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Të nderuar lexues të “Justicia”  
 
 
Jam shumë i nderuar t’iu drejtohem për herën e katërt nëpërmjet kësaj reviste 
juridike e cila nga dita në ditë po zhvillohet. 
 
Revista Justicia është botim i Programit Fillestar për Arsimim Ligjor të 
IGJK-së e cila përmban punimet e kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë 
të cilët ndjekin trajnimet për arsimim ligjor në kuadër të këtij programi.  
 
Si edhe deri më tani ky punim përfshinë tema të larmishme të cilat trajtojnë 
çështje të ndryshme të së drejtës, legjislacionit pozitiv të vendit dhe atij 
ndërkombëtarë si dhe të praktikës gjyqësore.  
 
Qëllimi i kësaj reviste përveç tjerash, është edhe në funksion të formimit 
profesional të kandidatëve në fushën e shkrimit ligjorë, hulumtimeve dhe 
publikimeve shkencore si dhe në mbështetjen e profesionistëve ligjor me 
literaturë juridike të kësaj natyre.  
 
Kjo revistë botohet çdo vit, nga secila gjeneratë e kandidatëve të Programit 
Fillestar për Arsimim Ligjor dhe  temat e kësaj reviste janë përzgjedhur dhe 
redaktuar nga vet kandidatët.  
 
Shpresojmë se edhe ky numër i revistës “Justicia” do tu shërbej në punën 
profesionale profesionistëve të ndryshëm ligjor si dhe gjyqtarëve e 
prokurorëve. 
 
Me qëllim të avancimit të kësaj reviste, mirëpresim komentet dhe sugjerimet tuaja. 
 
 
Mr.Sc. Lavdim Krasniqi 
 
Drejtor i Institutit Gjyqësor të Kosovës 
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Amend Hamiti                      Fatmire Cacaj                       Florent Latifaj 
 

SHPËLARJA E PARAVE DHE RREGULLIMI I SAJ NË 
LEGJISLACIONIN E KOSOVË 

 
Hyrje 
 
Nëse nisemi nga një kusht paraprak se qëllimi i kryerjes së një vepre penale 
është fitimi i parave dhe mundësisht më shumë para se sa që mund të 
fitohen nga një punë e ligjshme, atëherë këto para të fituar nga kryerja e një 
vepre penale kur shpenzohen duhet shpenzuar në atë mënyrë që të mos e 
tërheqin vëmendjen e autoriteteve16. 
 

- Nigel Morris-Cotterill, 1998  
 
Shumë autoritete rregullatore dhe qeveritare tentojnë të japin kuotën me të 
cilën vlerësojnë çdo vit për sasinë e parave të shpëlara në gjithë botën, ose 
brenda ekonomisë së tyre kombëtare. Megjithatë, Task Forca e Veprimit 
Financiar (FATF) në një nga vlerësimet e saj të fundit del se "në përgjithësi 
është absolutisht e pamundur për nxjerrjen e një vlerësimi të besueshëm për 
shumën e parave të shpëlara, mirëpo, fondet e përfshira në shpëlarjen e 
parave janë rritur me shpejtësi dhe shuma e përgjithshme e shpëlarjes së 
parave është midis 2% dhe 5% të prodhimit ekonomik botëror, ose midis 
590 milion $ dhe 15 miliardë $, shumica e të cilave është fituar nga 
trafikimi me narkotikë, qenie njerëzore, por edhe nga korrupsioni, 
mashtrimi dhe krimi i organizuar”. 
 
Pavarësisht nga vështirësitë në matjen, shuma e parave të shpëlara çdo vit 
është në miliarda dollarë, shifra këto që e bëjnë "shpëlarjen e parave" një 
industri më të madhe se ajo e armëve apo e naftës dhe paraqet një shqetësim 
të rëndësishëm politik për qeveritë. 
                                                 
16 Nigel Morris-Cotterill book “ How not to be a money launderer”, 2nd edition  (Silkscreen publication, 1998) 
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Si rezultat, qeveritë dhe organizmat ndërkombëtarë kanë bërë përpjekje për 
të penguar, parandaluar dhe kapur pastruesit e parave. Institucionet 
financiare kanë ndërmarrë gjithashtu përpjekjet për të parandaluar dhe 
zbuluar transaksionet që përfshijnë para të “pista”.  
 
Qëllimi i këtij shkrimi do të jetë shpjegimi se çka është shpëlarja e parasë, 
një historik se cilat janë institucionet e njohura botërore kundër shpëlarjes së 
parasë, metodat e veprimit, si dhe në Kosovë me cilat ligje është i rregulluar 
luftimi dhe parandalimi i shpëlarjes së parave.  
 
1. Historiku i shpëlarjes së parave dhe masat e marra për 
parandalimin e saj 
 
Shpëlarja e parave si shprehje është shprehje e re, për herë të parë është 
përdorur nga gazetat gjatë raportimit mbi skandalin “Watergate”, në SHBA 
në vitin 1973. Kurse në kontekstin gjyqësor apo ligjor për herë të parë u 
përdor në vitin 1982 në SHBA në rastin SHBA kundër $4,255,625.39 
(1982) 551 F Supp.314.  
 
