRGUARA NË POLICINË
E SHTETIT PËR INVESTIGIM TË
MËTEJSHËM

Edhe gjatë vitit 2011 një nga synimet kryesore të veprimtarisë së NjIF, ka qenë informimi i vazhdueshëm
i strukturave të specializuara në DPPSH, mbi rezultatet e analizimit të informacionit në lidhje me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Në funksion të arritjes së këtij qëllimi është punuar për të
përdorur sa me efektivisht kapacitetet profesionale

Në funksion të përmbushjes së objektivave të saj,
DPPPP gjatë aktivitetit të saj 10-vjeçar, përveçse me
Prokurorinë, ka pasur një bashkëpunim të ngushtë
me strukturat e posaçme të DPPSH, kjo konsiston
në shkëmbimin e dyanshëm të informacionit dhe
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dhe teknike të DPPPP, duke u fokusuar në analizimin
e raporteve të aktivitetit të dyshimtë dhe në të dhëna
të tjera që analistët kanë në dispozicion.

Këto raste të referuara, janë dërguar pasi është analizuar me detaje informacioni i grumbulluar dhe është
konkluduar se në pjesën dërrmuese ishin përdorur
fonde që nuk justifikoheshin nga individë me burime
legale, si dhe transaksionet e kryera karakterizoheshin
nga mungesa e një qëllimi të qartë ekonomiko-ligjor.

Në grafikun e mëposhtëm jepen të dhënat statistikore
mbi rastet e referuara pranë Drejtorisë së Përgjithshme
të Policisë së Shtetit për periudhën 2007– 2011, ku
duket qartë ruajtja e tendencës në rritje të numrit të
rasteve të dërguara në Policinë e Shtetit me 160 informacione nga 137 të referuara një vit më parë.

DPPPP ka vijuar praktikën e vitit të mëparshëm duke
u bazuar në të dhënat e shkëmbyera me DPPSH për
të ndërmarrë hetimet administrative për personat/
shoqëritë e përfshira në kërkesat
e bëra nga kjo e fundit në kontekstin e hetimeve që kryhen.
Nga analizimi i informacionit të
dërguar rezulton se veprat kryesore prej të cilave janë krijuar të
ardhurat e jashtëligjshme, ashtu
si edhe për rastet e referuara në
prokurori, janë trafikimi i lëndëve
narkotike, aktet korruptive, kontrabanda, mashtrimi, etj.

TIPOLOGJI
RASTI III - Dërgesa me shoqëri transfertash
Gjatë analizimit të të dhënave të marra nga shoqëritë e transfertave rezultoi se përveç të dyshuarve kryesorë, në një transfertë ishte përshirë edhe një shtetas (X) që në pamje të parë nuk kishte ndonjë lidhje me
rastin, veç faktit të lidhjes me personat e dyshimtë.
Për tu qartësuar u bë një kërkesë shtesë për shoqërinë e transfertave për X, ku rezultoi se për dy vjet X
kishte qenë përfitues i 110 transfertave (totali 120,000 Euro), të dërguara nga 12 shtetas të ndryshëm,
nga një vend @.
Në këtë pikë të investigimit tonë, kërkuam bashkëpunim me homologët e @ nga ku dërgoheshin paratë
dhe u informuam se disa prej dërguesve kishin pasur procedim penal për shfrytëzim prostitucioni dhe se
pothuajse të gjitha transfertat ishin dërguar
Dënuar për
nga i njëjti qytet i vendit @.
shfrytëzim
Në të dhënat bankare shtesë nuk rezultonin
transaksione për 13 personat e përfshirë,
por transfertat nga i njëjti qytet i vendit @
dhe me vlera të larta për tu kryer me këto
shoqëri transfertash, precedentët penalë
krijonin bindjen për lidhje të qëndrueshme
dhe ndoshta pjesë e një grupi të strukturuar
kriminal.

prostitucioni
dhe kthim
në skllavëri

Vend fqinj @

110 transferta

2008 - 2009

120.000 EUR

120.000 EUR

Informacioni i mësipërm ishte i mjaftueshëm
për të dyshuar për pastrim parash dhe u
referua në organet e zbatimit të ligjit, pas
marrjes së miratimit nga NjIF i vendit @.

Tutori X
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BASHKËPUNIMI
NDËR-INSTITUCIONAL

e informacionit me DPPPP, por edhe kemi adresuar
në çdo rast problematikat, që kemi hasur duke ofruar njëkohësisht sugjerime konkrete për përmirësim.

