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ABSTRAKT 

 

     Duke e konsideruar kriminalitetin e zyrtarëve shtetërorë dhe të funksionarëve publikë në 

Republikën e Shqipërisë një fenomen që pengon progresin ekonomik dhe shoqëror të vendit, ky 

punim ka si prioritet studimine kësaj tipologjie të kriminalitetit duke e vënë theksin në aspektet 

proceduriale të hetimit dhe gjykimit. 

Legjislacioni penal i Republikës së Shqipërisë në dekadat e fundit, i nënshtrohet përmirësimeve 

të vazhdueshme, nën orientimin profesional vendas dhe atij ndërkombëtar, por 

megjithatëzhvillimi i shoqërisë shqiptare i drejtuar përkah inisiativës së lirë private në ekonomi, 

shoqërohet me rritje të kërkesave tënjë klase të caktuar shoqërore, për të siguruar beneficione 

(përfitime) ekonomike dhe sociale, ndonëse i kanë ato dhe nuk janë në kushtet e nevojës sikurse 

delinkuentët e zakonshëm(shkelësit e ligjit, kriminelët e rëndomtë). 

Përse disa individë me një status të caktuar social apo profesional kryejnë vepra penale? 

Si shfaqet fenomeni kriminal në Shqipëri i kësaj kategorie shoqërore?  A ka mjaftueshëm studim 

shkencor, doktrinal e praktik për këtë lloj kriminaliteti në Shqipëri?  Çfarë problematikash shfaq 

praktika gjyqësore dhe cilat janë në vija të përgjithshme aspektet proceduriale të hetimit dhe 

gjykimit të kriminalitetit të jakave të bardha në Shqipëri? Ky kriminalitet a prodhon viktima? 

Cilat janë ato?  

Bazuar në një punë kërkimore-shkencore të mirëfilltë, ky punim synon të sjellë një analizë 

juridike të kriminalitetit të jakave të bardha në Shqipëri.  

Qëllimi për forcimin e luftës ndaj kriminalitetit të jakës së bardhë dhe parandalimin e tij,mbetet 

parësor dhe dikton nevojën e hulumtimit dhe analizës teorike dhe ligjore të fenomenit dhe të 

legjislacionit të zbatueshëm në luftën ndaj tij.  

Legjislacioni kombëtar dhe hallkat e ndryshme administrative dhe gjyqësore, duhet të 

angazhohen në gjetjen e instrumenteve të përshtatshëm procedurialo-penalë, parandalues e 

represiv,për të përballuar luftën ndaj krimit dhe sjelljeve delinkuente tëkriminelëve jo të 

zakonshëm në shoqërinë shqiptare. 
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Për të zhvilluar këtë punim i jemi referuar një literature interesante, e cila daton që prej fillimit të 

shekullit të 20-të, për të kuptuar origjinën e fenomenit kriminal të jakës së bardhë, dhe më tej, 

legjislacionit aktual tëRepublikës së Shqipërisë  në fushën juridiko-penale, me qëllim për të 

evidentuar problematikat në funksion të dhënies së rekomandimeve për përsosjen e disa 

mekanizmave të luftës ndaj kriminalitetit të jakës së bardhë, e cila  duhet të jetë më efikase. 

Gjatë punës hulumtuese mbi objektin e studimit kemi përdorur kryesisht metodat standarde të 

përgjithshme, shkencore-kërkimore dhe ato hulumtuese. 

 

 Metodën deduktive - Duke u mbështetur në këtë metodë shkencore jemi munduar 

të bëjmë një përshkrim të saktë, duke u mbështetur në bibliografi parësore, e cila di 

t`i ndihmojë analizës si dhe konkluzioneve përfundimtare. 

 Metodën induktive - Nisur nga përvojat dhe dështimet, nëpërmjet kësaj metode 

kemi mundur të japim disa sugjerime.  

 Metodën historike - Përmes kësaj metode kemi realizuar përshkrimin e fakteve dhe 

rrethanave mbi të cilat kemi ndërtuar analizën e hulumtimit shkencor. 

 Metodën e analizës - Nëpërmjet kësaj metode është profilizuar kontributi shkencor,  

i mbështetur në analizën e fakteve dhe rrethanave që kanë të bëjnë me objektin e 

hulumtimit shkencor. 

 Metodën krahasuese - Kjo metodë na ka ndihmuar të realizojmë krahasimin e disa 

aspekteve të paraqitura në vetë  temën, krahasim, i cili ka të bëjë me krahasime të 

karakterit historik. 

 Metoda të tjera si : metoda empirike, normative, analitike dhe metoda e anketës. 

 

Përdorimi i këtyre metodave ka qenë i dobishëm për arritjen e cilësive shkencore të punimit, për 

gjurmimin e ideve, argumenteve, fakteve, dokumentacionit, etj. Me metodat e lartpërmendura,  

besoj se kemi mundur  të futemi në problemet e veprës, të hulumtojmë objektin dhe të 

pasqyrojmë rezultate objektive dhe shkencore. Gjithsesi mbetemi të vetëdijshme se ky punim 

nuk ezauron gjithçka... 
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Abstract 

Considering the criminality of state officials and public officials in Albanian Republic, which in 

fact is a phenomenon that obstacle the economic and social progress of the country, this paper 

has as its priority the evidencing of the spread of this form of criminality and the measure of 

punishment, emphasing so the procedural aspects of investigation and trial. 

In recent decades the AlbanianRepublic and its criminal legislation is subject to continuous 

improvements, under national and international vocational guidance, but nevertheless the 

development of the Albanian society directed to a free private initiative in the economy is 

accompanied by increased demand for individuals in order to provide economic and social 

benefits,  eventhough they have them,they are not in need conditions as ordinary delinquents. 

Why do some individuals with a certain professional status commit criminal offenses involved 

undercriminology terminology,the criminal of “white-collar or suit-offical criminals”? 

How does this phenomen appear in Albania? Is there enough scientific, doctrinal and practical 

study of this kind of criminality in Albania? What problems do the judicial practice show and 

what are the general aspects of the procedural aspects of the investigation and trial of “ white-

collar” crime in Albania?This criminality produces victims? What are they ? 

Based on a research work, the goal of this paper is to bring a legal analysis of “white collar 

criminality in Albania.’’ 

The goal of strengthening the fight against “white collar criminality’’ and its prevention in 

Albania remains paramount and dictates the need for research and theoretical and legal analysis 

of the phenomenon and the applicable legislation in the fight against it. 

National legislation and various administrative and judicial, links should engage in finding 

appropriate procedure criminal instruments as preventive and repressive, in order to cope with 

the fight against crime and the delinquent behaviors of unusual criminals in Albanian society. 

In order to develop this work, i have refered to vast bibliography and an interesting literature that 

dates back to the beginning of the 20-th century, in order to understand the origins of the criminal 

“white collar’’ phenomenon and further to the current legislation of the Republic of Albania in 

the juridical field - in order to highlight problems in the function of giving recommendations for 

the improvement of some mechanisms of war against “white collar” criminality, which should be 

more ecstatic. 
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During my research on the subject of the study, i have used mostly general scientific-research 

and research methods. 

 

 The deductive method - Based on this scientific method i tried to make a precise 

description, based on the primary bibliography, which helps the analysis and the 

final conclusions. 

 Inductive method - From experiences and failures, through this method i could 

give some suggestions. 

 Historical Method - Through this method i have realized the description of facts 

and circumstances upon which i have built the analysis of scientific research. 

 Method of analysis - Through this method is profiled the scientific contribution 

based on the facts‘analysis and circonstances related to the subject of scientific 

research. 

 Comparative Method - This method has helped me to compare some of the aspects 

presented in the topic structure, a comparison, which has to do with historical 

character comparisons. 

 Methods such as: empirical, normative, analytical and survey methods. 

 

These methods usage has been useful, while achieving the scientific qualities of the work, for 

tracing ideas, arguments, facts, documentation, etc. As i have mentioned before the  methods, 

ibelieve that iwas into the problems raised, explore the object, and reflect about the goal and 

scientific results. However, i remain aware that this paper does not resolve everything. 
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HYRJE 

 

 

Ky punim synon të kontribuojë në analizën e një forme të caktuar të kriminlitetit, i cili kryhet 

nga persona që ushtrojnë detyra shtetërore, funksione publike apo profesione të lira. Kërkimi i 

përket kriminalitetit të jakës së bardhë, term që u përdor për herë të parë në vitin 1939 nga 

kriminologu dhe sociologu Edvin Sutherland, e që gjeti vend edhe në literaturën juridike për të 

ilustruar një fenomen që gjithmonë shoqëron organizimin shoqëror të njeriut. Në Shqipëri në 

veçanti, nuk ka patur një analizë të kësaj forme të kriminalitetit, i cili shfaqet i fshehtë dhe 

shpeshherë i pazbuluar apo i zbuluar dhe i goditur në përmasa të vogla e në raste sporadike. 