Që atëherë, termi Shpëlarja e parave është pranuar dhe është në përdorim në 
gjithë botën. Pra, shpëlarja e parave si një vepër penale ka tërhequr 
interesim në vitet 1980, posaçërisht në kontekst të trafikimit të drogës. Me 
çka filloi të ngritet vetëdija  nga qeveritë perëndimore për të vepruar kundër 
shpërndarësve të drogës dhe për të krijuar legjislacionin që do t'i pengonte 
ata që  fitimet e tyre të paligjshme të gjeneruara nga kjo veprimtari 
kriminale të mund ti paraqesin si të ligjshme. Lufta kundër shpëlarjes së 
parave është një pjesë thelbësore e luftës së përgjithshëm për të luftuar 
aktivitetet e krimit të organizuar dhe kohëve të fundit financimin e 
veprimtarive terroriste.  
 
U bë e qartë gjatë viteve që bankat dhe institucionet e tjera financiare kanë 
qenë një burim i rëndësishëm informacioni në lidhje me shpëlarjen e parave 
dhe krimeve tjera financiare të hetuara nga organet e zbatimit të ligjit. 
Njëkohësisht, qeveritë në mbarë botën filluan të njohin se krimet e 
pakontrolluar financiare paraqesin rreziqe gërryese për sistemet e tyre 
ekonomike dhe politike. 
 
Task Forca e Veprimit Financiar Kundër Shpëlarjes së Parave (FATF) 
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Një nga përpjekjet e para të organizuara në nivel botëror për të trajtuar 
problemin e shpëlarjes së parave, është krijimi i Task Forcës së Veprimit 
Financiar kundër Shpëlarjes së Parave (FATF). FATF u themelua nga grupi 
G-7 në samitin e saj ekonomik në Paris në korrik të vitit1989. Ky është një 
organ ndërqeveritar që ka për qëllim zhvillimin dhe promovimin e 
politikave, për të luftuar shpëlarjen e parave dhe financimin e terrorizmit, si 
në nivel kombëtar ashtu edhe atë ndërkombëtar. 
 
Të anëtarësuara në FATF aktualisht janë 34 shtete dhe 2 organizata rajonale. 
FATF shqyrton misionin e saj në çdo pesë vjet dhe do të vazhdoj të ekzistoj 
duke e kryer funksionin e vet deri sa qeveritë anëtare pajtohen se kjo është e 
domosdoshme. 
 
Në vitin 1990 dyzet rekomandimet origjinale të FATF janë hartuar si një 
iniciativë për të luftuar keqpërdorimin e sistemeve financiare nga persona që 
bënin shpëlarjen e parave të fituara nga trafikimi i drogës. Në vitin 1996 
këto rekomandime janë rishikuar për herë të parë, dhe në këtë vit janë 
miratuar nga më shumë se 130 vende dhe janë standarde ndërkombëtare 
kundër shpëlarjes së parave. 
 
Në tetor 2001, FATF e ka zgjeruar mandatin e saj për t'u marrë me çështjen 
e financimit të terrorizmit dhe mori hap të rëndësishëm për krijimin e nëntë 
rekomandimeve të veçanta për financimin e terrorizmit. Këto rekomandime 
përmbajnë një sërë masash që synojnë luftën kundër financimit të akteve 
terroriste dhe organizatave terroriste dhe janë plotësuese të dyzet 
rekomandimeve të para. Këto rekomandime kanë vendosur standardet 
minimale për veprim për vendet për zbatimin e detajeve në përputhje me 
rrethanat e tyre të veçanta dhe kornizat kushtetuese. Në vitin 2003 FATF 
nxori një version të rishikuar të rekomandimeve.  
 
Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) 
 
Fondi Monetar Ndërkombëtar është një forum për shkëmbimin e 
informacioneve, zhvillimin e qasjeve të përbashkëta për çështjet, dhe 
promovimin e politikave të dëshirueshme dhe standardeve, të cilat janë të 
domosdoshme në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit. FMN-ja luan një rol të rëndësishëm në përpjekjet    për të luftuar 
pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. FMN-ja është shqetësuar 
veçanërisht për pasojat e mundshme të shpëlarjes së  parave dhe financimit 
të terrorizmit në ekonomitë dhe sistemet financiare ë anëtarëve të saj. 
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Këto përfshijnë rreziqe për besueshmërinë dhe stabilitetin e institucioneve 
financiare dhe të sistemeve financiare, rritjen e stabilitetit të lëvizjes së 
kapitalit dhe stabilitetit të investimeve të huaja. Tri fushat kryesore të punës 
të FMN-së në lidhje me luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit janë vlerësimet, asistenca teknike dhe zhvillimi i politikave. 
 