Bashkëpunimi e bashkërendimi ndërinstitucional
është konsideruar nga DPPPP jo vetëm detyrim ligjor, por edhe si kusht i domosdoshëm për sukses në
parandalimin dhe luftën kundër pastrimit të parave
dhe financimit të terrorizmit, duke vlerësuar se lufta
fragmentare dhe e shkëputur e Institucioneve të
zbatimit të ligjit nuk do ishin rezultative.

Në vitin 2011 janë zhvilluar pesë takime në të cilat
kanë marrë pjesë ekspertët kyç të Bankës së Shqipërisë, Ministrisë së Drejtësisë, AMF, DPPSH, DPD,
DPT, SHISH dhe ILKDP dhe ku është raportuar nga
secili institucion në lidhje me masat e marra për
zbatimin e objektivave konkrete. Njëkohësisht më
ekspertët janë diskutuar dhe hapat e ndërmarrë për
vlerësimin në nivel vëndi të rrezikut të pastrimit të
parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe çështje të
tjera të bashkëpunimit dy e shumë palësh.

Nismat e para në drejtim të institucionalizimit te
bashkëpunimit, konsistojnë në nënshkrimin e memorandumeve të bashkëpunimit të viteve 2003, 2007
dhe 2009 ndërmjet krerëve të disa institucioneve
kushtetuese dhe organeve ligjzbatuese për luftën
kundër krimit të organizuar, krimit ekonomik dhe
pastrimit të parave.

Po kështu, periodikisht u janë adresuar problematikat institucioneve përkatëse të përfshira dhe në fund
të tetorit 2011 DPPPP ka informuar për ecurinë e
zbatimit të këtij dokumenti strategjik, kryetarin dhe
anëtarët e KBLKPP.
Përfaqësuesit e DPPPP kanë marrë pjesë në takimet e sekretariatit teknik që ndjek zbatimin e Plan
- Veprimit të strategjisë ombrellë “Për luftën kundër
krimit të organizuar, trafiqeve dhe terrorizmit” duke
kryer verifikimin e vazhdueshëm të funksionimit
të Memorandumeve të Bashkëpunimit me ILDKP,
DPD, DPSHTRR dhe DPT.

Ky angazhim për një efikasitet në bashkëpunimin
ndër institucional është i pasqyruar në planet e veprimit për implementimin e Strategjisë Kombëtare
për luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve dhe
terrorizmit si dhe të Dokumentit Strategjik Kombëtar
“Për hetimin e krimit financiar” miratuar me VKM
nr. 1077 datë 27.10.2009, zbatimi i të cilit përfshin
disa institucione që janë: Prokuroria e Përgjithshme,
Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, Shërbimi Informativ Shtetëror, Banka e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit,
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e
Përgjithshme e Doganave, Drejtoria e Përgjithshme
e Parandalimit të Pastrimit të Parave, Agjencia për
Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare dhe Zyra
Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

DPPPP ka vijuar përpjekjet për negocimin dhe
mundësinë e nënshkrimit të marrëveshjeve me institucione të tjera, si për aksesimin në bazën e tyre të
të dhënave ashtu edhe për shkëmbimin e shpejtë të
informacionit.

Bashkëpunimi me Prokurorinë
DPPPP në vazhdimësi ka bashkëpunuar me strukturat
e Prokurorisë së Përgjithshme në qendër e rrethe. Në
mënyrë të veçantë bashkëpunimi ka njohur rritje me
Njësitë e Përbashkëta Hetimore të cilat janë të specializuara për hetimin e krimit ekonomik, pastrimit të
parave dhe korrupsionit.

DPPPP, si institucion i ngarkuar për koordinimin dhe
për ndjekjen e përmbushjes së detyrimeve të përcaktuara në planin e veprimit për implementimin e
Dokumentit Strategjik Kombëtar për luftën kundër
pastrimit të parave dhe krimit financiar, ka ndjekur
me rigorozitet kalendarin e detyrave të ngarkuara
për çdo institucion të përfshirë.

Në këtë kuadër janë kryer takime të posaçme të
koordinatorit të DPPPP me drejtues dhe prokurorë të
NjPH Vlorë, Fier, Durrës dhe Tiranë duke treguar interes të vazhdueshëm për ecurinë e informacioneve
të referuara, për të cilët kemi marrë reagim pozitiv.
Takime të përbashkëta janë realizuar edhe në DPPPP

Në funksion të përmirësimit e forcimit të këtij bashkëpunimi, në vijimësi, kemi vlerësuar nevojat e institucioneve me të cilat bashkëpunojmë për shkëmbimin
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në funksion të analizimit të dosjeve të veçanta me
prokurorë dhe oficerë të policisë gjyqësore duke
ofruar dhe ekspertizë shtesë për çështjet financiare.