Kriminaliteti i jakës së bardhë nëfillim të shekullit XX u përshkrua se ekzistonte i ardhur nga ato 

klasa sociale, të cilat nuk gjenden në kushtet e nevojës, por që kryejnë njësoj vepra penale. Për 

gati një shekull, mendimi mbetet i njëjtë në thelb, por me ndryshime përsa i përket nevojës 

ekonomike dhe nevojës për ruajtjen e statusit soial, pasi individët në shoqëritë kapitaliste kanë 

zgjeruar kërkesat dhe nevojat e tyre për  të krijuar beneficione apo përfitime ekonomike  rezervë,  

të cilat mund t’ i përdorin në të ardhmen, jo vetëm për të plotësuar kërkesat e së përditshmes në 

nivel cilësor, e thënë kjonë kuptimin material, por edhe për t’i përdoruar përfitimet ekonomike në 

investim, për të ruajtur statusin social në shoqëri apo për ta lartësuar atë. Për këtë arsye, sot, 

ndoshta në një masë më të madhe në krahasim me kohën e Sutherlandit, refleksioni apo 

këndvështrimi mbi këtë problematikë do të duhet të jetënë qendër të vëmendjes së studimeve 

kriminologjike dhe atyre juridiko-penale, edhe në Shqipëri.  

Diskutimet që sillen rreth politikës, e prekin dhe e citojnë shpesh fenomenin,me synimin për të 

sulmuar verbalisht kundërshtarin politik.Raportet e ndërkombëtarëve, të cilave kronikat 

televizive u referohen, hedhin dritë mbi faktin se në Shqipëri, kriminaliteti i jakës së bardhëështë 

i pandëshkueshëm, përsa i përket zyrtarëve të lartë shtetërorë, dhe korrupsioni i futur në të gjitha 
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hallkat e pushtetit shtetëror, përfshi edhe atë gjyqësor, pengon gjetjen dhe ndëshkimin e këtij 

kriminaliteti, i cili cenon progresin shoqëror të vendit.  

Ky punim synon para së gjithash, objektivin për të përcjellëkëndvështrimin mbi kriminalitetin e 

jakës së bardhë në një vend të caktuar si Shqipëria, në të cilin, duket se zyrtarët dhe funksionarët 

shtetërorë, ngandonjëherë, janë imunë nga procedimi penal. 

Punimi është i strukturuar në 9 (nëntë) kapituj (kre). Kreu i parësjell në mënyrë të përmbledhur 

disa nga teoritë moderne kriminologjike të nevojshme për të kuptuar deviancën për të cilën bën 

fjalë punimi. Në këtë kapitull vjen e rithirrur edhe teoria e Sutherland, esenciale për të kuptuar 

tipologjinë e formave të krimit të jakës së bardhë.Duke lëvizuar në analizën e kësaj forme të 

krimit, kreu i dytë sjell të përshkruara disa raste të krimeve të njerëzve me kollare, përgjatë 

shekullit të XX-të në SHBA dhe vendet e Europës Kontinentale.Kreu i tretë konsideron 

mundësinë, për të përcjellëtipologji veprash penale, si krim i jakave të bardha në legjislacionin 

penal të Republikës së Shqipërisë, duke sjellë disa raste nga praktika gjyqësore për akuzat ndaj 

zyrtarëve të njohur. Në kreun pasardhës, atë të katërt, kemi analizuar kriminalitetin e jakave të 

bardha në Shqipëri dhe shkaqet e tij, kurse në të pestin,vihet theksi tek viktimat e mundshme në 

kriminalitetin e jakave të bardha dhe drejtësia restorative në këtë lloj kriminaliteti. Në kreun e 

gjashtë, jemi ndalur në analizën e disa prej aspekteve proceduriale të hetimit dhe gjykimit të 

këtyre formave të krimit, duke iu referuar edhe ndryshimeve legjistalive që iu bënë Kodit të 

Procedurës Penale vendase, në mars të vitit 2017. Kreu i shtatë ka si objekt analize disa aspekte 

të reformës në drejtësi, e cila ka si synim ndër të tjera, krijimin e një sistemi gjyqësor të larguar 

nga korrupsioni si fenomen kriminal i përhapur brenda sistemit.Pastrimi i parave, produkt i 

kriminalitetit të jakës së bardhë, lufta ndaj këtij fenomeni si dhe ndaj kriminalitetit të jakës së 

bardhë në tërësi, është objektivi i kreut tëtetë. 

Ky punim nuk do të ishte i plotë pa paraqitur disa të dhëna statistikore, të cilat janë pasqyruar në 

kreun e fundit, atë me numër nëntë.Kreu i nëntë me këto të dhëna, mbyllkëtë punim dhe analizën 

e sjellë përmes tij, duke evidentuar disa problematika dhe duke prezantuar disa konkluzione, të 

cilat vijnë në trajtën e ideve konceptuale për të stimuluar përballimin e problematikave. 
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KREU I 

TEORITË MODERNE KRIMINOILOGJIKE 

1.1 Në përgjithësi për kriminalitetin dhe faktorët kriminogjenë 

Kriminaliteti prej shekujsh ka përbërë objekt interesi për komunitetin, nga qytetari i thjeshtë tek 

personat, të cilët, nëpërmjet teorive dhe studimeve empirike, kanë kontribuar për përparimin e 

disiplinave të së drejtës penale, nga hartuesit e politikave shtetërore deri tek institucionet 

ndërkombëtare, të cilat në përpjekje të parandalimit të tij,kontribuojnë sot në kufizimin e kostove 

të tij sociale.1 

Të kuptosh sjelljen kriminale ka qenë gjithmonë një sfidë e kriminologjisë. Studimet në fushën e 

psikologjisë, sociologjisë e në të tjera shkenca të ngjashme, i kanë dhënëkriminologjisënjë 

ndihmesë të madhe në realizimin e kësaj sfide, por sot, përpara kriminologjisë dhe disiplinave të 

tjera të ngjajshme në fushën e së drejtës penale, hapen këndvështrime të reja të studimit të 

tipologjisë kriminale, analiza apo trajtimi teorik i të cilave, i kontribuon përveçëse ecjes përpara 

të mendimit kritik shkencor edhe përshtatjes së politikës penale. Tipologjia e sjelljes kriminale, e 

cila nuk mbetet statike, diktohet nga zhvillimi shoqëror dhe ekonomik. Vetë shoqëria njerëzore 

me zhvillimin e saj të vrullshëm, me krijimin e kapitalit nëzhvillim, përcakton këtë rrjedhë 

veprimi, ndaj edhe aspekti i studimit të kësaj rrjedhe, duhet të përbëjëpër syrin kritik të 

studiuesit, një objekt hulumtimi, në përshtatje me format konkrete të manifestimit të sjelljes 

kriminale sot.Faktorët kriminogjenëjanë të shumtë dhe secili prej tyre qëndron në bazë të teorive 

moderne kriminologjike, të cilat filluan të elaboroheshin në shekullin e XIX në periudhën e 

iluminizmit dhe më tej, mbi bazën e konceptimeve utilitariste të kriminalitetit. Varësisht nga 

këndvështrimi, teoritë moderne mbi faktorët kriminogjenë,mund të grupohen në teori të cilat 

lidhen me shkencat sociale dhe nëteori, tëcilat lidhen me shkencën e ekonomisë apo modelin 

ekonomik tëkriminalitetit. 

                                                           
1 Shih për më tepër; Halili Ragip: “Kriminologjia”, Prishtinë, 2016, fq.69-70. 
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Rreth këtij grupimi, qëndron i ashtuquajtuari “kriminalitet i jakave të bardha”, i cili u përshkrua 

për herë të parë nga Edwin Sutherland në vitin 1939. Ky lloj kriminaliteti përbënnë më të 

shumtën e rasteve, njëdelinkuencë “të sofistikuar”, e cila paraqet interes jo vetëm teorik, por 

edhe praktik,në mënyrë që të kontribuohet në kufizimin e fenomenit, i cili përbën kërcënim për 

shoqërinë po aq sa edhe kriminaliteti i zakonshëm e klasik.2 

 

1.2 Teoria e “shoqërizimit të diferencuar” e Edwin Sutherland  

Edwin Sutherland është konsideruar si një ndër kriminologët më me influencë të shekullit të 20-

të. Ai u bë i njohur për trajtimin e teorisë së shoqërizimit të diferencuar si një teori e sjelljes 

kriminale dhe e delinkuencës. 