Banka Botërore 
 
Banka Botërore identifikon mangësitë në rregulloret e sistemit financiar dhe 
të mbikëqyrjes. Siguron asistencë teknike, trajnimin dhe ngritjen e 
kapaciteteve, mbështetjen në hartimin e legjislacionit dhe rregulloreve për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe të abuzimeve të tjera financiare. 
Ajo gjithashtu ndihmon në krijimin e njësive të inteligjencës financiare 
dhe trajnimin personelit të tyre. Ndër qëllimet e kësaj përpjekje janë: 
mbrojtja e integritetit dhe stabilitetit të sistemit ndërkombëtar financiar duke 
ndërprerë burimet në dispozicion të terroristëve dhe duke e bërë më të 
vështirë për ata të angazhuar në krim të përfitojnë nga aktivitetet e tyre 
kriminale. 
 
Banka Botërore ka një bashkëpunim të ngushtë me FATF për të siguruar 
që të gjitha fushat e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit të jenë 
adresuar. 
 
Moneyval  
 
Moneyval më parë ishte i njohur si Komiteti i Zgjedhur i Ekspertëve për 
Vlerësimin e Masave kundër Shpëlarjes së Parave. Sot, ka 27 anëtarë të 
përhershëm, 2 anëtarë të përkohshëm dhe 1 vëzhgues aktiv.  Përveç kësaj, 
një numër i rëndësishëm i shteteve dhe organizatave kanë statusin  e rregullt 
të vëzhguesit17. Qëllimi i Moneyval është për t'u siguruar që shtetet të kenë 
sisteme efektive për të luftuar shpëlarjen e parave dhe financimin e 
terrorizmit në përputhje me standardet relevante ndërkombëtare në këto 
fusha. Moneyval reciprokisht vlerëson shtetet për të gjitha standardet 
relevante ndërkombëtare në sektorët e ligjeve, financave dhe të organeve të 
zbatimit ligjor. 
 
Që nga qershori i vitit 2006, Moneyval-it është bërë anëtar pjesëmarrës në 
FATF. Ky status ofron një mundësi për më shumë vende në kuadër të 
                                                 
17 www.coe.moneyval  
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Moneyval-it për të marrë pjesë aktivisht në mbledhjet e FATF, si pjesë e 
Këshillit të Evropës  delegacion i Moneyval. 
 
Grupi  EGMONT  
 
Shtete të ndryshme të botës kanë zhvilluar sistemet për t'u marrë me 
problemin e shpëlarjes së parave dhe me ligjet e veçanta kanë krijuar 
agjencitë e specializuara shtetërore. Këto agjenci zakonisht njihen si 
"Njësitë e Inteligjencës Financiare" ose "NJIF".   
 
Duke parë të mirat e rrjetit të NJIF-it, në vitin 1995, një grup i NJIF-ave në 
Pallatin Arenberg Egmont në Bruksel vendosi të formojë një grup joformal 
për nxitjen e bashkëpunimit ndërkombëtar. Që tani njihet si Grupi Egmont, 
këto NJIF takohen rregullisht për të gjetur mënyra për të bashkëpunuar në 
fushat e shkëmbimit të informacionit, trajnimit dhe shkëmbimit të 
ekspertizës. 
 
Aktualisht janë 101 vende me njësi operative NJIF të njohura, me të tjerët 
në faza të ndryshme të zhvillimit.  Grupi takohet një herë në vit, nuk ka 
sekretariat të përhershëm dhe funksionet administrative ndahen në bazë të 
radhës. Edhe pse fillimisht fokusi i NJIF Egmont ishte në thelb mbi 
shpëlarjen e parave, NJIF gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në 
përpjekjet ndërkombëtare për të luftuar financimin e terrorizmit. 
 
Egmont grupi në vitin 1996 ka miratuar përkufizimin e mëposhtëm të një 
NJIF, i ndryshuar në vitin 2004 si pasojë për të pasqyruar rolin e NJIF në 
luftën kundër financimit të terrorizmit. Një agjenci qendrore kombëtare 
është përgjegjëse për marrjen (dhe sipas rastit, për të kërkuar), analizimin 
dhe shpërndarjen tek autoritetet kompetente informacionet financiare të 
zbuluara: 
 

a) në lidhje me dyshimin mbi të ardhurat nga krimi dhe financimin 
potencial të terrorizmit, apo  

b) që kërkohen nga ligjet ose rregulloret shtetërore, në mënyrë për të 
luftuar shpëlarjen e parave dhe financimin e terrorizmit. 18 

 
Sipas Deklaratës për Qëllimin e Grupit Egmont, pjesëmarrja e Njësitit të 
Inteligjencës Financiare (NJIF) në Grupin Egmont ndikon për të inkurajuar 

                                                 
18 www.egmontgroup.org  
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bashkëpunimin ndërmjet tyre në interes të luftës kundër shpëlarjes së parave 
dhe financimit të terrorizmit. 
 
2. Nocioni i shpëlarjes së parasë 
 
Çka është shpëlarja e parave? 
Nëse do të kishim bërë një anketë në rrugët e qytetit duke kërkuar përgjigje 
në pyetjen e mësipërme, përgjigja e përgjithshme nga shumica e njerëzve do 
të jetë se ata nuk kishin ide. Ky reagim tipik është një nga problemet që 
qeveria dhe organet e zbatimit të ligjit e kanë në luftën kundër këtij lloji të 
krimit. Kjo është mungesa e informacionit rreth shpëlarjes së parave që 
është në dispozicion të njerëzve në rrugë, që e bën atë një problem të 
padukshëm dhe kështu të vështirë për të trajtuar. 
 
