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MESAZH I DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM 

Është nder dhe privilegj i veçantë për mua 
si drejtues i institucionit, t’Ju prezantoj 

Raportin Vjetor të veprimtarisë së Drejtorisë 
së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të 
Parave (DPPPP) të një viti jubilar për Shqipërinë.

Për historinë e Shqipërisë moderne viti 2012 
është një vit shumë i rëndësishëm. Ai shënon 
100 vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë 
nga pushtimi pesë shekullor i Perandorisë 
Osmane. Shqiptarët asnjëherë nuk i rreshtën 
luftërat dhe përpjekjet. Të frymëzuar nga 
fitoret legjendare të Heroit Kombëtar, Gjergj 
Kastrioti – Skënderbeg, lëvizjet e tyre për liri u 
kurorëzuan me Shpalljen e Pavarësisë, më 28 
nëntor 1912.  

Gjatë gjithë vitit 2012 stafi i DPPPP ka intensifikuar përpjekjet e punën e përditshme në 
përmbushjen e detyrimeve ligjore dhe të misionit të Njësisë së Inteligjencës Financiare 
Shqiptare, për të furnizuar me informacion dhe analiza të thelluara financiare, organet e 
zbatimit të ligjit dhe të akuzës. Rezultatet e arritura gjatë këtij viti, dëshmojnë për një konsolidim 
të mëtejshëm të veprimtarisë së DPPPP, e cila reflektohet në informacionin e detajuar të 
paraqitur në këtë raport vjetor. 

Ky aktivitet ka qënë shumë dimensional, ku përveç funksioneve të mbledhjes, analizimit 
dhe shpërndarjes së informacionit tek autoritetet kompetente, është shtrirë dhe në drejtim të 
përmirësimit të vazhdueshëm të legjislacionit në fushën e parandalimit të pastrimit të parave 
dhe financimit të terrorizmit, forcimit të marrëdhënieve të bashkëpunimit me organizmat 
ndërkombëtare si dhe me njësitë partnere të inteligjencës financiare.

Përpjekjet kanë vazhduar dhe për sa i përket përmbushjes së rolit mbikqyrës të subjekteve 
të ligjit të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit si dhe trajnimit e 
mbështetjes së tyre, për të siguruar zbatimin e ndryshimeve që legjislacioni ka pësuar gjatë 
këtij viti.  
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DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE

Arben DOÇI

Drejtor i Përgjithshëm

DPPPP ka bashkëpunuar ngushtësisht dhe me institucionet shtetërore, të përfshira në 
zbatimin e strategjisë kundër krimit të organizuar, trafiqeve dhe terrorizmit dhe në zbatimin 
e dokumentit strategjik për hetimin e krimit financiar. Po kështu, ka përmbushur në kohë 
detyrimet për informim që lindin në kuadrin e përafrimit me Acquis Communautaire dhe 
zbatimit të Planit Kombtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit.

Forcimi i mëtejshëm i kapaciteteve profesionale të DPPPP ka qënë gjithashtu në qëndër 
të vëmendjes së punës të DPPPP, gjë që është mundësuar në sajë të pjesëmarrjes aktive 
të punonjësve dhe drejtuesve në aktivitetet e organizuara me mbështetjen e Delegacionit 
Europian në Tiranë dhe Këshillit të Europës. 

Marrja, ruajtja dhe përpunimi i informacionit që subjektet e ligjit për parandalimin e 
pastrimit të parave dërgojnë në DPPPP, në zbatim të detyrimeve ligjore, ka njohur zhvillime 
të rëndësishme për sa i përket dixhitalizimit të mëtejshëm, që në vijimësi ka siguruar 
efektivitetin e analizimit të çështjeve të pastrimit të produkteve të veprave penale, si dhe 
mbështetjen e vazhdueshme që i është dhënë hetimeve pasurore të organeve kompetente. 
Duke përfunduar, shpreh vlerësimin dhe falenderimet e mia për kolegët e DPPPP, të cilët 
me përkushtimin, profesionalizmin, angazhimin e tyre dhe duke punuar në grup kanë 
bërë të mundur rritjen progresive të performancës së Njësisë së Inteligjencës Financiare 
Shqiptare si dhe të rasteve të referuara në organet ligj-zbatuese, konkluzion ky i mbështetur 
edhe nga raporti i progresit i BE për vitin 2012, sipas të cilit definohet se ka pasur progres 
në luftën kundër pastrimit të parave.

DPPPP ka bashkëpunuar ngushtësisht dhe me institucionet shtetërore, të përfshira në zbatimin 
e strategjisë kundër krimit të organizuar, trafiqeve dhe terrorizmit dhe në zbatimin e dokumentit 
strategjik për hetimin e krimit financiar. Po kështu, ka përmbushur në kohë detyrimet për 
informim që lindin në kuadrin e përafrimit me Acquis Communautaire dhe zbatimit të Planit 
Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit.

Forcimi i mëtejshëm i kapaciteteve profesionale të DPPPP ka qënë gjithashtu në qendër 
të vëmendjes së punës të DPPPP, gjë që është mundësuar në sajë të pjesëmarrjes aktive 
të punonjësve dhe drejtuesve në aktivitetet e organizuara me mbështetjen e Delegacionit 
Europian në Tiranë dhe Këshillit të Europës. 

Marrja, ruajtja dhe përpunimi i informacionit që subjektet e ligjit për parandalimin e 
pastrimit të parave dërgojnë në DPPPP, në zbatim të detyrimeve ligjore, ka njohur zhvillime të 
rëndësishme për sa i përket dixhitalizimit të mëtejshëm, që në vijimësi ka siguruar efektivitetin 
e analizimit të çështjeve të pastrimit të produkteve të veprave penale, si dhe mbështetjen e 
vazhdueshme që i është dhënë hetimeve pasurore të organeve kompetente. 

Duke përfunduar, shpreh vlerësimin dhe falenderimet e mia për kolegët e DPPPP, të cilët me 
përkushtimin, profesionalizmin, angazhimin e tyre dhe duke punuar në grup kanë bërë të 
mundur rritjen progresive të performancës së Njësisë së Inteligjencës Financiare Shqiptare 
si dhe të rasteve të referuara në organet ligj-zbatuese, konkluzion ky i mbështetur edhe nga 
raporti i progresit i BE për vitin 2012, sipas të cilit definohet se ka pasur progres në luftën 
kundër pastrimit të parave.
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AAPSK  - Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara.
AMF  - Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare.
BE  - Bashkimi Europian.
CTED  - Drejtoria Ekzekutive Kundër Terrorizmit të Kombeve të Bashkuara.
DPD  - Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
DPPPP  - Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave.
DPPSH  - Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.
DPSHTRR  - Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor.
DPT  - Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
DSIK  - Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar.
DSK  - Dokumenti Strategjik Kombëtar “Për hetimin e krimit financiar”.
EGMONT  - Rrjeti i Njësive të Inteligjencës Financiare në Botë.
EKA  - Ekspert Kontabël i Autorizuar.
ESW  - Rrjeti Informatik i Sigurtë i EGMONT.
FATF  - Grupi i Veprimit Financiar.
FIU  - Njësi e Inteligjencës Financiare.
FMN  - Fondi Monetar Ndërkombëtar.
GRECO  - Komiteti i ekspertëve kundër korrupsionit i Këshillit të Europës
ICRG  - Grupi i Rishikimit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar.
IEKA  - Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar.
ILDKP  - Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive.
KBLKPP  - Komiteti i Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave.
KiE  - Këshilli i Europës.
KSHC  - Komisioni i Shërbimit Civil.
MONEYVAL  - Komiteti i Ekspertëve për Vlerësimin e Luftës Kundër Pastrimit të Parave.
NjIF  - Njësi e Inteligjencës Financiare.
NjPH  - Njësia e Përbashkët e Hetimit të Krimit Ekonomik dhe Korrupsionit.
OJF  - Organizatë Jo Fitimprurëse.
OSBE  - Organizata për Bashkëpunim dhe Sigurinë në Europë.
PACA  - Projekti Kundër Korrupsionit në Shqipëri.
PEP  - Personat e Ekspozuar Politikisht.
PP  - Prokuroria e Përgjithshme.
PPP/FT  - Parandalimi i Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit.
RAD  - Raporti i Aktivitetit të Dyshimtë.
RTPF  - Raporti i Transaksioneve në Para Fizike.
RTV  - Raporti i Transaksionit të Vlerave.
SHISH  - Shërbimi Informativ Shtetëror.
TI  - Teknologjia e Informacionit.
VKM  - Vendim i Këshillit të Ministrave.
ZKV  - Zyrë Këmbimi Valutor.
ZQRPP  - Zyra Qendrore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.
ZVRPP  - Zyra Vendore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

SHKURTIMET
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HyRJE

Raporti i aktivitetit të DPPPP për vitin 2012, pasqyron një përmbledhje të veprimtarisë së 
Njësisë së Inteligjencës Financiare Shqiptare, duke u fokusuar në zhvillimet kryesore të cilat 
karakterizohen nga konsolidimi i mëtejshëm i kapaciteteve profesionale dhe teknike, intensifikimi 
i bashkëpunimit me institucionet e përfshira në parandalimin e pastrimit të parave brenda dhe 
jashtë vendit, pjesëmarrja në takimet plenare dhe aktivitete të tjera të Komitetit MONEYVAL të 
Këshillit të Europës, Grupit EGMONT si dhe të njësive të inteligjencës financiare në rajon. 

Në zbatim të angazhimeve strategjike të ndërmarra nga qeveria Shqiptare për luftën me 
tolerancë zero ndaj krimit të orgnizuar dhe terrorizmit, DPPPP ka intensifikuar analizimin e 
rasteve të dyshimta dhe ka dërguar informacion të plotë financiar për këto raste në organet e 
zbatimit të ligjit. 

Një pjesë e rëndësishme e veprimtarisë së DPPPP në vitin 2012 kanë qenë ndryshimet e 
legjislacionit në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit për të 
rritur përputhshmërinë për të cilat është bashkëpunuar ngushtësisht me ekspertë brenda dhe 
jashtë vendit.

DPPPP është njohur në vijimësi me raportet që publikohen nga organizmat ndërkombëtar dhe 
rekomandimet përkatëse, të cilat janë shqyrtuar me vëmendje në mënyrë që të përcaktoheshin 
veprimet konkrete që kanë siguruar përmbushjen e tyre si dhe informimin në mënyrë periodike 
të Komitetit të Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave. 
  
Pjesëmarrja në aktivitetet e trajnimit që mundësohen në sajë të mbështetjes së delegacionit 
të Bashkimit Europian në Tiranë apo organizmave të tjerë, zhvillimi i kapaciteteve teknike 
profesionale dhe njerëzore ka qenë një tjetër aspekt i rëndësishëm i punës së DPPPP gjatë kësaj 
periudhe. 

Në tërësi, DPPPP ka realizuar objektivat e paracaktuara për vitin 2012 dhe i është përgjigjur 
dinamikës së diktuar nga puna e ushtrimi i funksioneve, duke u fokusuar në: 

-	 Rritjen e efikasitetit të sistemit parandalues nga subjektet e ligjit; 

-	 Detektimin dhe referimin në institucionet ligj zbatuese të rasteve të dyshimta për pastrim të 
produkteve të veprës penale dhe ndjekja e ecurisë së tyre;

-	 Bashkëpunimin ndërinstitucional e ndërkombëtar për zbatimin e standarteve ndërkombëtare 
në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;

-	 Adresimin rast pas rasti dhe periodikisht të problematikave të hasura me institucionet 
bashkëpunuese, në funksion të përmirësimit dhe tejkalimit të tyre, si dhe informimin 
periodikisht të anëtarëve të KBLKPP në lidhje me to; 

-	 Harmonizimin e legjislacionit dhe marrjen e masave për zbatimin e ndryshimeve ligjore.



-	 Në Maj të vitit 2000, Parlamenti Shqiptar, pas 
kërkesave të ripërsëritura të Këshillit të Europës dhe 
të Komitetit MONEYVAL, miraton Ligjin nr. 8610 
datë 17.05.2000 “Për parandalimin e pastrimit të 
parave”;

-	 Në Gusht të vitit 2001, krijohet për herë të parë Dre-
jtoria e Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të 
Parave, në Ministrinë e Financave;

-	 Në Qershor të vitit 2003, Parlamenti Shqiptar, në 
zbatim të kërkesave të raportit të vlerësimit të dytë 
të Shqipërisë, nga Komiteti MONEYVAL, bënë disa 
ndryshime të rëndësishme të ligjit “Për Parandalimin 
e Pastrimit të Parave”, nëpërmjet miratimit të Ligjit nr. 
9084 datë 19.06.2003 “Për disa shtesa dhe ndry-
shime në Ligjin 8610, datë 17.05.2000 “Për paran-
dalimin e pastrimit të parave”;

-	 Në Korrik të vitit 2003, Njësia e Inteligjencës Finan-
ciare të Shqipërisë bëhet anëtare me të drejta të 
plota në grupin EGMONT, gjatë sesionit plenar të 
mbajtur në Australi;

-	 Në Korrik të vitit 2004, Parlamenti Shqiptar miratoi 
Ligjin nr. 9258 “Për masat kundër financimit të ter-
rorizmit”;

-	 Në Gusht të vitit 2005, Drejtoria e Bashkërendimit 
të Luftës Kundër Pastrimit të Parave ngrihet në niv-
elin e Drejtorisë së Përgjithshme për Parandalimin e 
Pastrimit të Parave, në Ministrinë e Financave;

-	 Në Mars të vitit 2006, u publikua raporti i parë vje-
tor i Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të 
Pastrimit të Parave;

-	 Në Gusht të vitit 2006, KBLKPP-ja miraton Programin 
Kombëtar të Kontrollit të Lëvizjes së Parasë në dorë 
në territorin e Republikës së Shqipërisë;

-	 Në Nëntor të vitit 2006, miratohen Ligjet nr. 9641, 
datë 20.11.2006, “Për ratifikimin e Konventës së 
Këshillit të Europës “Për Parandalimin e Terrorizmit” 
dhe nr. 9646, datë 27.11.2006 “Për ratifikimin e 
Konventës së Këshillit të Europës “Për Pastrimin, Kër-
kimin, Kapjen dhe Konfiskimin e Produkteve të Krimit 
dhe të Financimit të Terrorizmit”;

-	 Në Janar të vitit 2008, me Urdhër të Kryeministrit të 
Shqipërisë, miratohet struktura e re e DPPPP-së, në të 
cilën krijohet për herë të parë Sektori i Teknologjisë 
së Informacionit;