Referuar trajtimit që Sutherland ka bërë në veprën e tij, në themel të çdo tipi krimi, gjendet një 

sjellje deviante, e cila mund të analizohet përmes teorisë së shoqërizimit të diferencuar. Autori 

shkruante se devianca transmetohet dhe mësohet si çdo tip tjetër i sjelljes brenda shoqërisë.Duke 

zhvilluar kështu teorinë e shoqërizimit të diferencuar, Sutherland e vuri theksin tek shoqërizimi 

igrupeve sociale indiferente ndaj ligjit. Ai theksonte,se sjellja kriminale është sjellje e mësuar në 

kontakt me individë të tjerë, në bazë të lidhjeve ndërpersonale, duke mësuar deri edhe teknikat, 

vlerësimet dhe zakonet kriminale. 

 Bazuar në bindjen që shoqëria është e rregulluar normativisht, p.sh. në SHBA,  çdo individ 

mund të gjendet në situatën e një dileme morale duke u vendosur në horizonte normative jo 

vetëm të ndryshme, por ndonjëherë edhe të kundërta me ato ekzistuese. Një dilemë e tillëi le 

vend veprimeve të nevojshme nga pikëpamja sociale,porpenalisht të ndëshkueshme, dhe 

kështu,kriminalitetit. 

Duke kritikuar fort multifaktorializmin kriminogjen, atë që sipas Sutherland, një e keqe do të 

shpjegohej me një të keqe tjetër, që kriminaliteti do të ishte hera-herës frut i varfërisë, i kushteve 

të këqija sociale, i problemeve familjare apo i faktorëve në infinit të kombinueshëm, Sutherland 

krijoi një teori unitare, e aftë të marrë në konsideratë të gjitha tipet e sjelljes penalisht të 

                                                           
2 Halili Ragip, Vep. e cit. fq.99-100 
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dënueshme, i bindur se qëllimi i një shkence,është ai i krijimit të një teorie të përgjithshme, të 

aplikueshme ndaj të gjitha ngjarjeve të të njëjtit lloj.3 

Teoria e “shoqërizimit të diferencuar” e Edwin Sutherland, theksonte se përmbajtja e modeleve 

të shoqërizimit, varion sipas individëve. Sipas kësaj teorie, sjellja kriminale duhet vlerësuar 

referuar shoqërizimit me persona, me të cilët krijohen raporte intime në një proces komunikimi 

interaktiv. Në brendësi të këtij komunikimi mësohen jo vetëm teknikat e nevojshme në kryerjen 

e krimit, por edhe shtysat,motivet,zakonet kriminale, të cilat çojnë në sjellje kriminale. Sipas 

Sutherland, pjesa më e madhe e komuniteteve janë të organizuara, si përsa i përket sjelljes 

kriminale ashtu edhe asaj antikriminale dhe, në këtë kuptim, kostoja ekrimeve është shprehje e 

organizimit diferencial të grupit.  

Kjo teori mund të përmbidhet në pikat e mëposhtme, të cituara nga Sutherland, për të kuptuar 

elementët kryesorë të sjelljes deviante përmes shoqërizimit të diferencuar:   

 Sjellja deviante mësohet nga komunikimi interaktiv me persona të tjerë, brenda grupeve 

si familja, fqinjët, shokët…etj. 

 Mësimi i sjelljes deviante përfshin si teknikat, ashtu edhe shtysat, motivet, zakonet 

kriminale. 

 Drejtimi specifiki motiveve varet nga përkufizimi i dhënë nga kodet ligjore si të 

favorshme ose të pafavorshme. 

 Një person bëhet deviant për një përjashtim nga përkufizimi i favorshëm i ligjit, 

krahasuar me përkufizimin e pafavorshëm në dhunim të ligjit. 

 Shoqërizimet e diferencuara, dallohen sipas kritereve të tilla si: prioriteti që kanë, 

kohëzgjatja, intensiteti i lidhjeve midis anëtarëve etj. 

 Procesi i mësimit të sjelljes deviante është analog me procesin e mësimit të sjelljes 

konform ligjit. 

 Sjellja deviante është shprehje e nevojave dhe e vlerave të përgjithshme, ashtu sikurse 

sjellja jodeviante është shprehje e të njëjta nevojave dhe vlerave. 

                                                           
3Speziale Nino: “Criminalita, Deterrenza Criminale e Determinanti Economiche. Analisi Empirica”, Salerno, 2011. 

 



 
 

17 
  

Konstatimet e para të Edwin Sutherland, sipas teorisë unitare të shoqërizimit të diferencuar, i 

dhanë udhë analizës tjetër të madhe të tij, tëashtuquajturit “white-collar crime”-krimi i jakave të 

bardha.4 

Vepra e tij e njohur, me titullin “White Collar Crime” është shkruar në vitin 1939 dhe është 

botuar e censuruar në vitin 1949. Ajo mbeti nën censurë për një kohë të gjatë dhe vetëm në vitin 

1983 u botua versioni original i saj nga Universiteti “Yale University Press”. Kur ky Universitet 

botoi versionin original të kësaj vepre, në shpjegimin që bëri z. Gilbert Geis, përfaqësues i këtij 

Universiteti, theksoi: “koncepti i Sutherland i “White-collar crime” shënoi studimin e krimit me 

themel, në të gjithë botën”5. Nëkëtë libër Sutherland theksoi se dezorganizimi social i prek të 

dyja klasat në mënyrë të njëjtë, shtresën e pasur dhe atë të varfërdhe se një pjesë e kriminalitetit 

është jo i gjetshëm dhe i pareferuar në statistika, për shkak se,i mbrojtur dhe i fshehur, derivon 

nga ato klasa sociale, të cilat nuk gjenden në kushtet e nevojës, por që kryejnë njësoj vepra 

penale. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Wikipedia, the free encyclopedia. Edwin Sutherland lindi në Gibbon, Nebraska në 13.08.1883 dhe vdiq në 
11.10.1950 në Bloomington, Indiana. Ai ishte Sociolog dhe Kriminolog i njohur, Profesor në disa universitete, ndër 
të cilat edhe në Universitetin e Çikagos, atë të Indianës etj. Në Universitetin e Indianës ai punoi në periudhën e 
kohës 1935-1950, themeloi Shkollën e Kriminologjisë dhe gjatë viteve të punës në këtë Universitet shkroi veprën 
'White Collar Crime'. 

5Po aty. 

 
6 Sutherland, Edwin: “White cillar Crimnality”, American Sociological Reiew, Indian University, 1940, fq. 11. 
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1.3  Teoria e “motivimit dhe mundësisë” e James William Coleman 

E lidhur me analizën e Sutherland është teoria e “motivimit dhe mundësisë” e James Coleman.  

Kjo teori përfaqëson njëvariant modern të mendimeve kriminologjike të gjysmës së dytë të 

shekullit të 20-të, e cila merret me studimin e motiveve që çojnë në këtë tipologji të krimit, atë të 

jakave të bardha.Sipas Coleman, në mënyrë që të ketë një krim të jakës së bardhë, duhet të 

ekzistojnë dy elementë: motivimi dhe mundësia. Motivimi është i lidhur me shkaqe psikologjike 

dhe sociale, kurse mundësia lidhet me shkaqe strukturore.7 Motivimi mund të varet nga katër 

elementë të lidhur mes tyre: 

- Personaliteti  

- Tërësia e dëshirave të subjektit 

- Vullneti për t’ u dukur fitues 

- Neutralizimi, ndrydhja e kontrollit social 

Personaliteti, si element i motivimit të sjelljes kriminale,varet nga trajtimi psikologjik. Ndonëse, 

lidhur me personalitetin e individëve që kryejnë krime të jakës së bardhë, janë kryer shumë pak 

studime dhe rezultatet nuk janë të mjaftueshme për të ndërtuar një profil psikologjik të jakës së 

bardhë, mund të thuhet, se të gjitha studimet e kryera kanë arritur në përfundimin se kriminelët 

me jakë të bardhë janë individë “normal” duke kuptuar me këtë, subjekte të cilët nuk kanë 

patologji psikiatrike. 

Dëshira për përfitim ekonomik, sipas Coleman,është një nga të parat dëshira që merret në 

konsideratë kur flasim për një subjekt, kryes i krimit tëjakës së bardhë, por kjo dëshirënuk është 

e mjaftueshme për të shpjeguar sjelljen kriminale.Shumë nga kriminelët me jakë të bardhë janë 

të shtyrë edhe nga dëshira për të mos humbur atë që kanë fituar. Dëshira për të rritur fitimet dhe 

                                                           
7Barbin Sabrina: “Whites Collar Crimes, Criminalitàeconomica italiana e internazionale”, Rivista di Psicodinamica 
Criminale, “White crime collar: I crimini dei colletti bianchi”, Italia, 2 luglio 2011, p.4-5 
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për të ruajtur apo mbajtur atë që tashmë ka, janë aspekte të të njëjtit fenomen, i cili përkufizohet 

nga Colemansi “financial self-interest”- (vetinteresi financiar).8 

Një tjetër motivim i fortë që shtyn individin të kryejë krime,është vullneti për t’u dukur fitues. 