Një komponent i bashkëpunimit ka qënë dhe pjesëmarrja efektive e ekspertëve të DPPPP në aktivitetet e
zhvilluara në kuadrin e projektit “Mbështetje për strukturat e luftës kundër pastrimit të parave dhe strukturat
e hetimit të krimeve financiare në Shqipëri”, ku spikat
aktiviteti i zhvilluar në Dhjetor të vitit 2011, në Pogradec me prokurorë dhe gjyqtarë Spanjollë e Shqiptarë, si dhe ekspertë të DPPPP, DPPSH, AAPSK, ILDKP.

Drejtues dhe përfaqësues të DPPPP kanë marrë
pjesë aktive në analizat e NjPH të organizuara nga
Prokuroria e Përgjithshme në muajt Janar dhe Korrik
të vitit 2011 në të cilat kanë parashtruar qëndrimin
në lidhje me disa vendime mosfillimi apo pushimi
të çështjeve penale të pastrimit të produkteve të
veprës penale. Në vijimësi DPPPP, ka parashtruar
domosdoshmërinë e vlerësimit të informacioneve e
analizave të saj, si dhe të dërgimit të reagimit nga
strukturat në varësi të Prokurorisë së Përgjithshme,
në funksion të ndjekjes së ecurisë së referimeve, si
dhe për përmirësimin e vazhdueshëm të analizave
financiare.
Gjithsesi, bazuar në informacionin që ka rezultuar
nga analizat periodike të veprimtarisë së NjPH, krahasuar me periudhat pararendëse, vërehet rritje e
numrit të çështjeve penale për pastrim parash, të filluara nga prokuroritë e rretheve, të cilat kanë pasur
si informacion fillestar referimet e DPPPP.

Në këtë takim u konkludua që legjislacioni penal
Shqiptar është në përputhje me standartet ndërkombëtare dhe detyrimet e Konventës së Varshavës. Ky
legjislacion i mundëson organit të akuzës të hetojë
për pastrim të produkteve të veprës penale, pa pasur si parakusht ekzistencën e një dënimi apo hetimi
penal të mëparshëm apo të njëkohshëm edhe duke
marrë për bazë provat indirekte dhe indiciet e lidhura me njëra-tjetrën.

Bashkëpunimi i DPPPP me Prokurorinë pranë
Gjykatës së Krimeve të Rënda ka vijuar kryesisht
në drejtim të dhënies së informacionit për hetimet
pasurore të iniciuara nga kjo e fundit, në zbatim të
ligjit nr.10192. Në vitin 2011 i është ofruar kësaj
prokurorie informacion, të dhëna dhe analiza për
48 kërkesa dhe për 328 persona të përfshirë, informacion që ka luajtur një rol të rëndësishëm në
luftën kundër krimit të organizuar.

Në diskutimet dhe debatet konstruktive të mbajtura
në këtë aktivitet përfaqësuesit e DPPPP kanë argumentuar se nëpërmjet gjurmimit dhe ndjekjes së
pastrimit të parave mund të luftohet me efikasitet
edhe fenomeni i korrupsionit. Duke evidentuar se
për pastrimin e produkteve dhe parave të rrjedhura
nga korrupsioni, të dyshuarit përdorin lidhjet e tyre
familjare e shoqërore dhe duke hetuar këto lidhje
bëhet e mundur të luftohet edhe fenomeni i korrupsionit për personat që gëzojnë imunitet.

Një nga problemet e evidentuara në takimet e punës dhe atyre të projektit të binjakëzimit ka qenë
moskuptimi adekuat nga ana e disa prokurorëve i
veprës penale të pastrimit të parave, gjë që pasqyrohet dhe në disa prej vendimeve për mosfillim apo
pushim të çështjeve penale.
Për vendimet e sipërpërmendura, DPPPP gjatë vitit
2011, ka paraqitur gjashtë ankimime dhe objeksione5 tek Prokurori i Përgjithshëm, që ka vendosur
shfuqizimin e vendimeve të prokurorëve të rretheve
dhe rifillimin e hetimit të pesë çështjeve penale.

Bashkëpunimi me Policinë
e Shtetit
Përveç dërgimit të informacioneve (referimeve) të vazhdueshme, që nga viti 2001 deri në vitin 2011 arrijnë në 535 raste, në mënyrë konstante janë dërguar
edhe informacione shtesë për çështjet në proçes.