-	 Në Maj të vitit 2008, Parlamenti Shqiptar miraton 
Ligjin nr. 9917, datë 19.05.2008, “Për paranda-
limin e pastrimit të parave dhe financimit të terror-
izmit’’, i cili hyri në fuqi në shtator të po atij viti;

-	 Në Shtator të vitit 2009, përfundon projekti i bin-
jakëzimit “Lufta kundër pastrimit të parave dhe krimit 
financiar”, në bashkëpunim me Zyrën Kriminale 
Federale Gjermane;

-	 Në Tetor të vitit 2009, me Vendimin nr. 1077, datë 
27.10.2009, të Këshillit të Ministrave,

-	 miratohet Dokumenti Strategjik Kombëtar “Për heti-
min e krimit financiar”, në hartimin e të cilit DPPPP 
kishte rol drejtues;

-	 Në Nëntor të vitit 2009, DPPPP prezanton para 
Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare punën 
dyvjeçare në fushën e parandalimit të pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit;

-	 Në Nëntor 2010 u zhvillua vizita në vend e Misionit 
të 4-t Vlerësues të FMN-së, për masat e marra nga 
Shqipëria në fushën e parandalimit e goditjes së 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;

-	 Në Mars 2011 filloi projekti i dytë i binjakëzimit i 
financuar nga BE “Mbështetje për strukturat e luftës 
kundër pastrimit të parave dhe strukturat e hetimit të 
krimeve financiare në Shqipëri”;

-	 Në Mars 2011, Parlamenti Shqiptar, bën disa ndry-
shime të ligjit “Për parandalimin e pastrimit të parave 
dhe të financimit të terrorizmit”, nëpërmjet miratimit 
të Ligjit nr. 10391 datë 03.03.2011;

-	 Në Prill 2011, Komiteti MONEYVAL i KiE miraton 
raportin e raundit të 4-t për Shqipërinë ku pasqyro-
het vlerësimi në rritje për Rekomandimin 26 të FATF 
dhe që lidhet drejtpërdrejt me veprimtarinë e DPPPP 
si Njësi e Inteligjencës Financiare;

-	 Në Shkurt 2012 përfundoi vlerësimi i riskut mbi 
ekspozimin e sektorit jo fitimprurës në Shqipëri ndaj 
financimit të terrorizmit, në përputhje me rekoman-
dimin special VIII të FATF;

-	 Në Maj 2012, në zbatim të rekomandimeve të 
Komitetit MONEYVAL për rritjen e pavarësisë op-
eracionale të Njësisë së Inteligjencës Financiare, të 
transpozuar në legjislacionin vendas, Ministri i Fi-
nancave bëri emërimin për një mandat 4-vjeçar të 
Drejtorit të Përgjithshëm të DPPPP;

-	 Në Qershor 2012 u ndryshua sërisht Ligji “Për 
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9917 datë 
19.05.2008 “ Për parandalimin e pastrimit të parave 
dhe financimit të terrorizmit” nëpërmjet miratimit të 
Ligjit nr. 66/2012 datë 07.06.2012;

-	 Në Tetor 2012 u përfundua dhe iu paraqit Komitetit 
të Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të 
Parave dokumenti për Vlerësimin Kombëtar të Riskut 
të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

DATAT KRyESORE
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DPPPP ka vazhduar punën për inicimin e reformave 
ligjore dhe përafrimin me standartet ndërkombëtare 
në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe 
të financimit të terrorizmit si dhe harmonizimin e 
legjislacionit vendas me legjislacionin e BE në këtë 
fushë (Acquis Communautaire). 

Bazuar në rekomandimet e lëna nga Komiteti 
MONEYVAL i Këshillit të Europës, gjatë vlerësimit 
të raundit të 4-t për Shqipërinë dhe rishikimit të 
40 + 9 Rekomandimeve të FATF, janë hartuar dhe 
miratuar amendimet e duhura me ligjin nr. 66/2012 
datë 07.06.2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në 
ligjin nr. 9917 datë 19.05.2008 “Për parandalimin 
e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit””. 
Në zbatim të këtyre ndryshimeve janë hartuar dhe 
miratuar aktet e mëposhtme nënligjore:

-	 Udhëzimi nr. 28 datë 31.12.2012, të Ministrit 
të Financave “Për metodat dhe proçedurat 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. 29 datë 31.12.2012, të Ministrit 
të Financave “Për mënyrat dhe procedurat e 
raportimit të profesioneve të lira jo financiare”.

Gjatë gjithë vitit 2012 është punuar intensivisht për 
përmirësimin e legjislacionit që lidhet me masat 
kundër financimit të terrorizmit. Për këtë është 
iniciuar ndryshimi i ligjit nr. 9258, datë 15.07.2004 
“Për masat kundër financimit të terrorizmit”, duke 
përpiluar dhe hartuar një draft fillestar, i cili ka 

shërbyer si bazë për të punuar në mënyrën më të 
detajuar nga Grupi Ndërinstitucional i Punës i 
ngritur për këtë qëllim me Urdhër të Kryeministrit Nr. 
106, datë 03.09.2012. 

Grupi është drejtuar nga Drejtori i Përgjithshëm i 
DPPPP dhe në përbërje të tij ka pasur përfaqësues 
të Ministrisë së Financave, Ministrisë së Brendshme, 
Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, Prokurorisë së Përgjithshme dhe Shërbimit 
Informativ Shtetëror. Për hartimin e ndryshimeve në 
këtë ligj janë marrë mendime edhe nga institucione 
të tjera si Banka e Shqipërisë, Autoriteti i Mbikqyrjes 
Financiare, Agjensia e Administrimit të Pasurive 
të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Në muajin 
Nëntor 2012 është finalizuar drafti i projektligjit si 
një ndryshim terësor i ligjit ekzistues, projektligj ky i 
miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave dhe që 
është në proçes miratimi në Kuvend.

Krahas punës për amendimet në këtë fushë ka 
vazhduar zbatimi i ligjit nr. 9258, datë 15.07.2004 
“Për masat kundër financimit të terrorizmit” dhe mbi 
këtë bazë janë propozuar dhe miratuar ndryshimet 
periodike në listën e personave të shpallur si 
financues të terrorizmit, sipas ndryshimeve që pëson 
lista e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. 
Këto ndryshime janë miratuar nga Këshilli i Ministrave 
me vendimet nr. 86 datë 07.02.2012, nr. 253 datë 
12.04.2012, nr. 421 datë 04.07.2012, nr. 577 
datë 29.08.2012 dhe nr. 936 datë 26.12.2012 
“Për disa shtesa në VKM nr. 718, datë 29.10.2004, 
“Për listën e personave të shpallur si financues të 
terrorizmit””, të ndryshuar.
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DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE

RAPORTIME NË KUADËR TË 
LUFTËS KUNDËR PASTRIMIT 

TË PARAVE

Në funksion të përmbushjes së detyrimeve që 
Shqipëria ka si vend anëtar i Këshillit të Europës, 
DPPPP është angazhuar në mënyrë aktive në drejtim 
të pjesëmarrjes së delegacionit shqiptar në të gjitha 
aktivitetet e zhvilluara nga Komiteti MONEYVAL i 
Këshillit të Europës. Ky angazhim është reflektuar në 
raportimet periodike që bëhen, si dhe vlerësimet që 
ky Komitet u bën vendeve anëtare. 

Aktiviteti ndërkombëtar i DPPPP është shtrirë 
gjithashtu në seancat plenare të Grupit të Posaçëm 
të Veprimit Financiar (FATF) si dhe grupet e punës 
që monitorojnë në vijimësi zbatimin e planeve të 
veprimit të miratuara për zbatimin e standarteve. Kjo 
është pasqyruar në reformën e dukshme legjislative 
në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe 
kundër financimit të terrorizmit, për realizimin e së 
cilës DPPPP ka luajtur një rol të dorës së parë, duke 
bashkëpunuar dhe me institucione brenda dhe 
jashtë vendit.  

Në kuadrin e zbatimit të objektivave të Dokumentit 
Strategjik Kombëtar “Për hetimin e krimit financiar” 
si dhe në zbatim të rekomandimeve ndërkombëtare 
DPPPP ka koordinuar punën me institucionet e 
përfshira, në drejtim të hartimit të vlerësimit të 
rrezikut të pastrimit të produkteve të veprave penale 
dhe financimit të terrorizmit në nivel vendi, i cili u 
është prezantuar të gjithë anëtarëve të KBLKPP. 

Ky dokument, që hartohet për herë të parë në vendin 
tonë, do të shërbejë për të siguruar përdorimin me 
efektiv të burimeve, që agjensitë e zbatimit të ligjit, 
institucionet publike dhe private disponojnë, në 
funksion të parandalimit dhe luftës kundër pastrimit 
të parave.

MENAXHIMI I bURIMEVE 
NJERËZORE

Gjatë vitit 2012 është punuar për dixhitalizimin e 
dosjeve të personelit, programin e administrimit 
të pagave, duke përmirësuar dhe përshpejtuar 
regjistrimin, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave 
personale. Po ashtu, është bërë i mundur plotësimi 
i dokumentacionit për specialistët e DPPPP me 
çertifikata të sigurisë nga Drejtoria e Sigurimit të 
Informacionit të Klasifikuar (DSIK), gjë që i lejon ata 
të njihen me dokumentacion të klasifikuar “sekret 
shtetëror”.

Në zbatim të legjislacionit të përmirësuar dhe 
ndryshimeve të parashikuara në VKM nr.922 
dt.21.12.2011 “Për organizimin dhe funksionimin 
e DPPPP” është punuar për rritjen e pavarësisë 
operacionale dhe me Urdhërin nr. 28, datë 
10.05.2012 të Ministrit të Financave është bërë 
emërimi për një mandat 4 vjeçar të Drejtorit të 
Përgjithshëm të DPPPP.

Në muajin Shtator 2012 në linjë me rekomandimet 
e Komitetit MONEYVAL, DPPPP i ka propozuar 
Ministrit të Financave dhe Kryetarit të KBLKPP rritje 
organike dhe ndryshime strukturore të cilat synojnë 
në krijimin e sektorit për analizën strategjike.

Në kuadrin e forcimit të mëtejshëm të kapaciteteve 
profesionale të DPPPP sipas planeve të veprimit të 
DSK, janë zhvilluar aktivitete trajnimit të personelit 
me institucionet partnere brenda dhe jashtë 
vendit, të cilat janë përqëndruar në shkëmbimin e 
eksperiencës për analizimin e rasteve të dyshimta 
për pastrim të parave dhe financimit të terrorizmit.

Gjatë këtij viti, është punuar për përmirësimin dhe 
miratimin e Rregullores së brendshme të organizimit 
dhe funksionimit të DPPPP. Janë zbatuar proçedurat 
e rekrutimit të personelit për 2 vende vakante dhe 
konfirmimeve si nëpunës civil për punonjësit në 
periudhën e provës, në bazë të ligjit Nr.8549, datë 
11.11.1999 “Statusi i Nëpunësit Civil”.

Në kuadrin e forcimit të mëtejshëm të kapaciteteve 
profesionale të DPPPP sipas planeve të veprimit të 
DSK, janë zhvilluar aktivitete trajnimi të personelit 
me institucionet partnere brenda dhe jashtë 
vendit, të cilat janë përqëndruar në shkëmbimin e 
eksperiencës për analizimin e rasteve të dyshimta 
për pastrim të parave dhe financimit të terrorizmit.
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Ndjekja e performancës së çdo punonjësi në DPPPP, 
është kryer nëpërmjet vlerësimeve të punës mbi 
baza vjetore, të rezultateve të arritura krahasuar 
me përshkrimet e vendit të punës, objektivave 
sektoriale, iniciativës për të kontribuar në ndryshimet 
ligjore, aftësisë për të evidentuar, detektuar dhe 
analizuar çështje komplekse të pastrimit të parave, 
respektimit të legjislacionit në shërbimin civil në të 
gjitha aspektet.

Një nga drejtimet kryesore të punës së DPPPP 
ka qenë zbatimi i buxhetit autonom dhe në këtë 
kuadër është aplikuar një disiplinë e lartë financiare 
në funksion të përmbushjes në kohë të nevojave 
periodike të institucionit. Investimet për blerjet e 
pajisjeve dhe shërbimeve për nevojat e DPPPP 
janë realizuar nëpërmjet proçedurave të prokurimit 
elektronik, ku për herë të parë është aplikuar kjo 
formë prokurimi.

AUDITIME NGA 
INSTITUCIONE TË TJERA 

NDAJ DPPPP
Gjatë vitit 2012 DPPPP ka qenë subjekt i disa 
inspektimeve dhe auditimeve nga organizma 
të pavarur dhe organe kontrolli të Ministrisë së 
Financave. Kështu, veprimtaria e DPPPP  është 
kontrolluar nga Komisioni i Shërbimit Civil (KSHC) 
dhe nga Drejtoria e Auditimit të Brendshëm në 
Ministrinë e Financave sipas objektit të veprimtarisë 
së tyre.

KSHC ka kryer proçesin e mbikqyrjes tërësore të 
menaxhimit të burimeve njerëzore dhe të shërbimit 
civil në DPPPP për 3 vitet e fundit. Duke marrë 
parasysh faktin që ky inspektim zhvillohej për herë të 
parë, atëherë edhe programi i kontrollit ka përfshirë 
të gjitha institutet e ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 
“Statusi i nëpunësit civil”, dhe akteve normative të 
nxjerra në bazë dhe për zbatim të tij. 

Në përfundim të kontrollit në raportin përfundimtar 

të KSHC evidentohet puna e mirë për menaxhimin 
e burimeve njerëzore të DPPPP si dhe janë lënë 
rekomandime për përmirësime të mëtejshme.

Në Nëntor të vitit 2012, DPPPP i është nënshtruar 
edhe misionit auditues nga Drejtoria e Auditimit 
të Brendshëm në Ministrinë e Financave ku janë 
vlerësuar sistemet, pajtueshmëria dhe përformanca 
e DPPPP gjatë dy viteve të fundit, duke përfshirë 
një auditim më të detajuar të bazës rregullative, 
vlerësimit të risqeve dhe monitorimit të proçeseve 
në fushën e inspektimit, metodologjisë dhe kritereve 
në përzgjedhjen e subjekteve të inspektuara. 

Për këtë qëllim objekt i auditimit kanë qenë edhe 
niveli i realizimit të detyrave të të gjitha strukturave 
përbërëse të DPPPP, vlerësimi i treguesve financiarë, 
proçedurat e konstatimit dhe të shqyrtimit të 
kundërvajtjeve administrative, proçedurat e 
ankimimit, ekzekutimit deri në arkëtimin e gjobave, 
gjatë tre viteve të fundit.