Kjo është një nga “vlerat” kryesore në një shoqëri, ku paraqitja, luan një rol kaq përcaktues në 

sistemin ekonomik. Mirëqenia ekonomike dhe suksesi janë komponentë të kulurës së paraqitjes, 

si tërësi e normave dhe vlerave veçanërisht të spikatura në sistemet sociale të bazuara në 

kapitalizmin industrial. Paraqitja apo dukja, veç të tjerash, shihet si prodhuese e avantazheve jo 

vetëm thjesht për individin, por për të gjithë rrethin apo shoqërinë, e cila përfiton avantazhe nga 

përfitimi ekonomik, si rrjedhojë e paraqitjes. Duke e mbështetur në teorinë e tij të shoqërizimit 

tëdiferencuar, E. Sutherlandin, James Coleman thekson, se pjesa më e madhe e kriminelëve me 

jakë të bardhë janë konformistë, në sensin që, në mënyrë mekanike bien dakord me sjelljen e 

nëngrupit, të cilit i përkasin apo tek i cili bëjnë pjesë. 9 

Ndrydhja e kontrollit social sipas Coleman është element tjetër i motivimit, i lidhur me elementët 

e sipërcituar. Shoqëria nëpërmjet mas-medias, shkollës, politikës, fesë, etj., na mëson vlera etike 

e morale dhe proklamon rëndësinë e ruajtjes së etikës në të gjithë sektorët e jetës ekonomike e 

sociale. Individët përgjithësisht “lundrojnë” midis një zgjedhjeje konform moralit dhe një 

zgjedhjeje kundër tij, duke përfunduar në një situatë konflikti mes këtyre të dyjave. Kjo gjendje 

tejkalohet përmes teknikave të neutralizimit, të trajtuara teorikisht për herë të parë nga autori 

DavidMatza, të cilat e detyrojnë individin t’i shkelë apo dhunojë standardet e rëndësishme 

normative, duke evituar ta konsiderojë veten si kriminel apo deviant.10 

Bëhet fjalë për një qëndrim apo mendim të vërtetë racional, i cili manifestohet në momentin në të 

cilin individi është duke kryer aktin deviant.Referuar teknikave të neutralizimit, të cilat u 

interesojnë kriminelëve me jakë të bardhë, Coleman propozon disa shembuj:11 

                                                           
8 Po aty 
9 Matteo Ronca: “ Analisi Criminologica dello scandalo dei petrol”  Burim Interneti, www.adir.unifi.it, Italia 2000 
10Vep. Cit., po aty 

 
11Vep. Cit.,  po aty 
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Kështu, një lloj teknike e neutralizimit është qëndrimi, sipas së cilit, “është vetëm duke marrënë 

shkëmbim, dhe që shpejt do ta kthejë”. Një shembull tjetër i teknikës së neutralizimit është rasti, 

sipas të cilitkrimineli me jakë të bardhë bind vetveten “se nuk po i bën keq askujt”. Nën këtë 

shembull, Coleman sjell deklaratën e mëposhtme, të marrë në një proces gjyqësor kundër disa 

jakave të bardha: “E jashtëligjshme Po. Por jo kriminale…Unë besoj se veprimi kriminal 

nënkupton të dëmtosh dikë, dhe askush nga ne nuk e ka bërë”.Një teknikë tjetër e neutralizimit 

konsiston në atë që kriminelët me jakë të bardhë e konsiderojnë ligjin e shkelur “si të padrejtë 

ose jo të nevojshëm”. Shumë jaka të bardha të deklaruar fajtorë për krime ekonomike, mbrohen 

duke akuzuar qeveritë për qëndrime të papërshtatshme, nëpërmjet miratimit të ligjeve të padrejta, 

duke përdoruar shpesh ideologjinë kapitaliste të bazuar në: 

“laissez faire”– (lere të veprojë).  

Teknika të tjera të neutralizimit konsistojnë në qëndrimin,sipas të cilit, sjellja kriminale “ishte e 

nevojshme për të mbijetuar apo për të arritur një qëllim ekonomik vital” ose që, “të gjithë sillen 

në të njëjtën mënyrë, dhe për këtë arsye, nuk ka asgjë të keqe të sillesh si të gjithë”. 

Edhe teknikat e neutralizimit marrin jetë dhe reflektojnë mendësinë e nëngrupit, përpara se një 

individ t’i përdorë. Në më të shumtën e rasteve ato mësohen, rrallëjanë frut i gjetjes, shpesh 

adoptohen në situatën e vet personale nga ana e individit kryes i krimit me jakë të bardhë. 

Ndonëse mund të jetëi fortë, vetëm motivimi nuk mund të jetëi mjaftueshëm për t’i dhënë 

përgjigje pyetjes, se përse individi vendos të kryejë një krim. Është e nevojshme të ekzistojë 

edhe mundësia. Nëse nuk ekziston mundësia, nuk ka krim.Gjendja e mundësisë varet nga faktorë 

të ndryshëm, midis të cilëve përmenden: përceptimi subjektiv i mundësisë për t’u zbuluar, 

ashpërsia e sanksionit eventual, tërësia e përfitimit (pay-off) të pritshëm nga kryerja e krimit. 

Çdo mundësi krahasohet me të tjerat dhe zgjidhet ajo, që para të tjerave, duket më atraktive.12 

 

 

 

                                                           
12 Vep. Cit. Po aty.  
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1.4  Teoria e Gary Green 

Në dakordësi me mendimin e E. Sutherland, autori Gary Green në veprën e tij të botuar në 

Çikago në vitin 1990, flet për kriminalitetin profesional dhe thekson se bëhet fjalë për çdo 

veprim të ndëshkueshëm nga ligji, i cili kryhet falë mundësive të ofruara gjatë kryerjes së punës 

apo ushtrimit të profesionit. Në veprën e tij “Occupational crime” të botuar në Çikago në vitin 

1990, ai individualizon katër tipe të krimeve për shkak të profesionit: 

a-krimi profesional i organizuar, nga i cili realizojnë përfitime ekonomike organizatat ekonomike 

apo punëdhënësit; 

b-krimi professional,i kryer nga autoriteti shtetëror, i kryer në ushtrim të këtij autoriteti; 

c-krimi profesional i thjeshtë, i kryer nga profesionistët në aktivitetin e tyre të ushtrimit të 

profesionit; 

d-krimi profesional individual,i kryer nga individëthjesht të punësuar.13
 

Ky këndvështrim konceptual është në dakordësi me mendimin e E. Sutherland: përjashton nga 

kategoria krimet e kryera nga ato shtresa sociale, të cilat nuk janë kryer gjatë ushtrimit 

tëprofesionit si edhe sjelljet prej të cilave akumulohen pasuri në mënyrë ilegale,të cilat nuk 

rrjedhin nga statusi i lartë social. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13Green, Gary S.: “Occupational crime”, Chicago,1990,p. 13. 
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1.5  Teoria ekonomike e Gary Becker 

Gary Becker në vitin 1968 prezantoi të parin model ekonomik të krimit, me theks në gjenezën e 

sjelljeve deviante të njerëzve, duke u ofruar një përgjigje teorive sociologjike, psikologjike dhe 

psikiatrike të kohës. Ai tregoi se një krim, mund të jetë rrjedhojë e një disfate personale të 

autorit, por herë të tjera, mund të jetë frut i gjykimit racional e të kthjellët, duke nënkuptuar me 

këtë të fundit një përllogaritje të ftohtë, se si mund të maksimizohet mirëqenia personale. Becker 

afirmoi haptas, se çdo teori antropologjike nuk mund ta kundërshtojë faktin, se një individ, edhe 

pse i shëndetshëm dhe i integruar në shoqëri, mund të vendosë duke gjykuar në mënyrë racionale 

të kryejë një krim. Racionaliteti në gjykim është parë nga Becker si zgjedhje për të rritur dhe 

maksimizuar mirëqënien personale. Krimi është një veprim që mund të sjellë përmbushje të 

nevojave ose jo, por sipasBecker,është rrjedhojë e racionalitetit veprimi i një subjekti që vendos 

të kryejë një krim, në të cilin përfitimet i tejkalojnë kostot. 

Formula e Becker shpjegon kështu, sjelljen e një krimineli hipotetik, racional, të informuar mbi 

kostot dhe përfitimet e vendimeve të tij, në gjendje pra, të vlerësojë nëse, dhe kur do të kryejë një 

veprim kriminal, në alternativë të një sjelljeje konform ligjit. 