5. Për ato vendime për pushim të çështjeve për të cilat
kemi marre dijeni
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Në vijimësi, DPPPP ka parashtruar domosdoshmërinë e vlerësimit të informacioneve e analizave të saj,
të dërgimit të reagimit nga DPPSH në funksion të
ndjekjes së ecurisë së rasteve të dyshimta, si dhe për
përmirësimin e vazhdueshëm të analizave financiare.

rin në 20 RAD nga 15 të dërguara një vit më parë
dhe nisur nga cilësia e analizës së tyre rezulton se ka
progres në drejtim të masave parandaluese që janë
marrë për fushën e veprimtarisë së saj.
Përveç përmbushjes të detyrimeve specifike, DPD
ka rritur bashkëpunimin me DPPPP edhe nëpërmjet
dërgimit të informacioneve dhe të dhënave shumë të
rëndësishme të siguruara në kuadër të bashkëpunimit me homologët e tyre ndërkombëtarë. Shkëmbimi i të dhënave edhe në format elektronik është
mundësuar në sajë të implementimit të Memorandumit të Bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, i cili ka
hyrë në fuqi në Korrik 2009.

Vlen të theksohet se viti 2011 shënon një përmirësim
të dukshëm për sa i përket proçesit të reagimit për
çështjet e dërguara nga DPPPP dhe ka patur një dinamikë të konsiderueshme bashkëpunimi dhe bashkërendimi me Sektorin e Luftës kundër Pastrimit të
Parave në DPPSH, strukturë e cila në analizën e saj
vjetore ka konkluduar se: “Për të gjitha rezultatet dhe
operacionet e realizuara deri tani me sukses dhe ato
që janë në ndjekje, janë bërë të munduar falë indicieve dhe analizave të përbashkëta me DPPPP, ku
materialet e përfituara prej tyre kanë qenë vendimtare në rezultatet e hetimeve”.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ka vijuar punën e bërë në vitet e mëparshme për të dërguar në
kohë informacion në DPPPP në përgjigje të kërkesave të bëra në kuadrin e analizimit të informacionit.
Bashkëpunimi ndërinstitucional është avancuar dhe
në drejtim të mbikqyrjes së sektorit jo-fitimprurës në
vend, zbatimit të dokumentit strategjik “Për hetimin
e krimit financiar”.

Një prej drejtimeve kryesore të bashkëpunimit ka
qenë dhe kthimi i përgjigjeve në kohë për 84 kërkesat e bëra nga DPPSH për informacion mbi shtetas
apo shoqëri të ndryshme në funksion të procedimeve penale, verifikimeve pasurore apo investigimeve
për çështjet e krimit të organizuar.

Vlen të përmendet se më shumë duhet të bëhet nga
DPT për sa i përket përmbushjes së detyrimit ligjor
për raportimin e aktiviteteve të dyshimta për pastrim
të produkteve të veprës penale nga subjektet që zhvillojnë veprimtari ekonomike, pasi ka patur regres
mosdërgimi i RAD gjatë vitit 2011, krahasuar me
vitet e mëparshme.

Megjithë përmirësimet në drejtim të forcimit dhe
efikasitetit të bashkëpunimit mes dy institucioneve,
mbetet për t’u zgjidhur përmbushja prej DPPSH e
detyrimit ligjor të specifikuar edhe në VKM nr. 1103
datë 14.11.2009, për mundësimin e aksesimit të
analistëve të DPPPP në bazën e të dhënave të DPPSH.

Bashkëpunimi me Shërbimin Informativ Shtetëror, me
prioritet shkëmbimin e informacioneve përsa i përket
çështjeve që lidhen me financimin e terrorizmit, ka
shënuar rritje. Në këtë kuadër kemi vijuar bashkëpunimin për investigim financiar të grupimeve apo
individëve, të cilat sipas kritereve të institucioneve
kompetente klasifikohen me risk të lartë për terrorizëm apo financim të tij.

Po kështu, nga drejtoritë rajonale të Policisë Kufitare
duhet të merret eksperienca e Drejtorisë së Kufirit të
Rinasit për të informuar DPPPP për çdo rast të kundravajtjes penale të parashikuar nga neni 179/a
i Kodit Penal të mosdeklarimit të parasë fizike dhe
gurëve e metaleve të çmuara në pikat e kalimit të
kufirit.

Përveç shkëmbimit sistematik informacioni shkresor,
janë zhvilluar takime të përfaqsuesve të dy institucioneve në nivele të ndryshme si dhe ka funksionuar
më së miri komunikimi ndërmjet pikave të kontaktit.