Në tërësinë e vet, raporti përfundimtar i grupit 
të auditimit vlerëson progresin e shënuar nga 
strukturat e DPPPP dhe evidenton një bazë të 
plotë rregullative, e cila është zbatuar në të gjithë 
komponentët e saj, duke çuar në realizimin e plotë 
të programeve të punës. Përveç evidentimit të 
arritjeve dhe vlerësimeve nga Drejtoria e Auditimit 
të Brendshëm janë lënë edhe rekomandime për 
përmirësimin e mëtejshëm të punës. Menjëherë 
DPPPP i ka reflektuar këto rekomandime në plane 
pune.

PËRFSHIRJA NË PROJEKTE

Projekti “Mbështetje për strukturat e luftës 
kundër pastrimit të parave dhe hetimit të 

krimeve financiare në Shqipëri”

Gjatë këtij viti DPPPP në cilësinë e institucionit 
përfitues ka vijuar pjesëmarrjen aktive në aktivitetet 
e trajnimit të organizuara në kuadrin e projektit 
të binjakëzimit “Mbështetje për strukturat e luftës 
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kundër pastrimit të parave dhe strukturat e hetimit të 
krimeve financiare në Shqipëri”, i cili mundësohet 
në sajë të mbështetjes së Delegacionit të Bashkimit 
Europian. 

Qëllimi kryesor i projektit, i cili ka një kohëzgjatje dy 
vjeçare (2011 – 2013), është forcimi i mëtejshëm i 
kapaciteteve institucionale në funksion të hetimit të 
veprave penale në fushën e krimit ekonomik dhe 
zhvillohet në bashkëpunim me autoritetet relevante 
Spanjolle.

Institucionet përfituese janë Prokuroria e 
Përgjithshme, e cila është edhe institucion drejtues 
për Shqipërinë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë 
së Shtetit, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të 
Pastrimit të Parave dhe Agjensia për Administrimin e 
Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara. 

Aktivitetet janë të organizuara në komponentë 
specifike nëpërmjet të cilëve synohet të arrihen 
objektiva konkret në fushën e hetimit të krimit 
financiar si dhe të përmbushen një sërë prioritetesh 
në funksion të detyrimeve të ndërmarra në kuadër të 
Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit të nënshkruar në 
vitin 2006, të tilla si zbatimi më efektiv i legjislacionit 
kundër pastrimit të parave, ngrirjen dhe konfiskimin 
e pasurive, përmirësimin e sektorit të mbikëqyrjes 
financiare, reduktimin e përdorimit të parasë në dorë 
në ekonominë e vendit, harmonizimin e legjislacionit 
kundër pastrimit të parave me Rekomandimet 
e Grupit të Veprimit Financiar (Financial Action 
Task Force - FATF), rekomandimet e Komitetit 

MONEYVAL të Këshillit të Europës, si dhe Acquis 
Communautaire, zgjerimin e nivelit të bashkëpunimit 
me institucionet partnere jashtë vendit nëpërmjet 
përdorimit të rrjeteve të inteligjencës financiare 
rajonale e më gjerë, përmirësimin e kapaciteteve 
teknike dhe profesionale të Prokurorisë, Drejtorisë 
së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të 
Parave, dhe Sektorit Kundër Krimit Ekonomik në 
Policinë e Shtetit, duke forcuar më tej koordinimin e 
aktiviteteve të tyre. 

Aktivitetet  e këtij viti kanë pasur si objektiv rritjen 
e aftësive parandaluese dhe analizuese të DPPPP 
si dhe konsolidimin e mëtejshëm të kapaciteteve 
teknike që i mundësojnë ruajtjen dhe përpunimin 
e informacionit që raportohet nga subjektet e ligjit 
apo që shkëmbehet me institucionet brenda dhe 
jashtë vendit. 

Vlen të përmendet eksperienca e përfituar gjatë 
vizitës studimore në institucionet e zbatimit të ligjit 
dhe të pushtetit gjyqësor në Spanjë, gjatë javës së 
parë të Tetorit 2012. Në këtë vizitë  mori pjesë një 
delegacion i nivelit të lartë, në përbërje të të cilit 
ishin krerët e Prokurorisë së Përgjithshme, Drejtorisë 
së Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave.

Shkëmbimi i përvojës me vendet me eksperiencë të 
BE, në fushën e Teknologjisë së Informacionit, marrë-
dhënieve me institucionet homologe, raportimeve 
tek organet e zbatimit  të ligjit,  kanë ndihmuar në 
punën konkrete të specialistëve të DPPPP.
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Projekti PACA i Këshillit të Europës

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.

Në këtë kuadër, nga projekti PACA në bashkëpunim 
me insitucionet shqiptare, në Qershor 2012  u 
zhvillua një trajnim me oficerët e përputhshmërisë së 
bankave, me temë “Zbatimi i masave të vigjilencës 
së zgjeruar ndaj personave të ekspozuar politikisht 
(PEP) në sektorin bankar”. 

Fokusi i bashkëpunimit të DPPPP me këtë projekt 
ka qenë hartimi dhe konsultimi i ndryshimeve të 
rëndësishme ligjore në fushën e parandalimit të 
pastrimit të parave dhe të goditjes së financimit të 
terrorizmit, të ndërmarra si pasojë e rekomandimeve 
të bëra nga organizmat ndërkombëtar. Ndërkohë 
ka vijuar pjesëmarrja aktive në të gjitha takimet e 
komiteteve drejtuese që ka ndikuar në forcimin e 
mëtejshëm të marrëdhënieve ndërinstitucionale. 

Në përfundimin e këtij projekti në Nëntor 2012 ku 
morën pjesë, zëvendëssekretarja e Përgjithshme e 
Këshillit të Evropës, Znj. Gabriella Battaini-Dragoni, 
ambasadori i delegacionit të BE-së në Tiranë Z. 
Ettore Sequi dhe anëtarë të Qeverisë Shqiptare, 
Kryeministri Berisha theksoi: “...Dua të falënderoj 
shumë Këshillin e Europës për bashkëpunimin 
trevjeçar që kemi vendosur me këtë projekt. ...Unë 
ju garantoj se do të plotësojmë çdo detyrim dhe 
jemi të vendosur dhe të interesuar të shtrijmë 
bashkëpunimin tonë me GRECO, me MONEYVAL, 
me këta “think tank” me prestigj të madh, në rritje 
dhe unik deri më sot në Europë, në mënyrë që të 
kapim standarde gjithnjë e më të larta në luftën 
kundër korrupsionit.”

Projekti i botimit të tipologjive

Në funksion të sensibilizimit të gjithanshëm, 
DPPPP ka vite që publikon në portalin zyrtar të saj, 
tipologjitë e hasura të pastrimit të parave. Gjatë 
vitit 2012, Drejtoria e Analizës dhe TI në DPPPP 
me iniciativën e saj, ka hartuar një përmbledhje 
me tipologjitë kryesore të përdoruara për pastrim 
parash gjatë viteve të fundit në vendin tonë. Botimi 
dhe publikimi i kësaj përmbledhje është duke u 
realizuar falë mbështetjes, ndihmës dhe financimit 
të misionit të përhershëm të OSBE në Tiranë.

Botimi, publikimi dhe shpërndarja e kësaj 
përmbledhje tipologjish si bashkëpunim i frytshëm i 
DPPPP me OSBE, do të kontribuojë më tej në rritjen 
e nivelit të ndërgjegjësimit të subjekteve në lidhje 
me fenomenin e pastrimit të parave dhe metodat 
gjithnjë më komplekse që përdoren në këtë drejtim 
si dhe do të ndikojë në rritjen e aftësive të oficerëve 
të përputhshmërisë për të evidentuar rastet e 
transaksioneve të dyshimta.
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NDËRGJEGJËSIMI I 
SUbJEKTEVE RAPORTUESE
Organizimi i aktiviteteve të trajnimit për të gjithë 
kategoritë e subjekteve ka qenë në vazhdimësi 
prioritet i DPPPP,  por duke i kushtuar vëmendje më 
të veçantë institucioneve financiare.

Në  vitin 2012 janë realizuar trajnime në bashkëpunim 
me autoritet mbikqyrëse për disa subjekte raportuese 
si: bankat, institucionet financiare jo bankë, zyrat e 
këmbimit valutor dhe noterët. Më poshtë ju paraqesim 
të dhëna për numrin e subjekteve të trajnuara sipas 
kategorive të subjekteve për tre vitet e fundit: 

SUBJEKTI
NR. I PERSONAVE TË TRAJNUAR

2010 2011 2012
Banka të Nivelit të dytë 54 94 116
Zyra Këmbimi Valutor 127 182 179
Institucione jo bankë 10 5 50
Kompani Lojëra Fati 10 22 --
Shoqëri Ndërtimi 56 26 --
Noterë 116 44 71
Avokatë -- -- 5
Ekspert Kontabël -- 34 88
Shoqëri Sigurimi -- 6 18
Agjensi Udhëtimi -- 6 --
ZQRPP 15 -- 37
Shoqëri tregtimi të automjeteve 10 2 --
Zyra Imobiliare 14 2 --
Institute të Pensioneve Private -- 6 3

TOTALI 412 429 589

Janë mbajtur 5 seanca trajnimi me përfaqësues 
të Zyrave të Këmbimit Valutor dhe Institucioneve 
Financiare Jo Bankë nga gjithë vendi, në bashkëpunim 
me përfaqësues nga Departamenti i Mbikqyrjes së 
Bankës së Shqipërisë. Në bashkërendim me Dhomën 
Kombëtare të Noterëve dhe në kuadër të trajnimeve 
të projektit të binjakëzimit, janë trajnuar noterët e 
Dhomave Rajonale Tiranë, Durrës dhe Elbasan.
Janë zhvilluar trajnime periodike me oficerët e 
përputhshmërisë së bankave, me tema të tilla si 
“Zbatimi i masave të vigjilencës së zgjeruar ndaj 
personave të ekspozuar politikisht (PEP) në sektorin 
bankar”, “Rritja e mëtejshme e efikasitetit të masave 
parandaluese për pastrimin e parave dhe financimin 
e terrorizmit në sektorin bankar”, trajnime këto të 

organizuara në bashkëpunim me projektin PACA 
dhe Shoqatën e Bankave të Shqipërisë.

Me këmbënguljen tonë të vazhdueshme për 
organizimin e trajnimeve nga subjektet për stafin, 
prej tyre janë organizuar trajnime në disa prej 
të cilave kanë marrë pjesë dhe kanë referuar 
edhe specialistë të DPPPP si psh në trajnimet e 
organizuara nga Bankat e Nivelit të Dytë “Veneto 
Bank”, “Alpha Bank”, “Banka Ndërkombëtare 
Tregtare” dhe “Banka e Parë e Investimeve” si dhe 
Institucioni Financiar Jo Bankë “Ak-Invest”.  

Në kuadër të ndërgjegjësimit të profesioneve të 
lira për PPP/FT dhe rritjes së rolit të Autoriteteve 
Mbikëqyrëse të tyre, DPPPP ka iniciuar takime 
sensibilizuese dhe trajnuese të përbashkëta edhe 
me Ministrinë e Drejtësisë dhe Dhomën Kombëtare 
të Avokatëve me pjesëmarrje të drejtuesve dhe 
përfaqësuesve të dhomave rajonale të avokatisë dhe 
noterisë, në mënyrë që dhe kjo kategori subjektesh të 
japë kontributin e saj në luftën kundër fenomenit të 
pastrimit të parave. 

Gjithashtu në bashkëpunim me IEKA është kryer 
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trajnim me pjesëmarrje shumë të gjerë të ekspertëve 
kontabël dhe kontabilistëve të miratuar.

Seminare trajnimi janë kryer edhe me strukturat 
përgjegjëse për parandalimin e pastrimit të parave 
në institucione shtetërore që konform ligjit kanë 
detyrime për raportim si DPT dhe ZQRPP. Ka patur 
një pjesëmarrje të gjerë të personave përgjegjës 
dhe drejtues të niveleve të ndryshme të këtyre 
institucioneve, ku janë adresuar problematika për 
marrjen e masave parandaluese dhe raportim si dhe 
janë paraqitur anomali dhe tipologji të ndryshme 
sipas fushave të veprimtarisë.

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 . 

Në vijimësi përmes komunikimeve (me telefon, 
me e-mail dhe me takime dy apo shumë palëshe), 
është dhënë asistencë për subjekte të ndryshme në 
lidhje me zbatimin e detyrimeve ligjore për trajtimin 
e ndonjë rasti specifik apo problematikat që hasin 
gjatë raportimit.

Faqja zyrtare e internetit të DPPPP përbën një 
element të rëndësishëm në komunikimin që drejtoria 
ka me publikun. Për këtë qëllim është treguar 
kujdes i veçantë për përditësimin dinamik të saj me 
informacione, njoftime, tipologji, publikime si dhe 
ndryshime legjislative etj.. Numri i vizitorëve ka arritur 
në 302.898 nga 178.459 që ishte në fund të vitit 
2011, gjë që përbën një tregues të qartë  të rolit në 
rritje që ajo luan në  ndërgjegjësimin e mëtejshëm të 
subjekteve të ligjit. 

Grafiku në vijim paraqet numrin e vizitorëve në 
portalin zyrtar të DPPPP, për vitet 2009 - 2012

Inspektimet në vend dhe në distancë

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit 
të Parave, në ushtrim të funksioneve mbikqyrëse, në 
vitin 2012, nëpërmjet trajnimeve dhe inspektimeve në 

vend apo distancë të subjekteve të ligjit, ka siguruar 
rritjen e mëtejshme në nivelin e përputhshmërisë së 
subjekteve, me detyrimet ligjore në fushën e PPP/FT. 

Vëmendje e veçantë  në këtë drejtim i është kushtuar, 
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vlerësimit të sistemit parandalues, procedurave dhe 
funksionimit të kontrollit të brendshëm të subjekteve 
raportuese si dhe bashkëpunimit me institucionet 
mbikqyrëse e liçensuese apo shoqatave të subjekteve.

DPPPP bazuar në analizën e riskut si dhe ecurinë e 
zbatimit të detyrimeve ligjore nga subjektet e ligjit 
për PPP/FT, në vitin 2012 ka kryer 61 inspektime në 
vend dhe 286 në distancë. Kategoritë e subjekteve 
të inspektuara kanë qenë bankat, zyrat e këmbimit 

valutor, shoqëritë e lojërave të fatit, ekspertët kontabël 
të autorizuar dhe shoqëritë audituese, shoqëritë e 
ndërtimit si dhe institucionet financiare etj.