Ekzistojnë definicione të ndryshme të cilat përshkruajnë Shpëlarjen e 
Parave: 
 
Shpëlarja e parave është proces me të cilin shuma të mëdha parash të 
fituara në mënyrë të paligjshme, e marrin pamjen kinse e kanë origjinën nga 
një burim legjitim19. 
 
Shpëlarja e parave, është një akt i bërjes së  parasë, që të duken se ato para 
vijnë nga burimi A kurse në të vërtetë ato para vijnë nga burimi B, pra 
përdoret për të fshehur origjinën e parave të paligjshme, si janë fituar ato 
para , duke i paraqitur ato të ardhura të fituar  në mënyrë të të ligjshme20. 
 
Shpëlarja e parave është procesi të cilin grupe kriminale apo individ të 
tillë, e përdorin për të maskuar fitimet e tyre ilegale duke i investuar ato. 
Shpërndarësit e drogës, grupet terroriste e grupe apo individ të ndryshëm 
kriminal përdorin shpëlarjen e parave për maskimin e aktiviteteve ilegale që 
zotërojnë. 
 
Nëse bëhet me sukses shpëlarja e parave, kjo lejon kriminelët për të ruajtur 
kontrollin mbi të ardhurat e tyre dhe në fund të fundit për të siguruar një 
mbulesë legjitime për burimin e tyre të të ardhurave. 
 
3. Metodat e shpëlarjes së parasë 
 

                                                 
19 www.investopedia.com/terms/m/moneylaundering.asp  
20 Layton, Julia. "How Money Laundering Works" 
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“Shpëlarja e  parave” është një proces që artikulohet në tri faza (hyrja, 
tjetërsimi dhe integrimi)21, të cilat bëjnë përzierjen (bashkimin) e fondeve të 
përfituara ilegalisht me fondet ligjore që venë në lëvizje ciklin ekonomik 
ligjor.  
 
Faza e parë është “hyrja” në të cilën “pastruesi” fut paratë e “pista” në 
sistemin financiar ligjor, duke përdorur të gjitha instrumentet financiare që 
ka në dispozicion, si çeqet e udhëtimit, deri te metoda më e thjeshtë, siç 
mund të jetë ndarja e shumave të mëdha në pjesë më të vogla dhe 
depozitimi i tyre në banka, me emra të ndryshëm, që më vonë, ashtu si 
çeqet, do të ribashkohen dhe depozitohen në llogari bankare të lokaliteteve 
të tjera.  
 
Faza e dytë është “tjetërsimi”. Kjo është faza gjatë së cilës fondet e futura 
më parë në sistemin financiar ligjor konvertohen ose thjesht transferohen 
nga njëra bankë në tjetrën, anembanë sistemit bankar të vendit.  
 
Në fazën e tretë, të quajtur jo rastësisht “integrim”, fondet thuajse “të 
pastra” rihyjnë në ciklin ekonomik ligjor për t’u investuar ose konvertuar në 
mallra me vlerë ose pasuri të paluajtshme. Kështu pastrimi i parave është 
një fenomen që përmbledh në vetvete dy krime të ndryshme: i pari, krimi 
kryesor, i cili sjell të ardhura që kanë nevojë “të shpërlahen”, dhe i dyti, 
krimi që kryen tjetërsimin e prejardhjes ilegale të fondeve.  
 
Metodat me të cilat mund të bëhet shpëlarja e parasë janë të ndryshme dhe 
mund të shkojnë nga e thjeshtë deri në metoda më  komplekse. 
 

1. Kontrabandimi i valutës- kjo është lëvizja fizike ilegale e valutës 
dhe të instrumenteve monetare jashtë nga një shtet në shtetin tjetër. 
Metodat e ndryshme të transportit nuk kanë lënë një gjurmë të 
dukshëm gjatë auditimit22. 

2. Strukturim i- i njohur shpesh si "smurfing" është një metodë e hyrjes 
me të cilën paraja është kthyer në depozita më të vogla të parave të 
përdorura për të hequr dyshimin për shpëlarje parash dhe për të 
shmangur kërkesat e parapara të raportimit kundër shpëlarjes së 
parave23. 

3. Një nën-komponentë e strukturimit është përdorimi i Parave të 
gatshme për ti konvertuar në mjete monetare - kur “hyrja”  është e 

                                                 
21 Këto tri faza disa ekspert i ndajn si fshehja, lëvizja dhe investimi 
22 "National Money Laundering Threat Assessment" 
23 "Structuring Financial Transactions to Evade Reporting Requirements". Retrieved March 3, 2011 



 

 36 

suksesshme në kuadër të sistemit financiar me anë të një banke ose 
institucioni financiar, të ardhurat pastaj mund të konvertohen në 
instrumentet monetare. Kjo përfshin përdorimin e overdraft kredive 
dhe urdhërpagesave24.  