Formula e pritshmërisë e përshkruar nga Becker është si më poshtë: 

EU= pU (Ë0- F) + (1-p) U (Ë0 + G) 

në të cilën, 'EU'është pritshmëria (xpected utility), 'p'është propabiliteti që të arrestohet dhe 

dënohet (enforcement) për atë që kryen një krim, 'U'është nevoja, 'Ë0'është pasuria aktuale, 

'F'është dënimi, i cili shprehet në terma monetarë, dhe 'G'është fitimi në rast suksesi.14 

 

 
 
 

                                                           
14Becker Gary S.: “Crime and punishment”. An economic approach”, Journal of Political economy, Chicago 1968, 
p.169-217. 
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1.6  Qasja që duhet t ‘i bëhet studimit të kriminalitetit të jakave të bardha sipas  
Samuel W. Buell dhe Eugene Soltes 
 
Ky lloj kriminaliteti të intrigon, në kuptimin që shtrohet pyetja, përse disa profesionistë të paguar 

mirë kryejnë këto lloj krimesh, nganjëherë vetëm, herë të tjera me kolegë apo brenda një 

ambienti që përfshin gjithë organizatën, entin publik apo privat, apo institucionin? Nga ana tjetër, 

studimi dhe analizimi i tij është “i lodhshëm”, skemat financiare janë të vështira për t’u kuptuar 

dhe shpesh, nuk është e qartë kush është krimineli dhe kush është viktima. Kush është prezent 

kur ndërmarrja sposton disa numra në një letër përllogaritjesh ekonomike? Cili duhet fajësuar, 

nëse ka në varësi disa qindra apo mijëra të punësuar dhe një burokraci asfikuese?15  

Edhe atëherë kur arrihet të identifikohen përgjegjësit, si duhet t’i akuzosh dhe dënosh? 16 

Dy libra të publikuar së fundi  hedhin dritë mbi këtë dhe çështje të tjera: 

Për të eksploruar aspektet ligjore është “Capital Offenses:Bussines Crime and Punishmentin 

America's Corporate ” - ( Shkeljet e Kapitalit: Krimet në Biznes dhe Ndëshkimi në Koorporatat 

Amerikane) publikur në vitin 2016 i autorit Samuel W. Buell, një profesor i së drejtës në 

Universitetin “Duke”, i cili ka qenë kryeprokuror në rastin e çështjes “Enron” në SHBA.  Autori 

thekson, se krimet e ndërmarrjeve apo shoqërive tregtare ekonomike, në pjesën më të madhe 

varen nga konteksti dhe këto raste rrezikojnë të përmblidhen në pyetjen, nëse të akuzuarit e dinin 

apo jo që veprimet e tyre ishin në kundërshtim me ligjin, që do të thotë se, prokurorët duhet të 

lexojnë mendimin e të dyshuarit/të pandehurit.17 Është për t’u theksuar psh. se mbrojtja standard 

në rastet e mashtrimeve financiare nuk konsiston në atë që nuk ka pasur vend për mashtrim, por 

që i pandehuri nuk e dinte se ishte duke shkelur ligjin ose që, për këtë le të mendojë drejtësia, 

sjelljet mashtruese në  sektorë të ngjajshëm janë rregull.18 

Për të kualifikuar në kuptimin penal qëllimin (dhe nga kjo, veprën penale) është akoma më e 

vështirë, kur drejtuesit i janë drejtuar konsulentëve ekspertë për të marrë vendimet e tyre. Nëse 

një avokat apo ekonomist u thotë se është diçka legale, përgjegjësinë penale e mban personi në 

                                                           
15 Vep. Cit. .Josh Olejarz  : “Capire i reati dei colletti bianchi” , Harvard Business Review, Italia, 01.12.2016  
16 Po aty.  
17 Samuel W.Buell, “Capital Offenses:Bussines Crime and Punishment in America's Corporate ”, USA                               
2016   
18 Po aty 
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emër të të cilit kryhet veprimi në kundërshtim me ligjin. Shumë nga gjërat që më pas duken si 

egoiste,nuk u janë referuar fakteve të kundraligjshme, në kuptimin se duhet kryer veprimi në 

shkelje të ligjit, por shumë krime verifikohen kur praktikat e mira të biznesit tejkalojnë kufijtë e 

asaj që ligji përmban. Ndjekja e sjelljeve kriminale është veçanërisht problem kur i përket 

organizatave. Në raste të tilla është e vështirë të zbulosh me saktësi ku qëndron faji. Mendo që, 

shumë shpesh opinioni publik nuk arrin të dallojë në një korporatë përfituesit e fitimeve dhe ata 

që punojnë aty. Ata që ndodhen në majë tëstrukturës organizative dhe që mbajnë mbi shpatulla 

përgjegjësinë e të gjithë ndërmarrjes, shpesh dinë shumë pak për këtë që ndodh në përditshmëri. 

Duke ndëshkuar përmes gjobave apo dërguar në burg drejtuesit apo krijuesit e kompanisë, 

rrezikon ta shkatërrosh atë, dhe kjo sjell efekte ekonomike, të cilat rëndojnë tek vartësit, klientët 

dhe komuniteti i pafajshëm.19 

Nuk janë përgjigje të lehta, dhe autori S. Buell thekson se, drejtësia tenton të ndjekë vetëm rastet 

në të cilat mendon se mund të fitojë. Megjithëse, mund të gjejmë ngushëllim duke menduar për 

një progres të vogël që është bërë nga 1996 në 2011, mesatarja  e sanksioneve  për mashtrim 

thuajse është dyfishuar, përveçse është konsideruar si krim federal.20 

Ndërsa eksperienca e Buell na fokuson tek korrupsioni organizativ dhe tek vështirësia për ta 

luftuar, vepra e publikuar po në vitin 2016 “Why They do it: Inside the Mind of the White Collar 

Criminal ” - (“Çfarë t’u bëjmë atyre:Brenda Mendjes së Kriminelëve me Jakë të Bardhë”) e 

autorit Eugene Soltes, docent në Shkollën e Biznesit në Harvard, na përqendron në mënyrë 

specifike në kriminelë të veçantë, të cilët janë kapur e ndaluar. Libri i tij bazohet në intervista të 

gjata të realizuara me persona të deklaruar fajtorë për krime administrative, gjatë të cilave Eugen 

Soltes është përpjekur të kuptojë në ç’mënyrë këta persona kanë kaluar nga zyrat e tyre drejtuese 

në një qeli burgu. Me kalimin e viteve,autorët sipas Soltes kanë dhënë çdo lloj shpjegimi: një 

natyrë deviante, teoria e “mela marcia ”- (mollës së kalbur), karakteristikat fizike, mungesë 

autokontrolli, mungesë empatie, gjendja kimike cerebrale, psikopatia, presioni nga ana e 

kolegëve.Disa nga këto teori,sipas Soltes,e kanë humbur kredibilitetin, të tjera shpjegon ai, janë 

                                                           
19 Vep. Cit. Josh Olejarz  : “Capire i reati dei colletti bianchi” , Harvard Business Review, Italia, 01.12.2016, 
20Vep. Cit. Josh Olejarz  : “Capire i reati dei colletti bianchi” , Harvard Business Review, Italia, 01.12.2016      
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të pamjaftueshme.Po çfarë thonë protagonistët?Nëse ka njëkoncept, i cili mund të përmbledhë 

rezultatet e kërkimit të tij, është se jakat e bardha kriminelë, nuk ndalen thuajse asnjëherë të 

mendojnë për efektet apo viktimat potenciale të vendimeve të tyre. Ky konstatim del nga 

intervistat e marra: 21 

“Nuk mendova asnjëherë për kostot, por vetëm për përfitimet” (i intervistuar); 

“E di që kjo do të tingëllojë e çuditshme, por kur nënshkruaja dokumentet,nuk mendoja për 

veprimet e mia në termat e të turpëruarit” ( i intervistuar); 

“Nuk kam menduar kurrë për pasojat…, sepse nuk mendoja se po bëja diçka të gabuar” (i 

intervistuar)…22 

Për të përballuar këtë mungesë autokontrolli impresionuese, E. Soltes futet në psikologjinë e 

proçeseve penale vendimmarrëse kundër koorporatave. 23  Një prej pasojave të organizimit 

modern të korporatave, është se liderët, janë larg nga punëtorët, klientët dhe opinioni publik. Kjo 

distancë psikologjike ndikon që drejtuesit të ndërrojnë rrugë. Shembull pas shembulli, Soltes 

tregon se krimet e jakave të bardha tentojnë të lindin kur mbikqyrja rutinë e veprimeve të 

përditshme i bën ata të rrëshqasin,përmes filtrave moralë të atij qëi kontrollon. Kurset e etikës së 

shkollave të biznesit mund të ndihmojnë, por për të marrë vendime në shkollë, është ndryshe nga 

përballja me botën reale.24 

Të dy autorët, S. Buell dhe E. Soltes në shkrimet e tyre konkludojnë në faktin, se kemi nevojë 

për masa  më të mira të veprimit kundër krimeve të ndërmarrjeve.25 Zgjidhja që propozon Soltes 