Përmes këtyre inspektimeve është vlerësuar shkalla 
e përputhshmërisë dhe në rastet e shkeljeve 
janë vendosur masa administrative. Tabela e 
mëposhtme përmban të dhëna të detajuara të të 
gjitha inspektimeve në vend dhe në distancë, të 
kategorizuara sipas grupeve të subjekteve: 

Subjektet e Inspektuara 2010 2011 2012

Në vend Në 
distancë Në vend Në 

distancë Në vend Në 
distancë

Zyra të Këmbimit 24 11 25 111 20 87
Shoqëri Sigurimesh
Insurance Companies - 2 3 - - 3

ZQRPP-ZVRPP - - - -

Noterë 13 127 8 45 6 54

EKA - 9 14 1 - 45

Agjensi Udhëtimesh
Travel Agencies - - 3 - - -

Zyra Imobiliare
Real Estate Offices 7 6 1 1 - 2

Lojra Fati 5 - 10 - 7 45

Banka 8 - 9 - 5 -

Institucione Jo Bankare
Non Bank Institutions 5 6 - 1 5 24

Shoqëri Ndërtimi 16 8 13 61 15 4

Shoqëri të qeradhënies 
financiare
Leasing Companies

- 4 - - 1 -

Shoqëri të tregtimit të 
mjeteve motorrike
Car Dealers

5 17 1 - - 19

Avokatë 2 12 - - - -

Institute të PP - - 3 - - 3

Metale e gurë të çmuar 2 -

TOTALI
85 202 90 220 61 286

287 310 347

Subjektet e Inspektuara

Vitet

2010 2011 2012

Në vend
Në 

distancë
Në vend

Në 
distancë

Në vend
Në 

distancë

Zyra të Këmbimit Valutor 24 11 25 111 20 87

Shoqëri Sigurimesh - 2 3 - - 3

Noterë 13 127 8 45 6 54

EKA - 9 14 1 - 45

Agjensi Udhëtimesh - - 3 - - -

Zyra Imobiliare 7 6 1 1 - 2

Lojra Fati 5 - 10 - 7 45

Banka 8 - 9 - 5 -

Institucione Jo Bankare 5 6 - 1 5 24

Shoqëri Ndërtimi 16 8 13 61 15 4

Shoqëri të qeradhënies 
financiare

- 4 - - 1 -

Shoqëri të tregtimit të 
mjeteve motorrike

5 17 1 - - 19

Avokatë 2 12 - - - -

Institute të PP - - 3 - - 3

Metale e gurë të çmuar 2 -

TOTALI
85 202 90 220 61 286

287 310 347
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Mangësitë kryesore të konstatuara në këto inspektime, 
kanë pasur të bëjnë me:

-	 Mos kryerjen e identifikimit të klientëve mbi 
limitin e përcaktuar me ligj dhe mos mbajtje e 
kopjeve të dokumenteve të identifikimit;

-	 Mos marrjen e masave parandaluese, si hartimi 
i rregulloreve dhe procedurave të brendshme, 
caktimi i personit përgjegjës etj;

-	 Mos krijimin dhe mbajtjen e një sistemi të 
centralizuar përgjegjës për grumbullimin dhe 
analizimin e të dhënave;

-	 Mos angazhimin e kontrollit të brendshëm në 
vlerësimin e sistemit të brendshëm parandalues 
në fushën e PPP/FT;

-	 Mos raportimin e transaksioneve të vlerave, të 
kryera në para fizike.

Në përfundim të këtyre inspektimeve, përveç proçed-
imit administrativ, janë lënë  rekomandime konkrete 
për përmirësimin e funksionimit të sistemit të brend-
shëm parandalues dhe raportues në subjektet për-
katëse. Gjithashtu, DPPPP në vijimësi u ka bërë me 
dije për problematikat e përgjithshme apo të veçan-
ta, autoriteteve mbikqyrëse përkatëse të subjekteve.

MASAT ADMINISTRATIVE
Sipas një proçedure administrative të mirë përcaktuar, 
DPPPP në ushtrim të kompetencës ka dënuar admin-
istrativisht me gjobë subjektet, të cilat gjatë proçesit 
mbikqyrës, janë konstatuar me shkelje. Për vitin 2012 
janë shqyrtuar aktet dhe praktikat e inspektimit, të 
cilat janë konstatuar me kundërvajtje administrative 
dhe pas shqyrtimit të tyre janë vendosur 22 masa 
administrative (gjoba) dhe një propozim për heqje 
liçence. Në mënyrë tabelare jepen numri dhe vlerave 
e gjobave sipas llojit të subjekteve të proçeduara:

SUBJEKTE Nr. i gjobave Vlera e gjobave në LEK
Banka të Nivelit të Dytë 1 4 000 000
Zyra Këmbimi Valutor 9 10 300 000
Institucione Jo Bankë 2 2 500 000
Lojëra Fati 1 500 000
Shoqëri Ndërtimi 7 6 900 000
Noterë 2 600 000
TOTALI 22 24 800 000

30% e numrit të gjobave janë pranuar dhe likujduar 
vullnetarisht nga subjektet, kurse për pjesën tjetër 
ka vazhduar ankimimi në rrugë gjyqësore. DPPPP 
ka studiuar me vëmendje praktikat gjyqësore në 
funksion të përmirësimit të mëtejshëm të proçedimit 
administrativ, si dhe të unifikimit të praktikave për 
zbatimin e legjislacionit për parandalimin e PP/FT 
nga subjektet.

Proçedura administrative e ndjekur për planifikimin, 
inspektimin, konstatimin, evidentimin dhe shqyrtimin e 
kundërvajtjeve administrative është kryer në përputhje 
me legjislacionin në fuqi dhe me profesionalizëm, e 
konfirmuar nga konkluzione të misionit të auditimit 
dhe vendimet gjyqësore. 

Gjatë vitit 2012 janë arkëtuar në total 17 369 890 
lekë nga të cilat 7 200 000 lekë janë arkëtime nga 
masat administrative të vendosura në vitin 2012 dhe 
10 169 890 lekë arkëtime të masave administrative 
të viteve paraardhëse. 

Gjatë 5 viteve të fundit (2008 – 2012) janë dhënë 162 
masa administrative ndaj subjekteve të ndryshme, 
si dhe janë paraqitur propozimet për heqje liçense 
për 5 subjekte tek autoritetet mbikqyrëse dhe/ose 
liçensuese.

Prioritet për DPPPP ka qenë edhe ndjekja deri në 
ekzekutim të detyrueshëm e masave administrative të 
vendosura dhe të gjykuara, të cilat janë dërguar për 
ekzekutim në Zyrën e Përmbarimit pranë Ministrisë 
së Drejtësisë.

Ky proces i marrjes së masave shtrënguese ka qenë 
rezultativ për DPPPP. Nga 162 masa të marra kanë 
përfunduar të gjitha proçedurat ligjore në favor të 
DPPPP për 114 masa administrative, nga të cilat 
80 gjoba me vlerë 74 479 752 lekë janë arkëtuar 
në buxhetin e shtetit (pas përfundimit të proçeseve 
gjyqësore të fituara apo me ekzekutim vullnetar).

Sipas një proçedure administrative të mirë përcaktuar, 
DPPPP në ushtrim të kompetencës ka dënuar admini-
strativisht me gjobë subjektet, të cilat gjatë proçesit 
mbikqyrës, janë konstatuar me shkelje. Për vitin 2012 
janë shqyrtuar aktet dhe praktikat e inspektimit, të 
cilat janë konstatuar me kundërvajtje administrative 
dhe pas shqyrtimit të tyre janë vendosur 22 masa 
administrative (gjoba) dhe një propozim për heqje 
liçence. Në mënyrë tabelare jepen numri dhe vlera 
e gjobave sipas llojit të subjekteve të proçeduara:
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Sipas të gjitha përvojave ndërkombëtare, sistemi 
parandalues i pastrimit të parave është i bazuar 
në raportimin e transaksioneve të dyshimta 

nga një gamë e gjerë subjektesh raportuese dhe 
institucionesh shtetërore, nga analizimi i të cilave 
Njësia e Inteligjencës Financiare (NjIF) konkludon 
për dërgim ose jo për ndjekje të mëtejshme në 
institucionet ligj zbatuese dhe rast pas rasti nxjerr 
edhe urdhëra bllokimi të përkohshëm.

DPPPP shërben si njësi e specializuar e inteligjencës 
financiare në vend, me karakter administrativ, 
e ngarkuar për parandalimin e fenomeneve të 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Në 
ushtrim të detyrave të saj DPPPP mbledh, analizon 
dhe shpërndan informacion në  organet e zbatimit 
të ligjit për aktivitet të dyshimtë në fushën e pastrimit 
të parave dhe financimit të terrorizmit, për të cilat 
merr dijeni. 

RAPORTIMI I 
TRANSAKSIONEVE TË 

DySHIMTA  
Bazuar në detyrimet ligjore në fushën e parandalimit 
të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit 
dhe planin e veprimit për zbatimin e Dokumentit 
Strategjik Kombëtar për Hetimin e Krimit Ekonomik, 
DPPPP ka përqëndruar aktivitetin e saj në drejtim 
të rritjes së efikasitetit të sistemit parandalues nga 
subjektet e ligjit.

Zhvillimet gjatë 2012, konfirmojnë arritjet e DPPPP 
në këtë drejtim. Kështu, nga 211 Raporte të Aktivitetit 
të Dyshimtë (RAD) të dërguara në vitin 2010 dhe 
383 në vitin 2011, gjatë 2012 janë dërguar 556 
RAD. Në një analizë më të thelluar të kësaj të dhëne, 
evidentojmë se është rritur kategoria dhe numri i 
subjekteve që kanë raportuar (ku peshën kryesore e 
zënë bankat). Dërgimi i RAD ka njëtrajtshmëri gjatë 
gjithë vitit, çka tregon qartë për masa parandaluese 

të marra sistematikisht gjatë gjithë kohës nga 
subjektet.

Funksionimi dhe efikasiteti i sistemit parandalues 
në vendin tonë, përforcohet edhe nga fakti se 
pas analizimit nga DPPPP të këtyre raporteve, nga 
205 referime për raste të dyshimta të dërguara në 

Prokurori apo Polici në vitin 2012, për 142 prej tyre 
indicia ka qenë pikërisht nga RAD e marra.

Ky progres ka ardhur si pasojë e konsolidimit të 
institucionit të DPPPP që tashmë ka praktikë pune 
sensibilizimin dhe nxitjen e subjekteve raportuese 
private dhe institucioneve shtetërore për të zbuluar 

152 
186 211 

383 

556 

29 21

71
115

142

2008 2009 2010 2011 2012

RAD të raportuara dhe rastet e referuara nga RAD në vite

RAD të raportuara

Rastet e referuara, me bazë analizimin e RAD
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raste të aktiviteteve të dyshimta për pastrim parash 
apo financim të terrorizmit, dhe mbikqyrjes në 
përgjithësi edhe nëpërmjet:

-	 Reagimit ndaj subjekteve pas shqyrtimit të RAD, 
vlerësimit të përgjigjeve të ardhura mbi bazë të 
kërkesave paraprake, shqyrtimit të të dhënave 
të siguruara nga burime të tjera dhe verifikimit 
në bazën e të dhënave, nga ku konkludohet për 
cilësinë e  raportimeve nga subjektet;

-	 Përgjithësimit të përvojës pozitive të subjekteve 
apo rasteve të ndryshme të detektuara edhe 

për subjektet e tjerë, ashtu sikundër janë 
sensibilizuar subjektet për të evituar raste 
shkeljesh të konstatuara e proçeduara;

-	 Adresimit në mënyrë të vazhdueshme të 
problematikave të hasura pranë Autoriteteve 
mbikqyrëse dhe liçensuese dhe shoqatave të 
subjekteve;

-	 Publikimit, por edhe dërgimit të tipologjive të 
mundshme për pastrim parash në fushën e 
veprimtarisë së çdo kategorie subjekti por edhe 
për institucionet shtetërore që kanë detyrim për 
raportim të rasteve të dyshimta.

RAD të raportuara sipas subjekteve në periudhën 2008-2012:

Subjektet raportuese
Numri i RAD

2008 2009 2010 2011 2012
Banka 142 173 163 329 352
DPD 5 0 15 20 30
DPT 2 1 1 0 33
Noter 1 6 17 19
Shoqëri Transfertash 3 7 73
ZQRPP 8 29
ZKV 1 14
Ekspert Kontabël 1 0
Shoqëri Leasing 1
Përfaqësues ligjor 1
Institucione të tjera jo 
subjekt i ligjit

3 11 18 0 4

Totali 152 186 211 383 556

Të dhënat statistikore tregojnë rritjen e numrit dhe 
kategorive të subjekteve raportuese ndër vite si dhe 
rritjen e numrit të RAD për subjektet kryesore. 

Përveç rritjes së numrit të RAD nga bankat dhe 
noterët, spikat rritja e lartë e numrit te RAD të 
dërguara nga shoqërite e transfertave dhe zyrave të 
këmbimit valutor, të cilat siç dihet janë ndër subjektet 
e klasifikuara veçanërisht me risk. Risi për këtë vit 
përbën dërgimi i RAD nga subjekte – përfaqësues 
ligjor (avokat) dhe shoqëri leasing. 

Siç shikohet nga të dhënat e paraqitura në tabelë, 
ka patur progres të ndjeshëm edhe në përmbushjen 
e detyrimeve për marrje të masave parandaluese 

nga institucionet shtetërore që kanë detyrim për 
raportim të rasteve të dyshimta. Kështu, ka patur 
rritje të numrit të RAD nga DPD, rritje të ndjeshme të 
RAD nga ZQRPP dhe ndryshim rrënjësor nga DPT, e 
cila gjatë 2012 ka dërguar 33 RAD.

Edhe në raportin e progresit për vitin 2012 të BE, 
në mënyre specifike evidentohet vlerësimi, se “... ka 
pasur një rritje të konsiderueshme të raporteve të 
transaksioneve të dyshimta nga gjithë subjektet ...”.