4. Pjesëmarrja e Bankës - kjo ndodh kur një institucion financiar 
banka, është në pronësi apo e kontrolluar nga individë të paskrupullt 
të dyshuar për bashkëpunim me trafikant të drogës dhe grupet e tjera 
të krimit të organizuar. Kjo e bën procesin e lehtë për pastruesit. 
Liberalizimi i plotë i sektorit financiar, pa kontrolle të përshtatshme 
gjithashtu ofron hapësirë për shpëlarjen e parasë25. 

5. Këmbimet e parave - Në një numër të ekonomive në tranzicion 
liberalizimi i tregjeve valutore ofron hapësirë për lëvizjet e parasë 
dhe nga këto politika mund të përfitojnë personat e përfshirë në 
skemat e pastrimit të parasë. 

6. Komisioneret e letrave me vlerë - komisioneret mund të lehtësojnë 
procesin e shpëlarjes së parave nëpërmjet strukturimit të depozitave 
të mëdha të hollave në atë mënyrë që fshehin burimin origjinal të 
fondeve.  

7. Përzierja e Fondeve - vendi më i mirë për të fshehur para të gatshme 
është duke përzierë me një shumë të hollash të tjera. Prandaj, 
institucionet financiare mund të jenë “makinë” për shpëlarjen e 
parave. Mundësi tjetër është që të përdorin paratë nga aktivitete të 
paligjshme për të ngritur kompanitë. Kjo mundëson fondet nga 
aktivitetet e paligjshme që të mos pengohen në transaksionet ligjore.  

8. Blerje e pasurive/pronave - Blerja e pronave me të holla në të 
gatshme është një metodë klasike e shpëlarjes së parave. Qëllimi i 
madh është për të ndryshuar formën e të ardhurave nga parat e 
gatshme të dukshme në një formë më pak të dukshme por njëjtë të 
vlefshme. 

9. Prona/pasuria materiale e blerë me para të gatshme e shitur pastaj - 
Pasuritë të cilat janë blerë me fonde të paligjshme mund të rishiten 
në vend ose jashtë vendit dhe në një rast të tillë të bëhet më e 
vështirë për të i zbuluar ato pasuri dhe për ti konfiskuar. 

10. Tregtia me prona - shitja e pronës për të integruar paratë e pista në 
ekonomi është një praktikë e zakonshme në mesin e kriminelëve. Për 
shembull, shumë grupe kriminale përdorin si mburojë kompanitë për 
të blerë pronë, pra të ardhurat nga shitja do të konsiderohen 
legjitime.  

                                                 
24 Po aty. 
25 "National Money Laundering Threat Assessment" 
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11. Kompanitë “anonime” dhe kreditë e rrejshme – kompanitë 
“anonime” themelohen zakonisht në ato shtete ku ekzistojnë ligjet 
për ruajtjen e sekretit të korporatës, me të cilën pastruesit e parasë 
marrin kredi kinse për të bërë biznes dhe duke paguar kredinë dhe 
interesin e kredisë, të ardhurat e tyre pastrohen në një transaksion në 
dukje të ligjshëm26.  

12. Kompanitë “mburojë”- janë kompani të rreme që ekzistojnë për 
asnjë arsye   tjetër vetëm se për të pastruar paratë. Ata marrin  parat 
e pista kinse si pagesa  për mallra ose shërbime  por në të vërtetë nuk 
ofrojnë mallrat ose shërbimet, thjesht krijojnë pamjen e 
transaksioneve të ligjshme nëpërmjet faturave të rreme dhe të 
bilancit të hyrje daljeve. 

13. Kazinot-çipat blihen me para në dorë, pastaj pas një periudhe kohore 
gjatë cilës loja e bixhozit ka mund të luhet ose nuk mund ndodhin 
çipat këmbehen në të holla, ose paguhen në emër të një pale të tretë. 
Pastruesit e parave mund të zotërojnë një kazino, një biznes i bazuar 
në para të gatshme dhe pretendojnë se sasi të mëdha të parave të 
gatshme të mbajtura janë fitimet e tyre nga kazino. Kjo kërkon që 
tatimet duhet të paguhen, por i jep pastruesve një mbulesë ligjore 
për aktivitetet e tyre të paligjshme27. 

14. Transaksionet bankare- për pastrimin e parave bëhen duke deponuar 
një shumë të parave në një llogari bankare. Këto fonde pastaj mund 
të transferohen në një bankë në një vend tjetër, në mënyrë ideale 
në një shtet që ka një mungesë të sistemit të raportimit. Këto 
fonde mund të transferohen përsëri në ndonjë bankë në botë dhe në 
këtë mënyrë të bëjë që paratë e tyre të pista të duken në rregull nga 
ana ligjore. 