Bashkëpunimi me Institucionet
e tjera
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të
Ligjit 9917 datë 19.05.2008 “Për parandalimin e
pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit” i
ndryshuar, ka konsoliduar raportimin online sipas
pragut të përcaktuar për deklarimet shtetasve në kufi
të shumave në të holla. Gjatë këtij viti ka rritur num-

Në funksion të parandalimit dhe luftës kundër financimit të terrorizmit DPPPP ka vijuar me prioritet trajtimin e listës së personave të shpallur nga OKB për
terrorizëm, duke i përditësuar ato dhe duke mbajtur
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kontakte të vazhdueshme me subjektet e Ligjit dhe
duke shkëmbyer informacion të vazhdueshëm me
SHISH në lidhje me to.

dhe nënshkruar memorandume bashkëpunimi me
homologët e saj kudo në botë.
DPPPP ka marrë pjesë dhe ka përfaqësuar vendin në
takime te rëndësishme rajonale, europiane dhe më
gjerë si: në konferencën e krerëve të NjIF të Ballkanit, në seancat plenare të Komitetit MONEYVAL të
KiE, në takimet e rrjetit ndërkombëtar të NjIF (Grupit
EGMONT), etj.

Bashkërendimi i punës në nivel ndërinstitucional
është shtrirë dhe në hartimin e strategjisë kundër
terrorizmit së bashku me Policinë e Shtetit e institucione të tjera të përfshira. SHISH ka kontribuar në
dhënien e informacionit dhe mbështetjes së DPPPP
për vlerësimin e riskut të sektorit jo-fitimprurës.

BASHKËPUNIMI ME NJËSITË
HOMOLOGE TË RAJONIT

Nga analiza e rasteve dhe shkëmbimi i informacionit
me SHISH konsiderohet i ulët rreziku i financimit të
terrorizmit në Shqipëri, por duke marrë në konsideratë rrezikun global dhe potencial që ky fenomen
paraqet, bashkëpunimi dhe bashkërendimi ndërinstitucional në këtë drejtim do të vazhdojë të rritet.

Bashkëpunimi rajonal është trajtuar me kujdes të
vazhduar gjatë gjithë veprimtarisë së Njësisë së Inteligjencës Financiare Shqiptare dhe i njëjti angazhim
është vënë re edhe nga homologët e rajonit. Kështu,
marrveshja e parë e bashkëpunimit të NjIF shqiptar
është nënshkruar me OMLP – Njësinë e Inteligjencës Financiare Sllovene ende pa u anëtarësuar në
grupin EGMONT, duke vazhduar më pas edhe me
njësitë e tjera homologe në rajon nënshkrimin dhe
zbatimin e marrveshjeve dy palëshe të shkëmbimit
reciprok të informacionit.

Bashkëpunimi me Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive ka vijuar të jetë efektiv. Përveç dërgimit nga ILDKP periodikisht të listës
së plotë të personave të ekspozuar politikisht, të
hartuar sipas parashikimeve të ligjit nr.9049, datë
10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive,
të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa
nëpunësve publikë”, i ndryshuar, kanë vijuar takimet
dhe aktivitetet e përbashkëta, të cilat i kanë shërbyer
rritjes së nivelit të marrëdhënieve ndërinstitucionale.

Bashkëpunimi rajonal më vendet e Ballkanit perëndimor është intensifikuar më tej në kuadër të zbatimit të protokollit rajonal të luftës kundër pastrimit
të parave dhe financimit të terrorizmit, i nënshkruar
në Podgoricë më 29 Prill 2008, nga krerët e njësive
të inteligjencës financiare të Bosnje-Hercegovinës,
Kroacisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Serbisë, Sllovenisë, dhe Shqipërisë.

Ka një bashkëpunim të qëndrueshëm me Agjensinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe
Konfiskuara në kuadrin e të cilit janë ngritur grupe
të përbashkëta pune për verifikimin e pasurive të
sekuestruara në bazë të Urdhërave të Ministrit të Financave si dhe është shkëmbyer informacion i vazhdueshëm në lidhje me personat, pasuritë e të cilëve
administrohen nga AAPSK, në bazë të Urdhërave për
sekuestrim apo konfiskim të organeve kompetente.

Mbi këtë bazë jane mbajtur pesë takime rajonale të
krerëve të NjIF të rajonit. Takimi i fundit u mbajt në
Tetor 2011 në Otocec të Sllovenisë, ku është diskutuar nevoja për shkëmbimin e shpejtë dhe në kohë
reale të informacionit, si dhe fillimi i aktiviteteve me
qëllim zhvillimin e analizave strategjike. Po kështu
janë shkëmbyer përvoja për monitorimin e bizneseve që kryejnë transferta në rrugë elektronike (ebusiness). Takimi i radhës do të zhvillohet në Maqedoni, kurse takimi i shtatë i krerëve të NjIF të rajonit
do realizohet në Shqipëri në vitin 2013.