Në funksion të rritjes së shpejtësisë së dërgimit 
të RAD, gjatë 2012 është përgatitur platforma e 
raportimit online të RAD, janë trajnuar subjektet dhe 
janë kryer me sukses testimet për përdorimin e saj. 
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RAD të raportuara sipas subjekteve në periudhën 2008-2012:

-	 Publikimit dhe dërgimit të tipologjive të 
mundshme për pastrim parash në fushën e 
veprimtarisë së çdo kategorie subjekti si dhe 
për institucionet shtetërore që kanë detyrim për 
raportim të rasteve të dyshimta.
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Tipologjitë e RAD për tre vitet e fundit  janë si vijon:

Tipologjia e RAD 2010 2011 2012

1 Transferta të dyshimta me/nga jashtë 63 141 218

2 Derdhje me para në dorë në shuma të konsiderueshme 30 53 60

3 Përdorimi i llogarisë individuale për qëllime biznesi/evazion 
fiskal 53 62 52

4 Veprime jashtë profilit te klientit 11 18 29
5 Dyshime lidhur me aktivitete të import/eksportit të mallrave 6 16 19
6 Deklarim & mos deklarim të vlerave në kufi  4 5 11
7 Mashtrime & mashtrim kompjuterik 11 9 1
8 Përfshirje të PEP në transaksione 6 5 9
9 Dyshime për financim terrorizmi 4 1 3
10 Sponsorizime/dhurime/dhënie huaje nga/për të tretë 4 0 15

11 Blerje pasurish të paluajtshme me burim të panjohur të 
fondeve 11 37

12 Blerje pasurish të luajtshme me burim të panjohur të 
fondeve 8 7

13 Mos identifikimi i pronarit përfitues 11 24
14 Transaksione të mbetura në tentativë  6 17
15 Transaksione të kryera nga OJF  2 5
16 Kryerja e një aktiviteti ekonomik fiktiv 23
17 Transaksione të kryera nga kompani të lojrave të  fatit 7
18 Instrumente bankar të falsifikuar (letër kredi/çek)    5
19 Përdorim i dyshimtë i  kredive bankare  3
20 Tjetër  19 35 11

Totali 211 383 556

RAPORTIMI I 
TRANSAKSIONEVE TË 

VLERAVE  
Regjimi parandalues shqiptar që në krijimin e tij 
në vitin 2000, krahas raportimit të transaksioneve 
të dyshimta, ka pasur detyrimin për raportimin e 
transaksioneve cash dhe jo cash sipas një vlere 
pragu të përcaktuar, i cili ka ndryshuar në vite.
Mbi bazë të punës sistematike  shumë vjeçare 
sensibilizuese, trajnuese dhe inspektuese të DPPPP 
ndaj subjekteve, tashmë ka një sistem efektiv 
parandalues që konsiston në raportimin rregullisht 
të RTV, RTPF dhe rritjen e numrit dhe kategorisë së 
subjekteve qe dërgojnë RAD.

Në këtë mënyrë është arritur që vitet e fundit të krijohet 
një bazë e rëndësishme të dhënash, e cila ka shërbyer 
dhe shërben për të analizuar e konkluduar për 
rastet e investiguara mbi bazë indicie apo kryesisht.

Duke marrë në konsideratë edhe përmirësimin e 
legjislacionit dhe kontrollit fiskal në vend, raportimi i 
transaksioneve të vlerave nga subjektet u konstatua e 
panevojshme për rrjedhojë me hyrjen në fuqi të ligjit 
nr 66/2012 datë 07.06.2012 “Për disa shtesa dhe 
ndryshime të ligjit nr. 9917, datë 19.05.2008 “Për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit”, i ndryshuar, subjektet kanë detyrim për 
raportim vetëm të transaksioneve në para fizike, në 
një vlerë të barabartë ose më të madhe se 1 000 
000 (një milion) lekë. Sipas këtij ndryshimi ligjor, 
është ulur vlera e pragut të raportimit të ketyre 

Në këtë mënyrë është arritur që vitet e fundit të krijohet 
një bazë e rëndësishme të dhënash, e cila ka shërbyer 
dhe shërben për të analizuar e konkluduar për rastet 
e investiguara mbi bazë indicie apo kryesisht.

Duke marrë në konsideratë edhe përmirësimin e 
legjislacionit dhe kontrollit fiskal në vend, raportimi i 
transaksioneve të vlerave nga subjektet u konstatua e 
panevojshme për rrjedhojë me hyrjen në fuqi të ligjit 
nr 66/2012 datë 07.06.2012 “Për disa shtesa dhe 
ndryshime të ligjit nr. 9917, datë 19.05.2008 “Për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit””, i ndryshuar, subjektet kanë detyrim për 
raportim vetëm të transaksioneve në para fizike, në 
një vlerë të barabartë ose më të madhe se 1 000 000 
(një milion) lekë. Sipas këtij ndryshimi ligjor, është ulur 
vlera e pragut të raportimit të këtyre transaksioneve 
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transaksioneve nga
1 500 000 lekë në 1 000 000 lekë.

Raportimi i transaksioneve mbi pragun është 
konsoliduar 3 vitet e fundit dhe kryhet rregullisht 
prej subjekteve. Mbikqyrja e DPPPP në këtë drejtim 
gjatë vitit 2012 ka qënë e fokusuar në drejtim të 
cilësisë dhe afateve të raportimit të tyre, konform 
akteve ligjore dhe nënligjore.

Raportimi nga bankat si subjekte 
kryesore raportuese   
Reduktimi i përdorimit të parasë fizike në ekonomi 
dhe zhvillimi i sistemit bankar në vend i rendit 

bankat si subjektet e para dhe kryesore në listën 
e subjekteve që kanë raportuar transaksione mbi 
pragun. 

Ecuria e raportimeve ka pasur dinamikën e vet, në 
varësi të ndryshimeve ligjore të sipërpërmendura, 
por gjithsesi trendi i raportimeve ka qenë në rritje 
pothuajse gjatë gjithë kësaj periudhe deri me hyrjen 
në fuqi të ndryshimeve të fundit sipas të cilave 
ndonëse ulet pragu i raportimit për transaksionet 
cash është hequr detyrimi për raportim i 
transaksioneve të vlerave. Në vijim paraqitet në 
mënyrë grafike ecuria e raportimit të transaksioneve 
në para fizike nga  bankat, për vitet 2008 – 2012.

Siç shihet nga grafiku, numri i transaksioneve në 
para fizike nga viti 2010 në vitin 2011 ka rënie të 
ndjeshme dhe për periudhën në vijim deri në vitin 
2012 ndonëse vlera e pragut të raportimit është 
ulur me 33% (nga 1 500 000 lekë në 1 000 000 
lekë), rritja e numrit të  raportimeve në para fizike 
është vetëm 12%.

Raportimi nga noterët 
dhe analizimi i tyre 
Kuadri rregullativ Shqiptar në fushën e PPP/
FT përcakton si subjekt raportues edhe noterët, 
raportimet e të cilëve të integruara në bazën e të 
dhënave, në shumë raste  kanë patur vlerë deçizive 
në analizën e konkludimin e rasteve.
Edhe gjatë këtij viti ka vijuar rregullisht raportimi 

nga kjo kategori subjektesh nga të gjitha qarqet 
e vendit. DPPPP i ka kushtuar rëndësi të veçantë 
trajnimit të noterëve, në bashkëpunim edhe me 
Dhomën Kombëtare të Noterëve dhe Autoritetin 
Mbikqyrës të tyre - Ministrinë e Drejtësisë, në lidhje 
me njohjen e detyrimeve e ndryshimeve ligjore në 
fushën e parandalimit të pastrimit të parave duke 
vënë theksin se:

-	 Noterët nuk duhet të mjaftohen me raportimin 
e akteve noteriale të cilat kalojnë pragun e 
raportimit, por duhet të  thellohen edhe në 
analizën e këtyre transaksioneve.

-	 Sipas ndryshimeve ligjore të vitit 2011, subjekti 
Noter përjashtohet nga detyrimi për raportim 
të transaksioneve jo cash, por vlerësimi nëse 
transaksioni është kryer cash apo jo cash 
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nga 1 500 000 lekë në 1 000 000 lekë.

Raportimi i transaksioneve mbi pragun është 
konsoliduar 3 vitet e fundit dhe kryhet rregullisht prej 
subjekteve. Mbikqyrja e DPPPP në këtë drejtim gjatë 
vitit 2012 ka qënë e fokusuar në drejtim të cilësisë 
dhe afateve të raportimit të tyre, konform akteve 
ligjore dhe nënligjore.

Raportimi nga bankat si subjekte 
kryesore raportuese 
  
Reduktimi i përdorimit të parasë fizike në ekonomi 
dhe zhvillimi i sistemit bankar në vend i rendit 
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bazohet në verifikimet e dokumentave bankare 
justifikues, pavarësisht deklarimit të palëve 
përpara noterit.

Grafiku i mëposhtëm paraqet dinamikën e numrit 
të noterëve dhe raportimeve të tyre në vitet 2008 
- 2012:

Siç shihet nga grafiku ka patur një progres të 
vazhdueshëm në përmbushjen e detyrimeve ligjore 
të subjektit Noter për raportim të transaksioneve 
mbi pragun ligjor.

Raportimet e transaksioneve 
të vlerave nga ZQRPP 
Krahas subjekteve të tjera DPPPP ka mbajtur 

në vëmendje të veçantë edhe marrëdhëniet 
me institucionet shtetërore të cilat raportojnë 
transaksione të vlerave apo të dyshimta. Për vitin 
2012 nga ZQRPP është shënuar rritje në drejtim të 
numrit të transaksioneve të vlerave, sikundër edhe 
rritjes së konsiderueshme të RAD.

Grafiku i mëposhtëm paraqet ecurinë e raportimit 
nga ky institucion për vitet 2008-2012

Në përmbushje të detyrimeve ligjore vlen të përmendim 
ecurinë pozitive të ZQRPP gjatë vitit 2012 në drejtim 
të proçesimit dhe raportimit në format elektronik të 
transaksioneve të vlerave mbi pragun. Mbi këtë bazë 

përvoja e mire e filluar në Shtator 2012 nga ZVRPP 
Tiranë, është zgjeruar edhe në Zyrat Vendore Durrës, 
Shkodër, Elbasan, Vlorë, etj., duke arritur në numrin 
total të raportimeve online në 3 498 RTV.
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TEKNOLOGJIA 
E INFORMACIONIT

Teknologjia e Informacionit është një ndër elementët 
më të rëndësishëm në sigurimin e mbarëvajtjes së 
punës në DPPPP, duke qenë se sasia e informacionit 
që raportohet  dhe përpunohet ka njohur rritje nga 
vitit në vit. 

Një theks i veçantë i është kushtuar raportimit 
elektronik të subjekteve të ligjit që është mundësuar 
në sajë të ndërtimit dhe zhvillimit të moduleve për 
përdoruesin, të cilat sjellin lehtësi, siguri dhe shpejtësi 
të transmetimit të informacionit. Ky proçes është 
shoqëruar më periudhën e nevojshme të testimit 
e asistencës për subjektet dhe është përqëndruar 
kryesisht në raportimin e aktiviteteve të dyshimta.
  
Një aspekt tjetër i punës së  Sektorit të TI, ka 
qenë  shkëmbimi i vazhdueshëm i informacionit 
me institucionet shtetërore në kuadrin e të 
cilit është mundësuar finalizimi i aksesimit në 
rregjistrin e Drejtorisë së Përgjithshme të Gjëndjes 
Civile; ndërkohë marrja në format elektronik të 
informacionit nga institucionet e tjera ka vijuar 
rregullisht. 

Rritja e mëtejshme e kapacitetit mbështetës të 
sektorit është pasqyruar në punën e bërë për 
krijimin e programeve për përdorim të brendshëm 
të strukturave të DPPPP, të cilat kanë ndikuar në 
rritjen e mëtejshme të efektivitetit të punës dhe 
analizimin e informacionit.

ANALIZIMI FINANCIAR DHE
REFERIMI NË ORGANET

E ZbATIMIT TË LIGJIT 
Në ushtrim të funksioneve të saj, gjatë vitit 2012 
DPPPP ka vazhduar të përpunojë dhe analizojë 
raportimet e subjekteve të ligjit, të dhënat shtesë të 
marra prej tyre, të dhënat e shkëmbyera me organet 
e zbatimit të ligjit si dhe të dhënat e institucioneve 
tjera shtetërore në rregjistrat e të cilave  ka akses. 

Ky volum i lartë të dhënash është objekt i analizimit 
dhe përpunimit nga specialistët e DPPPP. Për 
rastet kur evidentohen elementë të dyshimtë, ato 
referohen në organet e zbatimit të ligjit. Në tabelën 
në vijim paraqitet numri i rasteve të konkluduara 
dhe të referuara në DPPSH dhe Prokurori, për vitet 
2008-2012.

Viti 2008 2009 2010 2011 2012

Referuar në Polici 46 135 137 160 171

Referuar në Prokurori 26 59 64 51 34

TOTALI 72 194 201 211 205

Siç shihet edhe për vitin 2012 është ruajtur 
vazhdimësia e referimeve, të cilat në tre vitet e fundit 
kanë qenë mbi 200 në vit, megjithatë vihet re një 
rënie e rasteve të referuara në Prokurori.

Arsyet e rënies së rasteve të referuara në Prokurori 
kanë të bëjnë me qëndrimin e drejtuesve të 
njësive të përbashkëta hetimore se rastet duhet të 
dërgohen kryesisht në polici. Edhe rekomandimet e 
disa ekspertëve të huaj, në kuadër të Projekteve të 

Binjakëzimit kanë qënë në këtë linjë për reduktimin 
e rasteve të referuara në Prokurori. 

Në përmbushje të detyrimeve ligjore që ka, DPPPP 
do të vazhdojë të dërgojë në Prokurori rastet më të 
rëndësishme, në të cilat mund të jetë individualizuar 
aktiviteti i paligjshëm që ka shërbyer si vepër mëmë 
apo rastet kur rrezikohet që pasuria e vënë nga 
krimi të tjetërsohet, raste pra në të cilat roli në kohë 
i Prokurorisë është i pazëvendësueshëm. 

Viti 2008 2009 2010 2011 2012

Referuar në Polici 46 135 137 160 171

Referuar në Prokurori 26 59 64 51 34

TOTALI 72 194 201 211 205

Teknologjia e Informacionit është një ndër elementët 
më të rëndësishëm në sigurimin e mbarëvajtjes së 
punës në DPPPP, duke qenë se sasia e informacionit 
që raportohet  dhe përpunohet ka njohur rritje nga 
viti në vit. 