është ajo për të parandaluar sjelljet joligjore përpara se ato të verifikohen. Duke patur parasysh, 

se shumë nga drejtuesit vihen nën akuzë pa patur një qëllim kriminal, zgjidhja më e mirë sipas 

Soltes është që drejtuesit të mbështeten nga persona, të cilët nuk kanë frikë të vendosin në 

diskutim vendimet e tyre kur këto përbëjnë shkelje të ligjit.26Nga këndvështrimi ligjor Buell 

thekson, se duhet një transparencë më e madhe nga drejtuesit në korporatat apo organizatat 

                                                           
21 Vep. Cit. Josh Olejarz  : “Capire i reati dei colletti bianchi” , Harvard Business Review, Italia, 01.12.2016 
22Vep. Cit. Josh Olejarz  : “Capire i reati dei colletti bianchi” , Harvard Business Review, Italia, 01.12.2016 
23 Po aty. 
24 Eugene Soltes 'Why They Do It? Inside the Mind of the White Collar Criminal', USA, 2016 
25 Vep. Cit.  Josh Olejarz  : “Capire i reati dei colletti bianchi” , Harvard Business Review, Italia, 01.12.2016 
26 Eugene Soltes 'Why They Do It? Inside the Mind of the White Collar Criminal', USA, 2016 
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fitimprurëse, me qëllim që të veprojnë në interes të aksionerëve. Kërkohen edhe ligje më të mira, 

sipas këtij autori, por ai njëkohësisht thekson, se këto ligje do të funksiononin deri në njëfarë 

pike, duke patur parasysh se ndërmarrjet dhe korporatat e mëdha, investojnë mijëra dollarë për të 

mos u bërë ligjet,të cilat do të vendosnin kufij të përfitimit ekonomik dhe mbi të gjitha për të 

mos u bërë ligjet që do të parashikonin krime në kuptimin penal.27 

Zgjidhja e vërtetë thekson Buell, do të ishte ajo e të rimenduarit, se çfarë përbën korrupsion, 

qoftë në sferën ekonomike, qoftë në atë politike. Para së gjithash, kontributet në fushatat policore 

hyjnë në veprimet egoiste që nuk janë ligjore. Derisa përkufizimi i ligjshmërisë nuk do të 

pushojë së qëni i kontrolluar nga persona apo organizata me portofola të mbushur mirë, është e 

pamundur që të verifikohet një ndryshim real.28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Vep. Cit.  Josh Olejarz  : “Capire i reati dei colletti bianchi” , Harvard Business Review, Italia, 01.12.2016 
28Samuel W.Buell, “Capital Offenses:Bussines Crime and Punishment in America's Corporate ”, USA,                                            
2016 
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KREU II   
 

DISA RASTE TË KRIMEVE TË JAKAVE TË BARDHA PËRGJATË SHEKULLIT TË XX  
NË SHBA DHE NË VENDET E EUROPËS KONTINENTALE 

 
 

Rastet e para tëkrimeve të jakave të bardha, të cilat janë hetuar dhe zbuluar i gjejmë që në vitet 

1800. Kriminologjia e kohës gjen në delinkuencën ekonomike shfaqjen e një kriminaliteti që 

zhvillohet, falë edhe zhvillimit të një shoqërie moderne kapitaliste.29 

Hetimi i Bankës Romane, i cili shumë shpejt në atë kohë u kthye në hetim parlamentar, krijoi për 

ca kohë, një klimë tensioni.  

Raste të tjera të krimeve të jakave të bardha, interesante për t’u marrë në shqyrtim, i gjejmë në 

fund të viteve 70-të. 30 

2.1  Skandali i Bankës Romane 

Banka Romane ishte një prej gjashtë bankave, të cilat në Itali ishin të autorizuara për emetimin e 

monedhës vendase me kursin ligjor,i cili bazohej në sistemin “gold standard”.  

Ashtu si në shtete të tjera europiane, edhe në Itali, monedha ishte prej letre dhe vlera e saj ishte e 

garantuar nga këmbimi i saj me ar sipas një raporti përcaktues, që do të thotë, se emetimi duhet 

të ishtei mbuluar nga një sasi ari që ruhej në bankat apo institutet e emetimit.  

Në Itali,që prej vitit 1874, konkursi i detyrueshëm, të cilit i nënshtroheshin institutet e emetimit 

të monedhës, përcaktonte rreptësisht të drejtat dhe detyrat e gjashtë bankave të autorizuara për 

emetim të kartëmonedhës, duke specifikuar në mënyrë precize sasinë e bankënotave dhe raportin 

e tyre me rezervat në ar. 

Duke nisur nga viti 1870, kohë kur në qytetet italiane ndodhi urbanizimi modern dhe  bumi në 

sektorin e ndërtimit, ekspansioni ekonomik bëri që bankat të ishin protagonistet kryesore 

                                                           
29Sabrina Barbin, “ White Collar crimes. Criminalità economica italiana e internazionale” , 
 Rivista di Psicodinamica Criminale, “White crime collar: I crimini dei colletti bianchi” p. 13-14, Italia, 2 luglio 2011. 
30 Po aty 
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tëinvestimit të depozitave në sektorin e ndërtimit, duke blerë aksione apo tituj të tjerë të 

këmbyeshëm me afat të gjatë apo duke kredituar ndërmarrjet e pasurive të paluajtshme.  

Kur rreth vitit 1889 shpërtheu kriza në sektorin e ndërtimit, disa nga bankat kryesore private të 

sistemit bankar italian,u gjendën përballë të papriturave.Kapitalet e tyre të paluajtshme nëkredite 

apo tituj të tjerë me afat të gjatë maturimi dhe shlyerjeje nga ana e ndërmarrjeve të ndërtimit, po 

bëheshin inekzistente, pasi ndërmarrjet ku ato kishin investuar po dështonin dhe nuk kishin në 

dispozicion likuidetete për t’i bërë ballë krizës. 

Bankat mëmë filluan të viheshin në likuidim. Për të evituar kolapsin ekonomik, shteti italian 

ndërhyri në mbështetje të bankave. Që prej vitit 1883 bankat e emetimit ishin autorizuar tërrisnin 

emetimin e monedhës, për të mbështetur investimet në sektorin e pasurive të paluajtshme, duke 

dalë përtej raportit të mbulimit me ar të fiksuar më parë. 

Me krizën erdhi autorizimi i emetimit të monedhës së re pa mbulimin me rezevë ari. Banka 

Romane kreu parregullsi të mëdha, të cilat e shtynë ministrin e industrisë Miceli të kërkonte 

krijimin e një komisioni hetimor të kryesuar nga senatori Alvisi. 

Hetimi nxori parregullsi të shumta dhe guvernatori iBankës Romane rezultoi i përfshirë. Sasia e 

kartmonedhës së emetuar tejkalonte 25 milionë lireta (1 milion lireta= 4 milion euro aktualisht), 

sasi për të cilën banka ishte e autorizuar të emetonte. Rezultonte një mungesë prej 9 milion 

liretash, që ishte prekur me emetimin e një serie të hollash dublikatë, false.   

Rezultoi se Banka kishte përdorur këtë sasi të hollash për spekulim në sektorin e pasurive të 

paluajtshme, tashmë në krizë, edhe për të korruptuar politikanë e gazetarë nëpërmjet emetimit të 

kambialeve në favor të tyre, të cilat pranë datës së skadencës këmbeheshin rregullisht me të holla 

të vlefshme. Në këtë mënyrë, cenoheshin përfituesit e vërtetë të shumave të tilla nga interesat 

bankare.  Banka kishte emetuar të holla edhe në favor të disa qeverive vendase, të tilla si, qeveria 

e kryeministrit Depretis më 1876. 

Tashmë qeveria e re e vitit 1891 e kryeministrit Rudini, urdhëroi që Senatori Alvisi t’i referonte 

në Senat rezultatet e hetimit. Elementë politikë si Giolitti, Crispi, Miceli, ish- kryeministra…etj., 

ushtruan ndikimin e tyre për të mos u bërë i mundur referimi në Senat. Për dy vjet, çështja u 
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mbulua, por Alvisi ua kishte dorëzuar disa prej miqve të tij politikanë këtë zbulim dhe në vitin 

1893, deputeti Napoleone Colaianni në opozicion radikal me qeverinë e Cripsit në fillim dhe të 

Giolittit më pas, bëri të shpërthente skandali. 