BASHKËPUNIMI
NDËRKOMBËTAR
Për vetë natyrën e fenomeneve të pastrimit të parave
dhe financimit të terrorizmit si dhe shtrirjes globale të
kriminalitetit nga ku burojnë produktet, bashkëpunimi ndërkombëtar për NjIF është prioritet. Legjislatori
shqiptar në vlerësim të këtij prioriteti ka dhënë autoritet të plotë DPPPP për të shkëmbyer informacion

Marrëdhëniet me njësitë homologe të Greqisë dhe
Kosovës, për vetë specifikat e lëvizjes së lartë të personave, mallrave dhe kapitaleve, kanë vazhduar të
intensifikohen, duke shkëmbyer informacion spon44
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drejtoria e përgjithshme e parandalimit të pastrimit të parave
ptare është anëtare me të drejta të plota në Grupin EGMONT, i cili është një forum ndërkombëtar
i njësive të inteligjencës financiare në mbarë botën.
Njësitë e inteligjencës financiare, anëtare të Grupit
EGMONT, mblidhen rregullisht në takime plenare
dhe grupe pune për të gjetur mënyra të reja bashkëpunimi për sa i përket shkëmbimit të informacioneve,
për trajnimin dhe shkëmbimin e përvojave reciproke.

tan dhe mbi bazë kërkesash për çështjet në investigim nga DPPPP dhe homologët.
Përmirësimit të marrëdhënieve më Njësinë e Inteligjencës Financiare të Italisë i ka shërbyer dhe vizita studimore në Romë e një delegacioni të DPPPP,
në kuadrin e projektit të II të binjakëzimit të Bashkimit Europian, duke i dhënë një shtytje më të madhe
shkëmbimit të informacionit dhe marrjes së përvojës
për analizë strategjike.

Ky forum dhe strukturat e tij mundësojnë ndër të tjera
një bashkëpunim operacional gjithnjë në rritje me të
gjitha njësitë homologe në mbarë botën si dhe një
shkëmbim të informacionit të sigurtë dhe në kohë
reale, në fushën e parandalimit të pastrimit të parave
dhe financimit të terrorizmit.

BASHKËPUNIMI NE KUADRIN
E GRUPIT EGMONT
Në rolin e saj si Njësi e Inteligjencës Financiare Shqi-

Të dhënat tabelore tregojnë shkëmbimin e informacionit nëpërmjet rrjetit të sigurtë të Grupit Egmont
që prej instalimit të tij në NjIF Shqiptare.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Kërkesa nga
homologët

Kërkesa nga
DPPPP

Përgjigje nga
homologët

Përgjigje nga DPPPP

16
33
24
26
36
42
69

14
32
20
44
114
100
54

1
26
22
108
124
172
55

1
23
18
37
50
25
59

Rritja e cilësisë dhe shpejtësisë së shkëmbimit të informacionit më njësitë homologe ka qenë një faktor i rëndësishëm për të siguruar një përpunim dhe
analizim të shpejtë të të dhënave. Ky fakt është evidentuar edhe në raportin e vlerësimit të ekspertëve
të FMN/MONEYVAL, ku theksohet se DPPPP ka
kuadrin e duhur për t’ju përgjigjur në mënyrë efektive dhe brenda një afati dy-tre javor kërkesave të
njësive partnere të inteligjencës financiare.

Këto Memorandume Bashkëpunimi (MoU), janë
bazuar në detyrimin reciprok të konfidencialitetit të
të dhënave, në fushën e bashkëpunimit për shkëmbim informacioni me strukturat homologe ndërkombëtare, anëtare ose jo të Grupit EGMONT.

NËNSHKRIMI I MEMORANDUMEVE
TË BASHKËPUNIMIT
Në ushtrim te funksionit ligjor të parashikuar
në gërmën “dh”, të nenit 22, të ligjit 9917, datë
19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të
parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar me
qëllim forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit më
njësitë e inteligjencës financiare, DPPPP deri më sot
ka nënshkruar 39 marrëveshje bashkëpunimi me
njësitë homologe.

DPPPP ka vijuar edhe gjatë vitit 2011 të hyjë, negociojë dhe të nënshkruajë marrëveshje. Kështu janë
nënshkruar memorandume të mirëkuptimit me NjIF
të Afrikës së Jugut, të Arabisë Saudite dhe të Izraelit.
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Tabela e mëposhtme rendit në mënyrë kronologjike MoU e nënshkruara që prej krijimit të NjIF Shqiptar,
për shkëmbimin e informacionit me homologët kudo në botë.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Juridiksioni
Slloveni
Bullgari
Maqedoni
Mali Zi
Kroaci
Salvador
Republika Çeke
Liban
Estoni
Barbados
Serbi
Portugali
Qipro
Finlandë
Tajvan
St.Vincent&Grenadines
Kore
Sllovaki
Guatemalë
Ukrainë
Rumani
Venezuelë
B-Hercegovinë
Kosovë
SHBA
Moldavi
Australi
Poloni
Aruba
Paraguaj
Turqi
Federata Ruse
Kanada
Argjentina
San Marino
Bermuda
Arabia Saudite
Izrael
Afrika Jugore