Një theks i veçantë i është kushtuar raportimit 
elektronik të subjekteve të ligjit që është mundësuar 
në sajë të ndërtimit dhe zhvillimit të moduleve për 
përdoruesin, të cilat sjellin lehtësi, siguri dhe shpejtësi 
të transmetimit të informacionit. Ky proçes është 
shoqëruar me periudhën e nevojshme të testimit 
e asistencës për subjektet dhe është përqëndruar 
kryesisht në raportimin e aktiviteteve të dyshimta.
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RAPORTI VJETOR 2012

Në mënyrë grafike paraqiten burimet për inicimin e rasteve të referuara në vitin 2012:

Nga grafiku duket qartë që indiciet për rastet e 
referuara në mbi 85% të tyre janë të bazuara në 
raportimet e subjekteve, ku 69% e zënë raportet e 
aktiviteteve të dyshimta. RAD që kanë shërbyer si 
bazë per referime janë dy herë më shumë se në vitin 
2011. Kështu nga 205 referime në vitin 2012, për 
142 prej tyre (ose 69%) indicia ka qenë nga RAD, 
kurse vitin e kaluar nga 211 raste të referuara, RAD 
kanë qenë indicie për 70 prej tyre (ose 33%). Kjo 

dëshmon funksionimin e sistemit parandalues në 
vendin tonë.
 
Megjithëse DPPPP është njësi inteligjence e tipit 
administrativ (pra pa kompetenca hetimi),mbi 
bazë të burimeve të hapura apo konfidenciale, ka 
arritur të përcaktojë lidhjen me veprën origjinuese 
të produktit kriminal për 88 të rasteve të referuara. 
Për vitin 2012 situata paraqitet si vijon:

Rezulton se trafikimi i lëndëve narkotike, ashtu si 
edhe në vitet e mëparshme, vijon të jetë vepra 
penale origjinuese kryesore nga ku kanë rrjedhur 
paratë në proçes pastrimi. Gjatë këtij viti, vihet re 
se një peshë relativisht të lartë zënë veprat penale 

në fushën e mashtrimeve, falsifikimit, evazionit fiskal 
dhe korrupsionit.

Këto të dhëna për veprat mëmë të rasteve të referuara 
janë individualizuar edhe në kuadër të vlerësimit 
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Megjithëse DPPPP është njësi inteligjence e tipit 
administrativ (pra pa kompetenca hetimi), mbi 
bazë të burimeve të hapura apo konfidenciale, ka 
arritur të përcaktojë lidhjen me veprën origjinuese 
të produktit kriminal për 88 të rasteve të referuara. 
Për vitin 2012 situata paraqitet si vijon:
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DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE

kombëtar të riskut për PP/FT që institucionet 
vendase kanë kryer gjatë vitit 2012. Ky informacion 
do u shërbejë edhe agjensive të zbatimit të ligjit për 
projektimin e luftës kundër pastrimit të parave  në 
vitet në vijim.

Për 56% të rasteve të referuara, vepra penale 
mëmë nuk ka qenë e mundur të përcaktohet, por 
evidentojmë se analiza e thelluar financiare ka 
konkluduar se: 
-	 fondet e qarkulluara nuk kanë patur burime të 

ligjshme; 
-	 veprimet financiare kanë patur anomali të 

dukshme; 
-	 qëllimi ekonomiko-ligjor ka qenë bindshëm i 

dyshimtë, duke pasur ngjashmëri të theksuara 
me tipologjitë e njohura ndërkombëtare.

Këto konkluzione kanë përcaktuar gjykimin se 
rastet duhet të referohen në organet ligj zbatuese 

për pastrim parash.

Për rrjedhojë këto raste janë dërguar në DPPSH  
për investigim të mëtejshëm, në mënyrë që krahas 
investigimit policor, të individualizohet vepra 
mëmë e kryer më parë apo që është duke u kryer. 
Ndër rastet e referuara, ka prej tyre që DPPPP ka 
bllokuar transaksionin e më tej Prokuroria ka filluar 
çështjen penale, ka sekuestruar vlerën monetare të 
bllokuar nga ana jonë edhe në rastet kur nuk është 
identifikuar vepra penale mëmë, por rasti ka qenë 
dukshëm i dyshimtë nisur nga modus operandi.

Rastet e referuara në Prokurori  
Në vitin 2012  nga 205 raste të  dyshuara për pastrim 
të produkteve të veprave penale, të detektuara 
e konkluduara, janë dërguar në Prokurori 34 
raste. Në tabelë paraqiten rastet e referuara sipas 
prokurorive në periudhën 2008 – 2012.

Prokuroria \ Vitet 2008 2009 2010 2011 2012 Totali
NJPH Tiranë 22 39 35 14 17 127
NJPH Vlorë 6 11 5 22
NJPH Fier 3 3 13 1 20
NJPH Durrës 1 1 7 6 5 20
NJPH Korçë 5 2 1 8
NJPH Shkodër 2 4 1 1 8
Prok. Krime të Rënda 7 1 8
Prokuroria e Përgjithshme 1 2 1 1 5
NJPH Gjirokastër 1 1 2 4
Prokuroria  Elbasan 1 3 4
Prokuroria Lushnjë 1 1 2
Prokuroria Lezhë 2 2
Prokuroria Berat 2 2
Prokuroria Pogradec 1 1
Prokuroria Sarandë 1 1

Totali 26 59 64 51 34 234

Siç shihet, ka një numër të konsiderueshëm rastesh 
të dërguara ndër vite me një shpërndarje të gjerë 
gjeografike, ku më shumë se gjysma e tyre i 
përkasin NjPH Tiranë. Duke marrë në konsideratë 
rolin drejtues të prokurorëve në NjPH, përveç këtyre 
rasteve të dërguara drejtpërdrejt, kemi vënë në dijeni 
edhe NjPH për një sërë rastesh, që zyrtarisht i janë 

adresuar Policisë së Shtetit. Vepra penale e pastrimit 
të produkteve të veprës penale është e parashikuar 
si autonome,  për rrjedhojë DPPPP ka vijuar të 
dërgojë informacion në prokurori edhe për raste ku 
personat e dyshuar nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë 
me ndonjë krim origjine që ka prodhuar produkte, 
të cilat më pas i janë nënshtruar pastrimit.
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bllokimet e përkohshme  

Në funksion të parandalimit të tjetërsimit të produkteve 
të krimit, të cilat dyshohen se po i nënshtrohen 
proçesit të pastrimit apo po përdoren për financim 
terrorizmi, në rastet kur ka fakte dhe rrethana konkrete 
për të dyshuar se po kryhen veprime të tilla, ligji ka 
parashikuar kompetencën e DPPPP për bllokimin 
e transaksioneve deri në 72 orë, pas njoftimit nga 
subjektet raportuese.

Në vitin 2012, përveçse kemi një rritje të shumës 
totale që është bllokuar nga DPPPP krahasuar me 
vitin 2011, është me rëndësi të përmendet se të 
gjithë urdhrat e bllokimit janë pasuar me vendime 
gjykate për sekuestro preventive. Kjo dëshmon 
vlefshmërinë e bllokimit dhe veprimin proaktiv të 
DPPPP,  në funksion të bashkëpunimit me agjensitë 
e zbatimit të ligjit. Në tabelën në vijim paraqiten të 
dhënat mbi urdhrat e bllokimit në 2012.

Viti  2012
Numri i Urdhër Bllokimeve 8
Bllokuar EUR 705,983
Bllokuar USD 146,218
Bllokuar LEK 67,393,289
Totali në LEK i bllokuar 181,589,247

Sekuestruar nga Magjistratët
567,901 EURO
146,218 USD

49,737,636 LEK
Totali në LEK i sekuestruar 160,434,099

Nga analizimi i bllokimeve të përkohshme të ndër-
marra në vite, rezulton një ulje e numrit të blloki-
meve, ndërsa vlera e transaksioneve të bllokuara 
është pothuajse konstante, përjashtuar vitin 2009. 
Kjo rënie shpjegohet me faktin se DPPPP si pjestare 

e NJPH në çdo rast ka vazhduar të rrisë komunikim-
in dhe bashkëpunimin operacional me prokurorët, 
për të vlerësuar paraprakisht mundësitë e tyre për 
sekuestrim. 

Vitet
Nr. i Urdhër 
bllokimeve

Totali në LEK i 
bllokuar

Totali në LEK i 
sekuestruar

% e Sekuestrime-
ve mbi bllokimet

1 2 3 4 4/3

2009 23 702,664,198 590,337,613 83.90
2010 23 199,938,967 132,983,006 66.50
2011 13 226,731,196 122,097,477 53.50
2012 8 181,589,247 160,434,099 88.30

TOTALI 67 1,319,923,617 1,005,852,195 76.20

Gjithsesi rezultatet janë të dukshme dhe siç shi-
het edhe nga të dhënat, nëse në vitin 2010 janë 
sekestruar 66.5 % të vlerës së bllokuar nga DPPPP, 
apo në vitin 2011 është sekuestruar 53.5% e saj, në 
vitin 2012 magjistratët kanë sekuestruar 88.3% të 
shumës së bllokuar nga DPPPP.

Në rastet e nxjerrjes së urdhrave të bllokimit, DPPPP 
ka njoftuar në kohë me të gjitha detajet e nevo-
jshme organin e akuzës me qëllim që brenda afatit 
prej 72 orësh të vlefshmërisë së urdhrave të DPPPP 
të kenë mundësi për të kryer vlerësim dhe marrje të 
masave të sekuestros preventive. Ky bashkëpunim 
për katër vitet e fundit,  ka rezultuar efikas dhe kjo 
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demonstrohet nga fakti se urdhrat e bllokimit të 
DPPPP janë shoqëruar me vendime sekuestro për 
mbi 75% të tyre. 

Raste të dërguara në Policinë e Shtetit për 
investigim të mëtejshëm 

DPPSH është partneri kryesor i DPPPP përsa i përket 
referimit, shkëmbimit të informacionit dhe bashkë-

punimit edhe gjatë vitit 2012. Përveç kontakteve të 
përhershme me punonjësit përgjegjës që trajtojnë 
çështjet që lidhen me PP/FT në strukturat e DPPSH, 
ka  pasur edhe analiza pune në kuadër të NjPH, ku 
janë adresuar problematikat e hasura, është dhënë 
dhe përfituar ekspertizë si dhe është diskutuar për 
mënyrën e përfundimit/hetimit të çështjeve të refer-
uara nga DPPPP apo ato të iniciuara kryesisht nga 
DPPSH.

Në vitin 2012, krahasuar me vitin 2011, kemi një 
rritje të numrit të rasteve të referuara si dhe kërke-
save të tyre në kuadër të proçedimeve penale apo 
investigimeve policore. Në grafikun e mëposhtëm 
jepen të dhënat statistikore mbi rastet e referuara në 
Policinë e Shtetit për periudhën 2008– 2012. 

Nga rakordimet e kryera me Drejtorinë e Luftës 
Kundër Krimit Ekonomik në DPPSH ka rezultuar se 
gjatë vitit 2012:

-	 Nga 114 referime të kryera nga DPPSH për ve-

prën penale të pastrimit të parave, parashikuar 
nga neni 287 i Kodit Penal, 70 prej tyre kanë in-
dicie informacionet e dërguara nga DPPPP. 

-	 Janë sekuestruar nga Policia e Shtetit llogari 
bankare dhe asete pasurore me vlerë totale 
12,900,000 Euro. 62% e kësaj vlere i përket 
çështjeve penale që kanë patur indicie referimet 
e DPPPP.

Të dhënat e mësipërme janë tregues i qartë i rritjes 
së bashkëpunimit dhe koordinimit me DPPSH dhe 
përbëjnë një sfidë për rritje të mëtejshme në vijim. 
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Rasti 1 

Shtetasi i huaj ‘S’ rezident në Shqipëri, themeloi në vitin 2007 në vendin tonë kompanitë ‘K’, ‘L’ dhe 
‘M’.  Në vitin 2010 ai shiti 100% të aksioneve të shoqërive ‘L’ dhe ‘M’ në vlera minimale tek dy shoqëri 
të huaja, të krijuara në vende të njohura si “parajsa fiskale”, për të cilat nuk u paraqit dokumentacioni 
për pronarin përfitues. Gjithashtu ‘S’ shiti edhe shumicën e aksioneve të shoqërisë ‘K’ tek njëra prej 
shoqërive të huaja, duke mbetur ortak pakice.

Kompania ‘K’ ka qenë përfituese e një transferte në një shumë të konsiderueshme prej 1,000,000 
USD, të dërguar nga një kompani me seli në Afrikë. Kjo shumë nëpërmjet disa transfertave është 
dërguar tek disa kompani që veprojnë kryesisht në dy shtete të Oqeanisë, me përshkrim “pagesa sipas 
kontratës së huasë”.

Nga kërkimet dhe verifikimet në burime të hapura për shtetasin ‘S’, rezultoi se ai ishte i akuzuar për 
pastrim parash lidhur me transferta të shumave në vlera të larta të parave në Oqeani dhe disa shtete 
Afrikane.

Bazuar në informacionin e analizuar si më sipër, përdorimin e kompanive në vende  “parajsa fiskale”, 
transferta bankare me vende me risk të lartë, të dhëna për përfshirje në pastrim parash të shtetasit të 
huaj, informacioni është dërguar për investigim të mëtejshëm në organet e zbatimit të ligjit.

shitje e 100%
 te aksioneve

pronar

shitje e 100%
 te aksioneve

shitje e 90%
 te aksioneve

1,000,000 USD

1,000,000 USD

Viti 2010

Kompania L

Kompani e Huaj 1

Kompani e Huaj 1 

Kompania K

Kompani e Huaj 2

Kompania M

Shtetasi S 

Pagese sipas
kontrates se huase

Transaksione drejt disa
kompanive te huaja  ne

Oqeani 

Kompani Afrikane

  Page 1 of 1  
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Rasti 2  

NJIF u informua nga një subjekt i ligjit se në kuadrin e mbikqyrjes së marrëdhënies së biznesit,  
shoqëria ‘A’ po kryente transaksione jashtë profilit të saj (të diktuara nga shqyrtimi i disa faturave). 
Nisur nga ky informacion, NJIF vijoi analizën financiare dhe rezultoi se shoqëria ‘A’ kishte aksionerë 
shoqërinë e huaj ‘B’ (90 % të aksioneve) dhe  një shtetas të huaj ‘C’ (10% të aksioneve). Më tej u veri-
fikua struktura e pronësisë së shoqërisë ‘B’ ku  rezultoi se aksioneri i vetëm i saj ishte shtetasi shqiptar 
‘X’, pra pronari përfitues i të dy shoqërive (‘A’ dhe ‘B’) ishte shtetasi ‘X’.