Giolitti, kryeministër i zgjedhur që nga maji i vitit 1892, u kufizua të krijonte një komision të 

hetimit administrativ, duke i dhënë pushtet të vogël dhe detyra të kufizuara, krahasuar me 

komisionin hetimor parlamentar që ishte kërkuar nga shumica e deputetëve. 

Në janar 1893 komisioni administrativ kishte vërejtur se: 

65 milionë lireta qarkullonin në mënyrë abuzive, të emetuara nga Banka Romane përtej kuotës së 

fiksuar; 

20 milionë mungonin në thesarin e Bankës; 

40 milionë ishin kartmonedha false. 

Guvernatori i Bankës Romane Bernardo Tanlongo dhe drejtori Michele Lazzaroni u arrestuan 

dhe nisi një proces gjyqësor,i cili u mbyll në 1894, dhe u ndoq nga arrestime të tjera (drejtori i 

Bankës së Napolit) dhe nga vdekje misterioze si ajo e ish drejtorit tëBankës së Siçilisë, i cili 

kishte denoncuar parregullsitë.  

U krijua një komision i ri hetimor parlamentar. Giolitti u akuzua se kishte marrë shumat prej 

60.000 lireta dhe 40.000 lireta. Duke u përfshirë në këtë skandal ai u detyrua të dorëhiqet nga 

posti i kryeministrit  në 15 dhjetor 1893 dhe u vendos  në Berlin, sipas disave për të evituar 

arrestin. Ndërsa nga burgu, ish-guvernatori Bernardo Tanlongo, deklaronte se kishte paguar 

shumë politikanë. Ai shqiptoi këto fjalë:“Nëse më duhet të quhem përgjegjës jo për fajin tim, do 

të  jem i detyruar të bëj një skandal”. 

Procesi gjyqësor u mbyll në mungesë të të gjithë të pandehurve. Gjyqtarët me vendim 

deklaruan,se shumë nga dokumenet që provojnë fajësinë e tëpandehurve ishin zhdukur, prandaj 
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për këtëarsye procedimi penal arkivohej. 31Në një revistë satirike të kohës, mbi skandalin e 

bankës romane shkruhej kjo këngë: 

Futen duart në arkë - krak 

Gjenden thasë plot me ar - krak 

Për të qeverisur si i bëhet? 

Të vjedhësh, të vjedhësh gjithmonë të vjedhësh! 

Nëse vjedh një copë në një qese buke - krak 

Shkon drejt e në qeli, pa nder - krak 

nëse përkundrazi, vjedh disa miliona 

të quajnë komandant. 32 

 

2.2  Koorporata “Enron”- SHBA 

“Enron Corporation” ishte një nga kompanitë e mëdha multinacionale, e cila operonte në fushën 

e energjisë. Në vitet 1990-2001 shoqëria kishte patur në rritje mjaft të shpejtë, duke arritur 

vendin e 7-të në klasifikimin e kompanive multinacionale më të rëndësishme në SHBA.  Në vitin 

2001 “Enron” papritur falimentoi. Në një periudhë të shkurtër kohore aksionet “Enron”, të 

konsideruara solide, humbën gjithë vlerën e tyre, duke kaluar nga vlera e 86 dollarëve në 26 cent, 

duke hedhur “në erë”  rreth 60 miliard dollarë në harkun kohor të tre muajve.Kjo bëri që 

aksionerët të pësojnë humbje të mëdha. Opinioni publik kërkonte sqarime, sepse dukej e 

pashpjegueshme që një shoqëri multinacionale që kishte një faturim në vlerën rreth 130 miliard 

dollarë të bjerë kështu papritur, pa sinjal paralajmërimi. Duke hetuar më thellë, u zbulua se 

“Enron” me mashtrime kontabël i mbante lart të ardhurat e saj dhe merrte mbështetje nga ana e 

                                                           
31Sabrina Barbin, “ White Collar crimes. Criminalità economica italiana e internazionale” , Rivista di Psicodinamica 
Criminale, “White crime collar: I crimini dei colletti bianchi” p. 13-14, Italia, 2 luglio 2011. 
32Po aty,  fq. 15. 
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qeverisë në këmbim të ndihmës financiare nëpër fushata elektorale. Ajo jepte donacione në favor 

të njerëzve të politikës, në formë aksionesh ose në të holla në dorë. Këto favore shkonin për të 

dyja partitë, atë republikane dhe atë demokratike. U zbulua gjithashtu, se ekzistonte një rrjeti 

shoqërive të“ Enron”, që drejtuesit kishin krijuar në disa parajsa fiskale. Shoqëritë në total ishin 

881, nga të cilat, më shumë se 600 në ishujt Cayman. Në këtë mënyrë, Enron teorikisht e 

vendosur në kontrolle tëshumta, kishte arritur të shmangte një pjesë të konsiderueshme të taksave 

dhe të frynte të ardhurat edhe në periudhë krizash. Episodi më domethënës kishte ndodhur në 

vitin 2000, kur një taksë në vlerën 112 milion dollarë u transformua në një kredit prej 278 

milion.Një ndihmë në këtë aktivitet ishte ofruar nga “Artur Andersen’, një shoqëri multinacinale 

amerikane, e specializuar në çertifikimin e bilanceve. Një faliment i këtyre përmasave ishte i 

rëndë. Enron kishte grumbulluar një borxh prej 10 miliard dollarë të shpërndarë në banka të 

ndryshme në të gjithë botën dhe veçanërisht në SHBA. Institutet e kreditit që kishin llogari në 

shoqërinë multinacionale u gjendën në vështirësi, po ashtu edhe shoqëritë e siguracionit që duhet 

të rimbursonin humjet. Disa prej tyre falimentuan. Probleme u krijuan për aksionerët dhe për të 

punësuarit, të cilët u pushuan në masë. Edhe fondet e pensionit, disa të varuar nga Enron pasi 

kishin investuar tek ajo, u prekën, dhe 20.000 vetë mbetën pa pension duke humbur mundësinë të 

shfrytëzonin kontributet e derdhura.  

Pas rënies së kompanisë mashtruese,Kongresi Amerikan krijoi një komision hetimor dhe 

përfaqësuesit e kompanisë u dërguan për gjykim dhe u dënuan penalisht me burgim nga 18 muaj 

deri në 24 vjet. Ken Lay, president dhe administrator i koorporatës,vdiq nga infarkti përpara se 

t’i shqiptohej dënimi. Jeff Skilling administrator i deleguar dhe regjisor i mashtrimit kolosal 

financiar u dënua me 24 vjet burgim. Të pandehurit e tjerë, të cilët bashkëpunuan me drejtësinë u 

dënuan me nga 2, 3 dhe 10 vjet burgim.33 

 

 

 

                                                           
33Wikipedia: “Il caso Enron: La storia dell fallimento“. 
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2.3  Rasti i Bernard Madoff 

Mashtrimi financiar që kreu Bernard Madoff, përfaqëson një ndër mashtrimet më të mëdha të 

zbuluara deri tani. Ai ishte mjaft i njohur dhe i respektuar në komunitet. Këshilltari shkollës së 

Biznesit në Universitetin “Yeshiva” në Nju Jork dhe anëtar iGrupit Institucional Kulturor, ai 

ishte financier në profesion. Ishte gjithashu, edhe president i “NASDAQ”, institutit të listimit të 

liçensave teknologjike amerikane. 

Aktivitetin e tij e filloi si broker në vitet 1970 duke krijuar shoqërinë brokere “Investment 

Securitie”. Reputacioni personal i tij, veçanërisht në komunitetin hebre, ishte kaq i madh sa ai u 

quajt “Jewish Bond” (nderim hebraik).34 

Shoqëria e tij, sikurse rezultoi më vonë nga hetimet, ishte një skemë e madhe mashtruese, e cila 

konsistonte në premtimin mashtrues të fitimeve të larta për investitorët, duke paguar interesat e 

maturuar te investitorët e vjetër me të hollat e investitorëve të rinj. Mashtrimi konsistonte në 

faktin qëMadoff, paguante interesat me kapitalin e klientëve të rinj. Skema shpërtheu në 

momentin që rimbursimet e kërkuara tejkalonin investimet e reja. Në periudhën e fundit, 

kërkesat e fitimit nga investimi kishin arritur në rreth 7 miliardë dollarë dhe Madoff nuk ishte më 

në gjendje të shlyente interesat e premtuara me burimet financiare disponibël. Në 11 dhjetor 

2008,Madoff u arrestua nga agjentët federalë, duke u akuzuar se kishte mashtruar klientët e tij 

duke shkaktuar një mungesëprej rreth 65 miliardëdollarësh. 