15. Faturat e rrejshme të Import/eksportit – Përdorimi i faturave të 
rreme nga kompanitë për import/eksport është provuar të jetë një 
mënyrë shumë efikase e integrimit të ardhurave të paligjshme përsëri 
në ekonomi. Kjo përfshin mbiçmimin e dokumenteve hyrëse për të 
arsyetuar fondet e deponuara në bankat vendore apo vlerën e 
fondeve të pranuara nga eksporti28.  
 

3.1 Interneti dhe shpëlarja e parave  
 

                                                 
26 Financial Action Task Force. "Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment" 
27 "National Money Laundering Threat Assessment" 
28 Baker, Raymond (2005). Capitalism's Achilles Heel. Wiley 
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Kohët e fundit, fenomeni i shpëlarjes së parave "të pista", domethënë atyre 
parave që rrjedhin nga aktivitete kriminale (trafikimi në të gjitha format e 
tij, krimet e ndryshme ekonomike etj.), ka marrë përmasa të frikshme. 
 
Sipas disa studiuesve të shpëlarjes së parasë, interneti ofron një metodë të re 
dhe të padiktueshme të shpëlarjes së parasë e njohur si shpëlarje e parave 
përmes internetit. Interneti është asgjë më shumë se një sistem i mesazheve, 
për të lëvizur para, bankat lëvizin informacion me çfarëdo sistemi i 
mesazheve që e kanë në dispozicion nga ai kur fizikisht lëvizin pllakat prej 
ari nga një vend në një tjetër për kontrolle të përpunimit.29 
 
Në këtë kontekst, interneti është thjesht një mjet më efikas, më i lirë dhe më 
i sigurt i lëvizjes së informacionit financiar. FATF ka vënë në dukje se 
problemi kryesor është identifikimi i konsumatorëve që rrjedhin nga 
përdorimi i internetit dhe se problemi është i njëjtë si tek çdo marrëdhënie e 
kryer në distancë. 
 
4. Si është rregulluar baza ligjore në Kosovë 
 
Në Kosovë shpëlarja e parasë është një vepër penale e re, pasi që para vitit 
1990 nuk kishte pothuajse fare rregullore në lidhje me shpëlarjen e parave 
në sistemin bankar të ish Jugosllavisë gjegjësisht  të Kosovës. Bankat, në 
përputhje me politikën e asaj kohe, kanë hetuar vetëm depozitat private dhe 
transferimet me kërkesë të Sekretariatit të Punëve të Brendshme (MPB). 
Duke pasur parasysh specifikat nëpër të cilat kaloj Kosova në periudhën 
1990-1999, në vitin 1999 u bë një tranzicion i shpejtë nga ekonomia e 
planifikuar në ekonominë e tregut. Më saktësisht, një ekonomi e bazuar 
në para të gatshme e bën Kosovën një vend mjaft të përshtatshëm për 
shpëlarje të parave, sikurse vendet tjera që janë në proces të tranzicionit 
politik dhe ekonomik. Pas luftës në vitin 1999 ka pasur një investim të 
madh në Kosovë, ku shumë njerëz u bënë të pasur. Pasurimi shumë i shpejtë 
dhe krijimi i kapitaleve të mëdha në Kosovë, gjoja se nga aktivitetet 
ekonomike, është një shtrembërim i realitetit dhe një kamuflim shumë i 
dukshëm i krimit të organizuar përmes shpëlarjes së parave. 
 
Më 6 shkurt 2004 Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), e 
shpalli Rregulloren nr. 2004/2 mbi pengimin e pastrimit të parave dhe 
veprave të ngjashme penale. 
 
                                                 
29 Nigel Morris-Cotterill book “ How not to be a money launderer”, 2nd edition  (Silkscreen publication, 1998) 
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Për herë të parë në Kosovë u ndërmor diçka për sanksionimin e kësaj vepre 
penale, me këtë rregullore u themelua edhe Qendra e Inteligjencës 
Financiare. 
 
Rregullorja e përmendur më lartë e definonte pastrimin e parave si vepër 
penale, sanksionet, kërkesat e raportimit dhe se kjo vepër është e dënueshme 
me burgim deri në dhjetë vjet dhe me gjobë deri në tri herë më shumë se 
vlera e pasurisë që është fituar nga vepra penale. Ajo cakton detyrime  të 
tilla që bankat dhe institucionet financiare, OJQ-të, partitë politike,  
organizatat e biznesit, shërbimi doganor  të raportojnë për aktivitete të 
dyshimta financiare tek Qendra e Inteligjencës Financiare, për të mbajtur të 
dhënat për klientët e tyre, si dhe për të trajnuar personelin e tyre, etj. 
 
Ndërsa, që nga 24 nëntori 2010 është në fuqi Ligji nr. 03/L-196 për 
parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit me të cilin 
ligj, disa mangësi që i kishte Rregullorja janë përfshirë në ligj dhe tani kemi 
një përafrim më të madh me rekomandimet e FATF si në përkufizimin e 
shpëlarjes së parasë, numrin e subjekteve raportuese, cilat vepra hyjnë në 
kompetencë ekskluzive të Prokurorisë Speciale gjithashtu edhe roli i Njësisë 
së Inteligjencës Financiare-Kosovë është më i qartë. 
 