Gjatë shqyrtimit të pasqyrave financiare dhe dokumentacionit mbështetës të shoqërisë ‘A’, u vu re se:

-	 Ushtronte veprimtarinë që prej dy vitesh dhe kishte fitime minimale;

-	 Kishte deklaruar dhjetra fatura blerje, në favor të shoqërisë së huaj ‘B’ (secila kishte një vlerë rreth 
30,000 Euro,);

-	 Shuma totale e faturave arrinte vlerën 450,000 Euro dhe pagesat ishin për shërbime konsulence, të 
cilat specifikoheshin se do të ofroheshin nga shtetasi ‘X’.

Në këtë rast dyshohej  se shtetasi ‘X’ po manipulonte dhe përdorte shoqëritë e tij për të transferuar 
fonde nga jashtë vendit duke qenë dërguesi dhe përfituesi direkt i tyre.

90% aksionere

pronar perfitues
pronar perfitues

Investigim financiar

konsulent

Shoqeria e huaj B

Shtetasi X

Fatura konsulence
 450,000 Euro

Shoqeria vendase A

 NjIF

  Page 1 of 1  
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Rasti 3

Personi ‘X’ është ortak mazhoritar në pesë shoqëri, si dhe zotëron kuota minimale të aksioneve në 
4 shoqëri të tjera.  Gjatë një periudhe kohore tetë vjeçare, fitimet e deklarura nga aktiviteti i pesë 
shoqërive të tij, sipas pasqyrave financiare, rezultonte të ishin 1,600,000 Euro.

Nga ana tjetër, investimet e realizuara, fondet e dhëna hua për palë të treta apo për shoqëritë ku 
ishte aksioner dhe blerjet e pasurive të paluajtshme arrinin një vlerë prej   8,000,000 Euro.

Fitimet e realizuara në vite nga bizneset nuk justifikonin investimet dhe fondet e dhëna hua nga 
ortaku për kompanitë, pasi:

-	 Kishte investuar në ndërtimin e disa godinave, për të cilat kishte filluar të merrte parapagime nga 
porositësit vetëm pas dy vitesh që ishin ndërtuar;

-	 Dy prej shoqërive të tij, ‘A’ dhe ‘B’, kishin rezultuar me humbje të konsiderueshme, të cilat ishin 
përballuar nga fondet e dhëna hua nga ortaku respektivisht për shoqërinë ‘A’ shumën prej 
100,000,000 Lek për dy vite dhe për shoqërinë ‘B’ shumën prej 60,000,000 Lek për pesë vite. E 
njëjta skemë ishte ndjekur edhe me shoqërinë e tij ‘C’ e cila në fillesat e saj nuk ishte rentabël, por 
pas financimeve të vazhdueshme nga ortaku i saj shtetasi ‘X’ rezultoi me fitim.

Për më tepër, shtetasi ‘X’ kishte qenë investitor edhe në ndërtimin e një kompleksi biznesi, në shumën 
prej 2,000,000 USD, si dhe kishte blerë aksione të një shoqërie të huaj me vlerë 1,000,000 Euro. 
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RAPORTI VJETOR 2012

bASHKËPUNIMI 
NDËR-INSTITUCIONAL 

Evidentojmë se arritjet gjatë vitit 2012 kanë qenë 
të konsiderueshme, në sajë të punës e përpjekjeve 
në bashkëpunim e bashkëveprim me institucionet e 
tjera kombëtare e ndërkombëtare, që kanë patur 
impakt të prekshëm në parandalimin dhe luftën 
kundër krimit. Ky konkluzion është i mbështetur 
tërësisht edhe sipas progres raportit të BE për vitin 
2012, sipas të cilit definohet se: Ka pasur progres 
në luftën kundër pastrimit të parave.

Duke marrë në konsideratë prioritetin qeverisës për 
luftën kundër krimit ekonomik dhe specifikisht kundër 
pastrimit të parave, DPPPP si institucion i ngarkuar 
për drejtimin e Grupit Teknik Ndërinstitucional për 
zbatimin e Planit të Veprimit të Dokumentit Strategjik 
Kombëtar (DSK) “Për Hetimin e Krimit Financiar” i 
ka kushtuar vëmendje të posaçme bashkërendimit 
mes institucioneve në funksion të përmbushjes 
së pritshmërive të zbatimit të DSK. Institucione 
të përfshira për zbatimin e DSK janë Prokuroria e 
Përgjithshme, Banka e Shqipërisë, AMF, ILDKP, 
SHISH, DPPSH, DPT, DPD, DPPPP, AAPSK dhe ZQRPP.

Për këtë qëllim përveç masave të vazhdueshme 
organizative për realizimin e takimeve periodike, 
sipas kalendarit të përcaktuar të grupit teknik 
ndërinstitucional (me përfaqësues të një sërë 
institucionesh) dhe raportimit sistematik në Komitetin 
e Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave 
(KBLKPP), në vijimësi kemi përcaktuar apo rishikuar 
objektivat e punës së DPPPP, si dhe kemi adresuar 
pranë çdo institucioni tjetër problematikat që janë 
hasur. Mbi bazë të kësaj pune, në vitin 2012 është 
arritur të hartohet dokumenti për vlerësimin në nivel 
vendi të rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit 
të terrorizmit.

Po kështu, kemi kontribuar aktivisht në sekretariatin 
teknik ndërinstitucional për implementimin e 
Strategjisë Kombëtare për luftën kundër krimit të 
organizuar, trafiqeve dhe terrorizmit dhe në analiza 
e takime në kuadër të NjPH, të cilat kryesisht janë 

inicuar nga DPPPP.

Në këtë kuadër, mbi bazë të nevojës për rritje të 
bashkëpunimit dhe problematikave të parashtruara 
në analizat e NjPH, nën drejtimin e Ministrit të 
Financave, Zotit Ridvan Bode është zhvilluar në 
Qershor 2012 një takim i anëtarëve të NjPH nga 
DPD, DPT dhe DPPPP, të cilat janë njëkohësisht 
struktura vartësie të Ministrisë së Financave.

Ministri i Financave, kërkoi nga secili institucion 
që të analizojë rastet dhe referimet e dërguara 
pranë NjPH, tipologjitë e tyre, mënyrën e zgjidhjes 
së çështjeve nga organi i akuzës, me qëllim që 
të nxirren konkluzione të qarta dhe të adresohen 
problematikat përkatëse të çdo lloj natyre që të jenë 
ato: nëse ka trajtim të gabuar e të pamjaftueshëm 
nga organi akuzës, nëse referimet e institucioneve 
janë të pa thelluara apo ka nevojë për përmirësime 
të mëtejshme ligjore. Gjithashtu, parashtroi 
domosdoshmërinë e rritjes së bashkëpunimit dhe 
të koordinimit ndërmjet DPT, DPD dhe DPPPP në 
kuadër të parandalimit të pastrimit të parave.

Edhe gjatë 2012 kemi shfrytëzuar maksimalisht 
aktivitetet e organizuara në kuadër të përfshirjes në 
projektin e binjakëzimit, si dhe kemi kryer verifikimin 
e vazhdueshëm të funksionimit të Memorandumeve 
të Bashkëpunimit me ILDKP, DPD, DPSHTRR dhe 
DPT.

Këto përvoja ndërkombëtare të orientuara në 
drejtim të mënyrës së të kuptuarit të veprës penale 
të pastrimit të parave, larmishmërisë së metodave 
të hetimit dhe përdorimit të provave indirekte, kanë 
patur impakt të drejtpërdrejt në rritjen e efikasitetit të 
luftës kundër pastrimit të parave në vendin tonë, që 
demostrohet me disa raste të dërguara për gjykim 
për këtë vepër penale.

Në zbatim të ndryshimeve të fundit ligjore1 sipas të 
cilave DPPPP : 

1. Me hyrjen në fuqi të të Ligjit nr. 66/2012, datë 
07.06.2012, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 
9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të 
parave dhe financimin e terrorizmit””, i ndryshuar.
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DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE

-	 ka për detyrë të mbajë statistika të plota për 
procedimet penale të regjistruara për veprat 
penale të pastrimit të produkteve të veprave 
penale ose veprimtarisë kriminale dhe financimit 
të terrorizmit, si dhe për mënyrën e përfundimit 
të tyre, përmes të cilave duhet të rishikojë 
periodikisht efektivitetin dhe frytshmërinë e 
sistemit vendas për luftën kundër pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit;

-	 kërkon statistika dhe të dhëna nga autoritetet 
kompetente që janë të ngarkuara për luftën kundër 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, 
në të cilat të paktën duhet të përfshihen:

-	 rastet e hetuara, personat e proceduar dhe 
të dënuar;

-	 pasuritë e bllokuara, të sekuestruara ose të 
konfiskuara;

-	 kërkesat për ndihmë të ndërsjellë juridike dhe 
për bashkëpunim ndërkombëtar

është rënë dakord për nënshkrimin e marrëveshjes 
së bashkëpunimit ndërinstitucional mes Prokurorisë 
së Përgjithshme, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë 
së Drejtësisë dhe Ministrisë së Financave për këtë 
qëllim.

bashkëpunimi me Prokurorinë 

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit 

të Parave ka vlerësuar si prioritare bashkëpunimin 
me Prokurorinë e Përgjithshme. Ky bashkëpunim 
ka konsistuar në numrin e rasteve të dyshimta të 
dërguara për pastrim parash, informacionet shtesë 
për to, kthimin e përgjigjeve për kërkesat gjithnjë 
në rritje për të dhëna financiare, sidomos nga 
Prokuroria për Krime të Rënda.

Ka vijuar me intensitet koordinimi edhe përmes 
personit të kontaktit të DPPPP, duke realizuar takime 
me drejtues e prokurorë të NjPH Durrës, Tiranë dhe 
Fier ku jemi informuar për ecurinë e informacioneve 
të dërguara dhe janë dhënë sqarime shtesë në 
kuadër të analizave të çështjeve konkrete.

Ndonëse është evident progresi në drejtim të 
zbatimit efektiv të legjislacionit për luftën kundër 
pastrimit të parave në Shqipëri, zbatimi i të cilit:
-	 sipas raportit të progresit të vitit 2012, 

konsiderohet se ka rritje me rezervën se: “ ... 
megjithatë, numri i  dënimeve për pastrim 
parash mbetet dukshëm i ulët në krahasim me 
shkallën e problemit”

konstatohen jo rrallë vendime për pushim apo 
mos fillim të çështjeve, ndaj të cilave DPPPP i ka 
parashtruar Prokurorisë reagime të arsyetuara, 
nëpërmjet ankimeve ndaj vendimeve të veçanta 
ashtu edhe në takime, trajnime apo analiza të 
përbashkëta. Në mënyrë tabelare, paraqesim 
numrin e vendimeve të njoftuara për DPPPP nga 
Prokuroritë dhe ecurinë e mëtejshme të tyre.

Viti Nr. i vendimeve 
për mos fillim apo 

pushim të çështjes të 
njoftuara për DPPPP 

nga Prokuroritë

Nr. i vendimeve 
të ankuara nga 
DPPPP në Prok. 
e Përgjithshme

Nr. i reagimeve 
të Prokurorisë 

së Përgjithshme 
ndaj ankimeve të 

DPPPP

Nr. i vendimeve te 
shfuqizuara nga 

Prok. Përgjithshme 
mbi bazë të 

ankimeve të DPPPP

2011 6 6 5 5
2012 28 25 5 1

Siç shihet, mbi bazë të kërkesave vazhdueshme 
të DPPPP, numri i vendimeve të njoftuara nga 
Prokuroritë ka një rritje të pakrahasueshme gjatë 
vitit 2012 krahasuar me vitin 2011. 
Këto vendime të prokurorëve janë studiuar me 
kujdes të veçantë, pikë së pari për shkak se ka një 

numër shumë të ulët vendimesh të gjykatave për 
çështjet e pastrimit të parave, atëherë kjo është 
e vetmja mënyrë për t’u njohur me gjykimin dhe 
mendimin juridik të magjistratëve për këto çështje, 
por edhe në funksion të reagimit tonë për mënyrën 
e trajtimit dhe zgjidhjes së tyre.  
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Siç shihet, mbi bazë të kërkesave të vazhdueshme 
të DPPPP, numri i vendimeve të njoftuara nga 
Prokuroritë ka një rritje të pakrahasueshme gjatë 
vitit 2012 krahasuar me vitin 2011. 
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RAPORTI VJETOR 2012

Qëndrimin institucional të DPPPP, të shfaqur 
nëpërmjet ankimimeve apo reagimeve ndaj 
vendimeve të pushimit dhe mos fillimit të marra nga 
prokurorët, e kemi adresuar edhe në DPPSH duke 
parashtruar qëndrimin tonë se: për sa kohë edhe 
pas hetimeve dhe pamundësisë për të ngritur akuzë 
ndaj të dyshuarve, dyshimet mbeten, atëherë është i 
domosdoshëm investigimi policor edhe me metoda 
speciale të hetimit, me qëllim që të bëhet gjithçka 
që është e nevojshme për qartësimin e dyshimeve 
dhe ngritjen e akuzës, aq më tepër kur ekzistojnë 
premisat për t’u vërtetuar.

Gjithashtu, duke qenë se për disa raste për të cilat 
është marrë vendim për pushim të çështjeve, autorët 

e dyshuar kanë justifikuar pasurinë pa burime 
ligjore të vërtetueshme, duke deklaruar se “evazioni 
fiskal është burimi i pasurisë së pajustifikuar”, me 
qëllim që të sensibilizojmë organet tatimore për 
këto tipologji, por edhe me qëllim që sipas ligjit të 
arkëtohen detyrimet e kërkueshme fiskale nga këta 
shtetas, për disa prej rasteve të pushimit të çështjeve 
kemi informuar edhe DPT.

Përveç dërgimit të rasteve të dyshimta për investigim 
të mëtejshëm, DPPPP ka patur një angazhim të 
konsiderueshëm në funksion të kthim përgjigjeve 
për kërkesat e Prokurorisë, të cilat për dy vitet e 
fundit paraqiten në tabelë, ku shihet rritje e theksuar 
e tyre gjatë vitit 2012:

Dërguesi i kërkesës
Numër kërkesash Personat e investiguar

2011 2012 2011 2012

PROKURORIA 98 191 649 1 672

Përmbushja e këtyre kërkesave të Prokurorisë ka 
kërkuar një punë voluminoze, të kryer gjithnjë me pri-
oritet nga ana jonë në funksion të afateve të hetimit.  

bashkëpunimi me Policinë e Shtetit 

Gjatë 2012  është hartuar dhe nënshkruar  një 
marrëveshje bashkëpunimi me DPPSH për 
shkëmbim të shpejtë dhe efikas të informacioni, 
detyrë kjo e parashikuar në Plan – Veprimin e 

Strategjisë Ndërsektoriale të Luftës Kundër Krimit 
të Organizuar, Trafiqeve dhe Terrorizmit. Në këtë 
kuadër DPPPP ka bërë gati platformën nga TI për 
të realizuar aksesin nga ana e DPPSH dhe jemi në 
pritje të marrjes së masave reciproke nga DPPSH.  