NjIF
OMLP
FIA
MLPD
APML
AMLD
UIF
FAU-CR
SIC
RPAB
AMLA
APML
UIF
MOKAS
RAP
MLPC
FIU-SVG
KoFIU
SJFP UBPOK
IVE
SDFM
ONPCSB
UNIF
FID
FIC-UNMIK / fic-eulex
FINCEN
SPCSB
AUSTRAC
GIIF
MOT
SEPRELAD
MASAK
ROSFINMONITORING
FINTRAC
UIF
AIF
FIA
SAFIU
IMPA
FIC

Data e nënshkrimit
30.01.2003
09.06.2003
26.01.2004
06.03.2004
07.06.2004
14.06.2004
14.06.2004
14.06.2004
15.06.2004
15.06.2004
28.06.2004
23.09.2004
27.09.2004
25.10.2004
05.11.2004
07.12.2004
31.12.2004
15.02.2005
05.04.2005
06.04.2005
06.04.2005
12.04.2005
18.11.2005
21.02.2006/04.02.2009
06.03.2006
13.12.2006
01.03.2007
15.11.2007
27.05.2008
13.06.2008
21.07.2008
03.12.2009
21.12.2009
30.03.2010
30.06.2010
05.07.2010
12.07.2011
12.07.2011
09.12.2011

Nënshkrimi i këtyre memorandumeve ndikon në lehtësimin dhe përmirësimin e bashkëpunimit reciprok përsa
i përket shkëmbimit të informacionit financiar në nivel ndërkombëtar të DPPPPP me ato vende me të cilat
është i nevojshëm nënshkrimi i tyre.
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drejtoria e përgjithshme e parandalimit të pastrimit të parave
dhe financimit të terrorizmit.

DPPPP ka qënë aktive nëpërmjet rrjetit Egmont Secure Web në projektet e tipologjive që hartohen
në nivel ndërkombëtar si dhe dhënien e ideve për
pyetësorët e ndryshëm në kuadër të luftës kundër
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Ky komitet bën vlerësime dhe jep rekomandime
vendeve anëtare për përmbushjen e standarteve
ndërkombëtare të PPP/FT. Në këtë kuadër në seancën e muajit Prill 2011 të tij, u miratua dhe raporti
i raundit të katërt të vlerësimit të Shqipërisë në të cilin
funksionimi i DPPPP pati një vlerësim në rritje.

Shtrirja globale, zgjerimi e konsolidimi i mëtejshëm
i grupit EGMONT, niveli i eksperiencës së vendeve
anëtare, angazhimi i kapaciteteve profesionale të
fushave të ndryshme, si dhe vizibiliteti në rrafshin
ndërkombëtar, ofrojnë mundësi gjithnjë në rritje për
NjIF Shqiptar, i cili do të vazhdojë edhe në vitet e
ardhshme të jetë pjesëmarrës aktiv në mbledhjet
plenare dhe ato të grupeve të punës.

Pjesëmarrja dhe angazhimi në aktivitetet e Komitetit
MONEYVAL të Këshillit të Europës janë intensifikuar
më tej në vitin 2011. Në këtë kuadër DPPPP është
përfaqësuar në të tre seancat plenare të këtij komiteti të zhvilluara në muajt Prill, Shtator dhe Dhjetor.
Përpos pjesëmarrjes në seancat plenare DPPPP ka
adresuar problematikat e evidentuara prej Komitetit
MONEYVAL për Shqipërinë dhe është angazhuar në
aktivitetet e trajnimit të organizuara prej tij, si dhe në raportet e hartimit të tipologjive në fushën e parandalimit
të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit etj.

KOMITETI MONEYVAL
Komiteti MONEYVAL i KiE është krijuar ne vitin 1998 dhe është një forum i rëndësishëm dhe
mjaft aktiv në arenën ndërkombëtare për çështjet
e parandalimit dhe goditjes së pastrimit të parave

OBJEKTIVAT PËR VITIN 2012
•

Konsolidimi i DPPPP në këto 10 vjet të ekzistencës së
saj dhe specifikisht arritjet gjatë vitit 2011, përbëjnë
një bazament të sigurtë për përballimin e sfidave
të kohës dhe zbatimin e objektivave strategjikë të
Qeverisë Shqiptare në kuadrin e luftës kundër krimit
ekonomik dhe financiar në përgjithësi dhe pastrimit
të parave dhe financimit të terrorizmit në veçanti.