Përkufizimi sipas ligjit për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe 
financimit të terrorizmit, thotë: 
 
Shpëlarje e parasë është çdo veprim me synim maskimin e origjinës së 
parave ose prone tjetër, të fituara nga ndonjë vepër penale, ku përfshihet: 
1. Konvertimi ose çdo transfer i parave që rrjedhin nga aktiviteti kriminal; 
2. Fshehja ose maskimi i natyrës, origjinës, vendit, lëvizjes, rregullimit, të 
drejtave, ose pronësisë në lidhje me paratë ose pronë tjetër të fituar nga 
aktivitet kriminale. 
 
4.1  Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës 
 
Zyra e Prokurorëve Special të Kosovës është themeluar me udhëzimin 
administrativ të UNMIK-ut nr.2006/15 për Themelimin e Departamentit 
Administrativ të Drejtësisë, të datës 30 shtator 2006, si pjesë e 
departamentit të drejtësisë së asaj kohe, kurs në nenin 4 parashiheshin 
kompetencat e saj që të merret me veprat penal të krimit të organizuar, 
korrupsionit, trafikimit me qenie njerëzore, terrorizmit dhe ato të motivuara 
nga urrejtja racore, fetare dhe kombëtare. 
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Kjo zyre me anë të Ligjit nr.03/L-052 për Prokurorin Speciale të Republikës 
së Kosovës, themelohet si organ prokurorial i përhershëm dhe i specializuar 
që vepron në kuadër të Prokurorit të Shtetit të Kosovës, kompetencat e saj 
parashihen në nenin 5 dhe janë të njëjta veç se në mënyrë më specifike 
ceken llojet e veprave penale të parapara në Kodin Penal të Kosovës dhe në 
ligjet e veçanta e që janë kompetencë e veçantë e saj. 
 
Në kuadër të kompetencës ekskluzive të kësaj Prokurorie hyn edhe vepra e 
shpëlarjes së parasë dhe financimit të terrorizmit më saktësisht veprat e 
parapara në nenin 2630, 2731 dhe 2832 të Ligjit për parandalimin e shpëlarjes 
së parave dhe financimit të terrorizmit. 
 
Deri në muajin gusht të vitit 2011, kemi vetëm një dënim për shpëlarje 
parash është arritur nga kjo prokurori, dy aktakuza janë në pritje të 
konfirmimit kurse rastet tjera të shpëlarjes së parasë ende janë në fazën e 
hetimeve. 
 
4.2  Njësia e Inteligjencës Financiare-Kosovë  
 
Kjo njësi është themeluar si institucioni qendror i pavarur kombëtar 
përgjegjës për kërkimin, marrjen, analizimin dhe shpërndarjen tek autoritet 
kompetente dhe bërjen publike të informacionit në lidhje me shpëlarjen 
potenciale të parave dhe financimin e terrorizmit. Detyrat dhe kompetencat 
e NJIF-K-së parashihen me nenin 14 të ligjit. 
 
Duke pasur parasysh përhapjen e legjislacionit në Kosovë ka agjenci të 
shumta të zbatimit të ligjit që janë të përfshira në zbulimin dhe ndjekjen 
e veprave penale të pastrimit të parave të tilla janë si Njësia e Inteligjencës 
Financiare-Kosovë, Ministria e Ekonomisë dhe Financave, Njësia për 
hetime financiare, Policia e Kosovës – Departamenti kundër krimeve 
ekonomike, Shërbimi Doganat e Kosovës dhe institucionet e tjera të lidhura 
me zyrën e prokurorisë. Mirëpo, për të dhënë rezultate duhet një 
bashkëpunim më i ngushtë dhe i sinqertë midis këtyre institucioneve pasi që 
shpëlarja e parasë ekziston në Kosovë dhe pothuajse në mënyrë të lirë 
vepron. 
 
5.  Rasti Franklin Jurado 

                                                 
30 Detyrimet shtesë të avokatëve, noterëve, kontabilistëve të certifikuar, auditorëve të licencuar dhe këshilltarëve 

tatimor 
31 Detyrimet shtesë të transaksioneve për pasuritë e paluajtshme 
32 Detyrimet shtesë të kazinove dhe shtëpive tjera të lojërave të fatit 
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Në fund të viteve 1980 fillim të viteve '90, ekonomist Franklin Jurado i cili 
kishte studiuar në Harvard duke përdorur një skemë shumë të ndërlikuar, 
udhëhoqi një operacion për shpëlarjen e parave për Lordin e drogës 
kolumbiane Josezoti Santacruz-Londono. Në formën e saj më të thjeshtë, 
operacioni shkoi kësisoj: 
 
Hyrja: Jurado të hollat nga shitja e drogës në SHBA i deponon në llogaritë 
bankare në Panama. 
 
