
 

Fjala e Prokurorit të Përgjithshëm, Z.Olsian Çela gjatë ceremonisë së firmosjes së 

Memorandumit të Bashkëpunimit “Për rritjen e efektivitetit në hetimet që lidhen me 

pastrimin e parave, financimin e terrorizmit, krimet financiare dhe sekuestrimin e konfiskimin 

e aseteve kriminale, në funksion të përmbushjes së rekomandimeve të KSA -së e FATF dhe 

Planit të Veprimit ICRG/FATF” 

 

Mirëdita,  

Kjo marrëveshje është frut i një pune disa mujore, e cila nisi pas një ftese që ne i drejtuam 

Ministrit të Brendshëm, Drejtorit të Përgjithshmë të Policisë së Shtetit, Ministrisë së Financave, 

Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe Drejtorisë së Përgjithshme te Doganave 

dhe Tatimeve. Ky ka qenë një prioritet i punës sonë në luftën kundër pastrimit të produkteve të 

veprës penale dhe krimit financiar, ka qenë pjesë e strategjisë së punës së Prokurorisë së 

Përgjithshme dhe me bindjen se do të arrinim që këtë prioritet ta bënim pjesë të vizionit të 

përbashkët që institucionet tona duhet të kenë në raport me luftën ndaj krimit, e nisëm punën 

përgatitore dhe kërkuam nisjen e një pune në grup mes institucioneve. Fakti që ideja u përkrah 

menjëherë nga gjithë institucionet është shenjë e pjekururisë institucionale dhe grupet e punës 

punuan në një situatë mjaft të vështirë, sot arritëm të kemi një produkt të cilin unë e vlerësoj si 

mjaft të mirë. Një produkt i cili do i shërbejë prokurorëve, oficerëve të policisë gjyqësore, 

administratës tatimore për të realizuar më mirë funksionet e tyre në drejtim të luftës ndaj 

pastrimit të produkteve të veprës penale krimit financiar dhe financimit të terrorizmit.  

Ajo çfarë është risi, ajo që ne mendojmë se po ndryshojmë është një qasje tjetër jo vetëm në 

drejtim të përafrimit të institucioneve, por edhe i proceseve administrative dhe penale. 

Kombinimi i këtyre proceseve, shkëmbimi i informacionit, marrja e përgjegjësive dhe rritja e 

përgjegjshmërisë institucionale në mënyrë reciproke besojmë se do të sjellë rezultate të mira 

në drejtim të luftës ndaj krimit financiar dhe pastrimit të produkteve gjithashtu.  

Unë vlerësoj se këto masa do të ndikojnë gjithashtu në uljen e nivelit të informalitetit në 

ekonomi, çka në fakt do të kërkojë një hap përpara edhe në drejtim të performancës të 

institucioneve ligjzbatuese, në drejtim të fushës së sekuestrimit dhe konfiskimit të aseteve 

kriminale që ka qenë edhe “thembra e Akilit” niveli i lartë i informalitetit në ekonomi, përsa i 

përket suksesit në këtë fushë.  

Ajo çfarë përbën thelbin e memorandumit të bashkëpunimit i cili patjetër do të pasohet edhe 

nga disa udhëzime që secili nga institucionet do të nxjerrë në ditët në vijim, së pari është 

konsolidimi i linjave të komunikimit mes institucioneve, së dyti është niveli I koordinimit. 

Koordinimi në nivel vendor, i cili do të zhvillohet në kuadrin operacional si dhe koordinimi në 

nivel qendror, i cili do të fokusohet tek ndërtimi i politikave, menaxhimi i çështjeve mbi 

administrimin e procesit, identifikimin e problemeve dhe gjetjen e zgjidhjeve, duke krijuar 



kështu amalgamet e nevojshme, duke krijuar instrumentet të cilët do të jenë përherë 

funksionalë për të lehtësuar punën e atyre që janë në fakt operatorë të së drejtës, operatorë të 

zbatimit të ligjit në terren.  

Një tjetër element i rëndësishëm do të jetë mënyra se si ne do t’i përqasemi hetimit të ketyre 

veprave penale pasi në mënyrën sesi ne e kemi konceptuar organizimin që në fazën e referimit 

të veprës penale deri në momentin në të cilin do të konkludohet hetimi palët do të jenë afër 

njëra-tjetrës, do të shkëmbejnë informacione, do të shkëmbejnë përvoja, do të koordinojnë 

veprimtarinë e tyre dhe kjo nga ana tjetër për mendimin tim dhe unë e besoj fort këtë, do të 

rrisë përgjegjshmërinë e secilit prej institucioneve në raport me mënyrën se si funksionojnë dhe 

do të shmangin njëherë e mirë hedhjen e fajit për mosfunskionimin e gjërave nga një institucion 

në institucionin tjetër.  

Unë mendoj se sot ne kemi arritur nivelin e duhur të pjekurisë institucionale për të marrë 

përsipër përgjegjësi dhe për të çuar përpara axhenda të përbashkëta, për të ndarë vizione të 

përbashkëta me qëllim që këto procese t’i shërbejnë jo vetëm procesit të madh integrues të 

vendit, por të prodhojmë rezultate konkrete pozitive për shoqërinë shqiptare sepse në fund të 

fundit ky është  qëllimi i funksionimit të institucioneve tona. Institucionet duhet t’i shërbejnë 

vendit, duhet t’i shërbejnë njerëzve dhe nuk janë qëllim në vetvete, por janë instrumenta 

përmes të cilëve ne arrijmë të ndërtojmë një shoqëri më të mirë më të drejtë dhe ku krimi, 

informaliteti nuk do të kenë vend. 

Falenderoj ekspertët për punën e bërë gjatë kësaj periudhe të vështirë, unë e vlerësoj shumë 

produktin.  

Në ditët në vijim nga ana e Ppokurorisë së Përgjithshme do të nxjerrim udhëzimin përkatës 

përmes të cilit do të organizohen zyrat e prokurorisë në seksione, të cilat do të meren kryesisht 

me hetimin e këtyre veprave penale, çka besoj do të pasohet edhe veprimet përkatëse nga 

institucionet e ttjera të cilat janë palë e memorandimit.  

Ju faleminderit!  

 

  