•
•

Detyrimet madhore të vendit në proçesin e integrimit
në Bashkimin Europian do të jenë linjat kryesore mbi
të cilat do të bazohet realizimi i objektivave të mëposhtëm të NjIF për vitin 2012:
• Forcimi dhe rritja e mëtejshme e bashkëpunimit
ndërinstitucional në drejtim të dhënies së ekspertizës për institucionet e përfshira në luftën kundër
pastrimit të parave, të përshpejtimit të shkëmbimit të informacionit dhe rakordimit statistikor
për çështje të referuara në institucionet ligjzbatuese;
• Harmonizimi i mëtejshëm i legjislacionit për
parandalimin e pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit me standartet ndërkombëtare
të Grupit të Veprimit Financiar dhe me Aquis
Communautaire;

•

Zbatimi rigoroz në bashkëpunim më institucionet e tjera shtetërore të Dokumentit Strategjik
Kombëtar “Për hetimin e krimit financiar” dhe
planit të tij të veprimit;
Mbështetja e mëtejshme e subjekteve të ligjit,
ndërgjegjësimi e trajnimi i tyre, në drejtim të identifikimit dhe njoftimit të aktiviteteve të dyshimta;
Bashkëpunimi me autoritetet mbikqyrëse dhe
liçensuese, sipas specifikave përkatëse, si dhe
kryerja e inspektimeve e trajnimeve të përbashkëta me fokus të veçantë implementimin e ndryshimeve ligjore dhe rritjen e RAD;
Angazhimi dhe pjesëmarrja serioze në aktivitetet e organizmave ndërkombëtar të fushës
dhe pjesëmarrja në grupet e punës në funksion të hartimit të raporteve të tendencave dhe
tipologjive.

Realizimi i këtyre objektivave do të bëjë gjithnjë e më
efektiv sistemin parandalues të pastrimit të parave
dhe financimit të terrorizmit në vend, duke iu ofruar
agjensive të zbatimit të ligjit informacion e analiza
financiare të plota dhe cilësore në kuadër të luftës
kundër krimit të organizuar.
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SHKURTIMET
AAPSK
AMF
ALUIZNI
DPPPP
DBLKPP
DPT
DPD
DPPSH
DPSHTRR
EGMONT
EKA
FATF
FMN
ILDKP
ILECU
KiE
KBLKPP
KLSH
MONEYVAL
NjIF
NjPH
OKB
OPDAT
OSBE
PACA
PAMECA
PPP/FT
PEP
QKR
RAD
RTD
RTPF
RTV
SHISH
TI
TRACFIN
VKM
ZKV
ZQRPP

- Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara.
- Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare.
- Agjencia për Legalizimin dhe Urbanizimin e Zonave dhe Ndërtimeve Informale.
- Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave.
- Drejtoria e Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave.
- Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
- Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
- Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.
- Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor
- Rrjeti i Njësive të Inteligjencës Financiare në Botë.
- Ekspert Kontabël i Autorizuar.
- Grupi i Veprimit Financiar.
- Fondi Monetar Ndërkombëtar
- Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive.
- Njësitë Ndërkombëtare të Koordinimit të Agjencive të Zbatimit të Ligjit.
- Këshilli i Europës.
- Komiteti i Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave.
- Kontrolli i Lartë i Shtetit
- Komiteti i Ekspertëve për Vlerësimin e Luftës Kundër Pastrimit të Parave.
- Njësia e Inteligjencës Financiare - FIU
- Njësia e Përbashkët e Hetimit të Krimit Ekonomiko-Financiar dhe Korrupsionit.
- Organizata e Kombeve të Bashkuara
- Zyra e Projektit për Zhvillim dhe Trajnime e Departamentit të Drejtësisë e SHBA.
- Organizata për Bashkëpunim dhe Sigurinë në Europë.
- Projekti kundër korrupsionit në Shqipëri
- Misioni i Asistencës Policore i Bashkimit Europian në Shqipëri.
- Parandalimi i Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit.
- Personat e Ekspozuar Politikisht.
- Qendra Kombëtare e Rregjistrimit
- Raporti i Aktivitetit të Dyshimtë
- Raport i Transaksionit të Dyshimtë
- Raporti i Transaksionit të Parasë Fizike
- Raporti i Transaksionit të Vlerave
- Shërbimi Informativ Shtetëror.
- Teknologjia e Informacionit.
- NjIF Franceze
- Vendim i Këshillit të Ministrave.
- Zyrë Këmbimi Valutor.
- Zyra Qendrore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

48