Tjetërsimi: Ai pastaj i ka transferuar parat nga llogaria në Panama në më 
shumë se 100 llogari bankare në 68 banka në nëntë shtete të ndryshme në 
Evropë, gjithmonë transaksionet ishin me vlerë nën 10.000 $ për të 
shmangur dyshimin. Llogaritë bankare ishin në emra të imagjinuar si dhe në 
emrat e dashnoreve të  Santacruz-Londono dhe anëtarëve të tij të familjes. 
Jurado në Evropë pastaj krijoi edhe kompani ”mburojë” në mënyrë që ti 
dokumentoj këto të holla si të ardhura të ligjshme. 
 
Integrimi: Plani ishte që këto para të dërgohen në Kolumbi, ku Santacruz-
Londono do ti përdorte për të financuar bizneset e shumta të tij të që ishin të 
ligjshme.  Por Jurado u kap. 
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Jurado ka arritur që ti kanalizoj gjithsej 36.000.000 $ të fituara nga trafikimi 
me drogë përmes institucioneve legjitime financiare. Skema Jurado u 
zbulua, kur një bankë në Monaco falimentoj dhe gjatë një kontrolli të 
mëvonshëm të auditimit u zbuluan llogaritë e shumta që qonin tek Jurado. 
Në të njëjtën kohë, fqinji i Jurados në Luksemburg ka paraqitur një ankesë 
për zhurmë, sepse Jurado kishte një makinë për  numërimin e parave  e cila 
punonte gjithë natën. Autoritetet lokale filluan menjëherë hetimet dhe një 
gjykatë në Luksemburg e shpalli atë fajtor për pastrimin e parave. Kur 
ai përfundoi dënimin e shqiptuar në Luksemburg, një gjykatë amerikane e 
shpalli gjithashtu atë fajtor, dhe e dënoi me shtatë vjet e gjysmë burg. 
 
Kur autoritetet janë në gjendje për të ndërprerë një skemë të shpëlarjes së 
parave, mundi i bërë shpaguhet, sepse kjo çon në arrestime, konfiskimin e 
parave të pista dhe të pronës dhe nganjëherë çmontimin e një operacioni 
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kriminal. Megjithatë, shumica e skemave të pastrimit të parave veprojnë pa 
u vënë re dhe kanë efekte serioze në sigurinë sociale dhe ekonomike.  
 
Përfundimi 
 
Ashtu si në të kaluarën, veprimtaritë kriminale sigurojnë mundësitë e 
pafundme për një individ të etur për tu bërë i fuqishëm, i pasur,… 
 
Në ditët e sotme, për të bërë shpëlarje të suksesshëm të parave është ndoshta 
edhe më e lehtë se kurrë më parë. Mjetet e ofruara nga avancimi teknologjik 
dhe udhëzimet e vëna në dispozicion në internet, biblioteka dhe në librari 
kanë hapur mundësi të pakufizuara për njerëzit me aspiratat e tilla për të 
filluar aktivitetin e tyre dhe për të gjetur mënyra për të vazhduar dhe 
mbuluar atë me sukses.  
 
Fitimet në aktivitete kriminale janë aq të larta që është befasi që kriminelët 
mund të paguajnë ekspertët më të mirë në disa fusha për të kryer aktivitetet 
e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme dhe për të mbuluar origjinën e të 
ardhurave të tilla. Zakonisht një kriminel i tillë është gjithmonë të paktën 
një hap përpara sistemit ligjor se  ndryshe ai do të ishte  kapur menjëherë.  
 
Duke përcjellë zhvillimet e fundit në tregjet e botës dhe ndryshimet në 
sistemet ligjore, ndoshta mund të parashikojmë boshllëqet që do të përdoren 
nga kriminelët për të shmangur masat legjislative dhe për të mbuluar fitimet 
e tyre.  
 
Duhet të përmendet se globalizimi dhe bashkëpunimi ndërkombëtar ju ka 
ndihmuar palëve (si atyre të zbatimit të ligjit edhe kriminelëve) në sigurimin 
e zonës operative për veprimtaritë e tyre. Një nga parakushtet e suksesit të 
luftës kundër shpëlarjes së parave është bashkëpunimi ndërkombëtar në 
këmbimin dhe ndarjen e informacioneve dhe veprimeve të përbashkëta të 
agjencive të zbatimit të ligjit. Çfarëdo që të bëjë një shtet nëse nuk është 
ndjekur nga të gjithë të tjerët veprimi nuk ka efekt, pasi që paraja është 
shumë lehtë për të lëvizur.  
 
Agjencitë e zbatimit të ligjit në fakt duhet të veprojnë në mënyrë proaktive 
dhe të mendojnë si kriminelët me qëllim të parandalimit të shpëlarjes së 
parave. Kështu që është më e rëndësishme se kurrë që agjencitë e zbatimit të 
ligjit dhe të drejtësisë penale të kenë mjetet, ligjet, pajisjet dhe aftësitë e 
sofistikuara për të luftuar këto krime. 
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Për momentin situata është e tillë: nëse krimi ju ka sjellë tashmë fitimet 
pjesa më e madhe e punës është bërë për shkak se shpëlarja e parasë është 
një proces mjaft i shtrenjtë, por i thjeshtë, i shpejtë, efikas, duke ofruar 
shumëllojshmëri dhe mundësi të pafundme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