Përveç dërgimit të rasteve të dyshimta për investigim 
të mëtejshëm, DPPPP i është përgjigjur edhe 
kërkesave për informacion të DPPSH. Më poshtë 
pasqyrohen të dhënat për kërkesat e marra në dy 
vitet e fundit.

Dërguesi i kërkesës 
Numër kërkesash Personat e investiguar

2011 2012 2011 2012

POLICIA 84 133 373 652

Gjithashtu DPPPP përveçse ka informuar DPPSH në 
lidhje me dinamikën dhe problematikën e deklarimit 
të parasë fizike, nga shtetas në hyrje apo dalje të 
territorit të Republikës së Shqipërisë, ka parashtruar 
nevojën për tu informuar për raste të kapjes së 
shtetasve që nuk deklarojnë në kufi. 

Duke qënë se DPPPP merr informacion nga DPD për 

rastet e vetdeklarimeve të të hollave në kufi, atëherë 
është evident interesi i DPPPP për t’u informuar për 
rastet e konsumimit të kundra - vajtjes penale të 
mos deklarimit të të hollave apo sendeve me vlerë 
në kufi, parashikuar nga neni 179/a i Kodit Penal.

Adresimi intensiv i kësaj problematike, ka sjellë 
dhe një intensifikim të bashkëpunimit me Drejtorinë 

Dërguesi i kërkesës
Numër kërkesash Personat e investiguar

2011 2012 2011 2012

PROKURORIA 98 191 649 1 672

Dërguesi i kërkesës 
Numër kërkesash Personat e investiguar

2011 2012 2011 2012

POLICIA 84 133 373 652

Gjatë 2012 është hartuar dhe nënshkruar një 
marrëveshje bashkëpunimi me DPPSH për 
shkëmbim të shpejtë dhe efikas të informacionit, 
detyrë kjo e parashikuar në Plan – Veprimin e 
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DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE

e Policisë Kufitare dhe Migracionit në DPPSH. 
Kështu, gjatë vitit 2012 kemi marrë informacion 
nga drejtoritë rajonale të Policisë Kufitare për 10 
raste të kapjes së shtetasve që nuk kanë deklaruar 
të hollat në kufi.

DPPPP ka kryer verifikimet e duhura në lidhje me 
këto raste dhe ka informuar në kohë për të dhënat 
që kanë rezultuar, duke i shërbyer investigimit apo/
dhe hetimit të mëtejshëm të tyre për sa parashikon 
neni 287 i Kodit Penal, apo ndonjë vepër tjetër e 
lidhur. 

bashkëpunimi me DPD

Bashkëpunimi gjatë vitit 2012 ka njohur një rritje 
të mëtejshme cilësore. DPD i është përgjigjur në 
kohë dhe me korrektësi kërkesave për informacion 
të DPPPP dhe ka gjeneruar rregullisht të dhënat 
në zbatim të Memorandumit të Bashkëpunimit 
ndërmjet dy institucioneve. 

Një tregues tjetër i forcimit të bashkëpunimit me 
autoritetet doganore është rritja e numrit të RAD, 

cilësisë e larmishmërisë së tyre. Kështu nga 15 
RAD të dërguara në vitin 2010 dhe 20 të dërguara 
në vitin 2011, gjatë vitit 2012 janë dërguar 30 
RAD. Tipologjitë e RAD të vitit 2012 janë më të 
larmishme dhe grupohen si vijon:

-	 Zhdoganime të një numri të madh automjetesh 
nga një individ i vetëm;

-	 Deklarim të shumave të larta të valutave në 
kufi;

-	 Importe të ngarkesave në vlerë te 
konsiderueshme;

-	 Diferencë në çmimin e importimit/eksportimit 
të mallit, krahasuar me vlerën reale të tregut.

Pas analizimit të këtyre RAD në harmoni me të 
dhënat e mbledhura nga DPPPP, përgjithësisht 
është konkluduar me referimin e tyre në organet e 
zbatimit të ligjit.

Në zbatim të detyrimeve ligjore, DPD ka vijuar 
rregullisht raportimin online të deklarimeve në pikat 
e kalim kufirit. Tabela në vijim paraqet të dhëna 
statistikore për numrin dhe vlerat e deklaruara në 
vitet 2009-2012. 

Vitet
Numri i 
Deklarimeve

Euro USD GbP Lekë

2009 551 7 491 735 5 985 570 125 570 610 000

2010 520 7 089 427 4 689 050 32 500 1 200 000

2011 456 7 423 537 3 615 850 24 450 16 839 700

2012 572 9782729 3872200 29800 8947000

bashkëpunimi me SHISH 

Kemi patur bashkëpunim korrekt dhe të frytshëm 
me SHISH, kryesisht për monitorimin e entiteteve të 
klasifikuara me risk për financim terrorizmi nga ana 
e tyre. Bazuar edhe në rekomandimin e projekt-
raportit të Drejtorisë Ekzekutive Kundër Terrorizmit 
të Kombeve të Bashkuara (CTED), angazhimin dhe 
vullnetin e përbashkët për bashkëpunim e kemi 
materializuar, duke nënshkruar një memorandum 

bashkëpunimi ndërmjet SHISH dhe DPPPP, në 
Qershor të këtij viti.

Ka vazhduar të funksionojë në menyrë të pandërprerë 
komunikimi ndërmjet pikave të kontaktit të dy 
institucioneve duke e shoqëruar edhe me takime të 
përfaqësuesve në nivele të ndryshme apo edhe në 
kuadër të funksionimit të NjPH.

Vitet
Numri i 

Deklarimeve
Euro USD GbP Lekë

2009 551 7 491 735 5 985 570 125 570 610 000

2010 520 7 089 427 4 689 050 32 500 1 200 000

2011 456 7 423 537 3 615 850 24 450 16 839 700

2012 572 9 782 729 3 872 200 29 800 8 947 000
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bASHKËPUNIMI 
NDËRKOMbËTAR 

bashkëpunimi në kuadrin e grupit 
EGMONT  

Në kuadër të funksionimit të grupit EGMONT të 
Njësive të Inteligjencës Financiare, DPPPP ka vijuar  
angazhimin në  takimet e zhvilluara prej këtij forumi 
ndërkombëtar në drejtim të rritjes së bashkëpunimit 
dhe forcimit të mëtejshëm të kapaciteteve njerëzore 
dhe teknike në luftën kundër pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit. NjIF Shqiptare, është anëtare 

e Grupit EGMONT që prej vitit 2002.

Në mbledhjen plenare të zhvilluar në Rusi, në muajin 
Korrik të këtij viti, DPPPP u përfaqësua nga Drejtori i 
Përgjithshëm dhe Përgjegjësi i Sektorit të Inspektimit, 
ku një vëmendje e veçantë iu kushtua  bashkëpunimit 
operacional në drejtim të shkëmbimit të informacionit, 
në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit.

Në këtë takim plenar, DPPPP dhe një sërë njësish të 
tjera të inteligjencës financiare në botë u vlerësuan 
për kontributin e dhënë në tipologjitë e analizuara 
dhe të dërguar grupit EGMONT për përzgjedhjen në 
rang global të tipologjisë më të mirë për vitin 2012. 

Një nga mjetet më të fuqishme të shkëmbimit të infor-
macionit ndërmjet njësive të inteligjencës financiare 
është përdorimi i platformës së sigurt të EGMONT - 

Egmont Secure Web (ESW). Tabela në vijim paraqet sta-
tistikat për 5 vitet e fundit të shkëmbimit të informacionit 
financiar mbi PPP/FT me homologët kudo në botë: 

Kërkesa nga 
homologët

Kërkesa nga 
DPPPP

Përgjigje nga 
homologët

Përgjigje nga DPPPP

2008 26 44 108 37

2009 36 114 124 50

2010 42 100 172 25

2011 69 54 55 59

2012 50 38 18 40
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Shkëmbimi i informacioneve spontane, i cila ka filluar 
që prej vitit 2010 është intensifikuar edhe këtë vit. 
Kështu, nga 50 kërkesat e marra nga homologët, 
15 prej tyre janë informacione spontane dhe nga 
38 kërkesa të dërguara nga DPPPP, 25 prej tyre janë 
informacione spontane. 

Bashkëpunimi më i madh në këtë kuadër vazhdon të 

jetë me Njësine e Inteligjencës Financiare të Greqisë, 
me të cilën në fund të vitit 2012 kemi nënshkruar edhe 
një MoU për shkëmbimin e informacionit.

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit 
të Parave ka vazhduar praktikën e nënshkrimit 
të marrëveshjeve të bashkëpunimit me njësitë e 
inteligjencës financiare në një sërë vendesh të botës.

Nr Juridiksioni NjIF Data e nënshkrimit

1. Peru UIF-Peru 10.07.2012

2. Spanja SEPBLAC 02.10.2012

3. Greqi CFCI 27.12.2012

Sikurse shikohet nga tabela edhe gjatë vitit 2012, 
DPPPP ka vazhduar nënshkrimin e memorandumeve 
me homologët e saj, duke konkluduar marrëveshje me 
njësite e inteligjencës së Spanjës, Greqisë dhe Perusë. 
Në total numri i marrëveshjeve të bashkëpunimit për 
shkëmbim informacioni me njësite e intelgjencës 
financiare kudo në botë ka arritur në 42.

bashkëpunimi me Komitetin 
MONEyVAL të KiE 

Komiteti MONEYVAL i KiE që prej krijimit të tij në 
vitin 1998 luan një rol të rëndësishëm dhe mjaft aktiv 
në nivel ndërkombëtar,  në drejtim të parandalimit 
dhe goditjes së pastrimit të parave  dhe financimit të 
terrorizmit. 

Në kuadrin e punës së këtij Komiteti, DPPPP është 
përfaqësuar në të tre seancat plenare të tij, të 

zhvilluara në muajt Mars, Korrik dhe Dhjetor 2012 ku 
ka kontribuar në raportimin që bëhet nga vendi ynë, 
si dhe ka marrë pjesë aktive në aktivitetet e trajnimit të 
organizuara prej tij në informimin mbi ndryshimet që 
kanë pësuar rekomandimet ndërkombëtare të FATF. 

Një aspekt i rëndësishëm i aktiviteteve të këtij 
Komiteti  ka qenë dhe puna për hartimin e raporteve 
të tipologjive në fushën e parandalimit të pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe studimit të 
sektorëve të veçantë të ekspozuar ndaj këtij fenomeni 
në nivel ndërkombëtar.

Gjatë vitit 2012, ka përfunduar edhe vlerësimi i 
raundit të 4-t për Andorën dhe Maltën, ku Komiteti 
MONEYVAL i KiE kishte përzgjedhur si ekspert 
vlerësues përkatësisht Drejtorin dhe Zëvendësdrejtorin 
e Përgjitshëm të DPPPP. Fotoja paraqet çaste të 
seancës së 38 plenare të Komitetit MONEYVAL ku u 
konkluduan vlerësimet përkatëse.
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bashkëpunimi me njësitë homologe 
të rajonit

Bashkëpunimi më njësitë e inteligjencës financiare 
është i një rëndësie të veçantë në kuadrin e punës 
që njësitë kryejnë për parandalimin e pastrimit të 
produkteve kriminale. Këtij qëllimi i shërbeu dhe 
takimi i mbajtur në muajin Tetor në Maqedoni në 
të cilin merrnin pjesë drejtuesit e njësive  të Bosnjë-
Hercegovinës, Kroacisë, Malit të Zi, Maqedonisë, 
Serbisë, Sllovenisë dhe Shqipërisë. 

Në qendër të këtij takimi ishin zbatimi praktik 
i standarteve të Grupit të Posaçëm të Veprimit 
Financiar, zhvillimeve të reja teknologjike, tendencave 
dhe tipologjive të analizuara, vlerësimi që vendet i 
bëjnë rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit, praktikat më të mira në drejtim të analizave 
taktike dhe strategjike.

ObJEKTIVAT PËR VITIN 2013 
Konsolidimi i DPPPP në dymbëdhjetë vjet të ekzistencës 
së saj dhe arritjet e deritanishme përbëjnë një bazë 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 e financimit të 
terrorizmit në veçanti. 

Detyrimet madhore të vendit në proçesin për marrjen e 
statusit të vendit kandidat dhe të integrimit në Bashkimin 
Evropian, zbatimi i standarteve ndërkombëtare dhe 
rekomandimeve të bëra në këtë drejtim do të jenë 
linjat kryesore, mbi të cilat do të bazohet realizimi i 
objektivave për vitin 2013:

-	 Harmonizimi i mëtejshëm i legjislacionit për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe të financimit 
të terrorizmit me standartet ndërkombëtare të 
Grupit të Posaçëm të Veprimit Financiar dhe 
përafrimin e tij me Aquis Communautaire; 

-	 Forcimi dhe rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional, 
sidomos me Prokurorinë e Përgjithshme, 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 ligj-zbatuese;

-	 Zbatimi rigoroz në bashkëpunim më institucionet 
e tjera shtetërore i Planit të Veprimit të Dokumentit 
Strategjik Kombëtar “Për hetimin e krimit financiar 
dhe planit të tij të veprimit”; 

-	 Mbështetja e mëtejshme e subjekteve të ligjit, me 
trajnime dhe mbikqyrje në drejtim të përmbushjes 
së detyrimeve të tyre ligjore, duke bashkëpunuar 
me autoritetet mbikqyrëse dhe liçensuese, duke 
kryer inspektime e trajnime të përbashkëta; 

-	 Angazhimi dhe pjesmarrja serioze në aktivitetet 
e organizmave ndërkombëtar të fushës dhe 
raportimi periodik pranë Komitetit MONEYVAL  
dhe ICRG. 

Po kështu ka pasur takime dypalëshe me njësitë në 
rajon siç ishte ajo e organizuar në gusht 2012 me 
drejtuesit e njësisë homologe të Malit të Zi. Në këtë 
takim u diskutua për rritjen e koordinimit ndërmjet dy 
njësive si dhe për çështje operacionale konkrete.