Rasti Madoff përfaqëson një dështim të madh për organet e kontrollit në SHBA. SEC,një 

komision i kontrollit federal,i krijuar që prej vitit 1992 kishte kryer disa verifikime pranë 

shoqërisë sëMadoff, pa vërejtur shkelje të rënda.35.Në dhjetor 2008 u vu në dijeni se, megjithëse 

Madoff administronte rreth 17 miliardë dollarë për llogari të klientëve të tij, vetëm 1 milion 

dollarë ishte investuar në aksione.36Klientët e Madoff ishin institute të mëdha financiare dhe 

investitorë institucionalë, tek të cilët kaluan pasojat e mashtrimit. Banka të ndryshme në të gjithë 

botën deklaruan se kishin investuar në skemën Madoff. 37 

                                                           
34Wikipedia,  the free encyclopedia 
35Antonella Oliveri, “ I dubbi c`erano ma i controllori non hanno visto” Il Sole 24 ore”, Italia 14dicembre 2008,p.5 
36Po aty 
37Wikipedia,  the free encyclopedia 
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Institute europiane si “Royal Bank of Scotland” rreth 445 milionë euro, Banka Spanolle 

“BBVA” rreth 300 milionë euro, Banka Franceze “Natixis” rreth 450 milionë euro, bankat 

italiane “UniCredit" 75 milionë euro dhe Banka Popullore 8 milionë euro. Humbja më e madhe 

dukej se ishte për Grupin Britanik “HSBC” me humbje prej rreth 1 miliard dollarë dhe për 

shoqërinë “Fairfield Greenwich Group”,  që investoi në fondin Madoff më tepër se gjysmën e 

pasurisë së saj në shifrën prej 7,5 miliardë dollarë.38 

Në 11 dhjetor 2008 Madoff u arrestua nga FBI.  Në vitin 2009 u deklarua fajtor për 11 akuza dhe 

pranoi se kishte mashtruar mijëra klientë përmes fondit të tij tëmenaxhimit të pasurive, që prej 

fillimit të vitit 1990. Në 29 gusht 2009 u dënua me 150 vjet burgim,dënimi maksimal i dhënë nga 

Ligji. Gjykata e Falimentit emëroi një likuidator me detyrën për të rikthyer humbjet e pësuara 

klientëve në vlerën 18 miliardë dollarë. 

Rasti Madoff në vitin 2008 tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare, pasi ktheu në vëmendje të 

publikut funksionimin e skemës Ponzi, e cila e mori emrin e saj nga një emigrant italian, i cili në 

fillim të viteve ´900 e vuri i pari në funksionim në praktikë në përmasa të mëdha këtë skemë.39 

 

2.4  Skandali Lockheed 

Skandali Lockheed i përket rateve të rënda të korrupsionit të ndodhura në vende të ndryshme në 

vitet 1970; në veçanti,nëVendete Ulta, Gjermaninë Perëndimore, Japoni dhe Itali. 

Në vitin 1976 koorporata amerikane “Lockheed”,pranoi se kishte paguar indirekt politikanë dhe 

ushtarakë të huaj për të shitur jashtë SHBA-së paisjet e saj ushtarake.40 

 

 

                                                           
38 Po aty 
39Sabrina Barbin, “ White Collar crimes. Criminalità economica italiana e internazionale” , Rivista di Psicodinamica 
Criminale, “White crime collar: I crimini dei colletti bianchi” p. 11, Italia, 2 luglio 2011. 

 
40Wikipedia,  the free encyclopedia “ Scandalo Lockheed” 
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2.4.1  Skandali në Vendet e Ulta 

Në Vendet e Ulta rezultoi i implikuar princi, bashkëshort i mbretëreshës Giuliana, Bernhard van 

Lippe-Biesterfeld, të cilin Lockhedd mundi ta korruptojë për t’u siguruar, qëavionët e saj 

ushtarakë të markës Starfighter F-104G, të kontraktoheshin për t’ iu shitur bazës së  aviacionit. 

Shtypi amerikan, në 1976, publikoi dokumente dhe dëshmi për shifrat, të cilat shkonin për llogari 

të princit. Sipas Ernest Hauser, agjent i shitjeve pranë Lockheed, Princi Bernhard i kishte dërguar 

shoqërisë Lockheed një letër autograf që konfirmonte dyshimet: 

“Nëse nuk marr 4 milionë dollarë, Luckheed nuk do të shesi më kurrë asgjë në Hollandë”.41 

Komisioni Donner, i krijuar nga Qeveria Holandeze në 1976 për të ekzaminuar akuzat, doli në 

përfundimin, se ishte bërë korrupsion në vlerën e 1.1 milionë dollarëve. Princi duhet të hiqej 

vullnetarisht nga ushtrimi i disa funksioneve publike si Komandat i Përgjithshëm i Forcave të 

Armatosura. Gjykata e Lartë Holandeze e konsideroi Mbretëreshën si të papërfshirë në këtë aferë 

korrupsioni dhe deklaroi si të inkriminuar bashkëshortin e saj, duke u shprehur se kishte dhunuar 

Kushtetutën.42 

 

2.4.2  Skandali në Gjermaninë Perëndimore 

Në Gjermani në fillim të viteve '60, biznesi i madh ushtarak europian ishte ai i shitjes së 

avionëve në Gjermaninë Perëndimore, tregu mëi pasur aeronautic i NATO-s, i hapur për 

furnizues jo nacionalë. Fitimi i tregut gjerman ishte i rëndësishëm edhe për betejën tregtare në 

Europë. 43 

Ekzistonin tre prodhues amerikanë: Logkheed me avionët e markës “Starfighter”, shoqëria 

Northrop me avionët “Tigër” dhe Grumman me avionët e markës “Supertigër”. Konkurrentë të 

mëdhenj të amerikanëve ishin francezët, me avionët e tipit “Mirage III” të shoqërisë Dassault 

dhe suedezët me avionët ‘Viggen-Thunderbolt” të shoqërisë Saab. 

                                                           
41Wikipedia,  the free encyclopedia “ Scandalo Lockheed” 
42 Po aty 
43 Po aty 
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Gjermania përfundoi duke blerë avionët “Starfighters” të shoqërisë Lockheed, madje një të tretën 

e të gjithë ekzemplarëve të prodhuar në shifrën prej mbi një mijë. 

Agjenti i shitjeve të Lockheed, Ernest Hauser foli për pagesa për vendet e Ulta në favor të 

bashkëshortit të Mbretëreshës Giuliana dhe për financime në shumën prej 12 milion dollarë të 

Partisë Bashkimi Kristiano-Social në Bavari. Kryetari i Partisë, Straub kundërsulmoi duke e 

akuzuar Ernest Hauzer, se punonte për shërbimet sekrete ruse, KGB.  

Nëvitet 1975-1976 u kryen hetime nga Komisioni i kryesuar nga Frank Church dhe nga SEC   

(Komisioni i Sigurisë) dhe përpara shpërthimit të skandalit, arsyeja shtetërore përfundoi duke 

vendosur më të mirën rreth të vërtetës së korrupsionit të lidhur me shitjen e avionëve, duke iu 

referuar thënieve tëErich Hartmann, i cili konsiderohej si piloti më i famshëmi Luftës së Dytë 

Botërore dhe mëi suksesshmi aviator në historinë e luftimeve të tilla (pjesëmarrës në 1404 

misione luftimi). 

Ai i kishte konsideruar avionët F-104 si difektozë dhe pak të sigurtë, dhe se kishte kundërshtuar 

ashpër blerjen e tyre nga ana e forcave ajrore luftarake të Gjermanisë gjatë Luftës së Dytë 

Botërore. 

Para ndërhyrjes së prokurorisë, dokumentet në Ministrinë e Mbrojtjes, të cilat i përkisnin blerjes 

së avionëve “Starfighter”u asgjesuan. 

Nga deklasifikimi i dokumenteve shtetërore në Departamentin Amerikan të Shtetit rrjeti i 

korrupsionit prezantohej si i përhapur shumë më shumë, dhe nuk kufizohej vetëm tek njëministër 

i korruptuar dhe tek një kompani korruptuese. Rrjeti i të korruptuarve arrinte edhe shumë më 

poshtë se niveli politik, deri edhe tek komisioni i brendshëm i verifikimit teknik i BËB, i cili 

merrej me furnizimin e pajisjeve për mbajtjen teknike të avionëve. 

Ambasadori amerikan në Bon, Martin J. Hillenbrand i dërgonte Departamentit Amerikan të 

Shtetit në vitin 1976 detaje mbi korrupsionin në Gjermani, përmes një kabllograme të klasifikuar 

si'sekret' në të cilën thuhej: 

“Z. Sellshopp, Ministrii Mbrojtjes ka marrë një shumë të majme dhe kishte filluar t’i investonte 

paratë e tij në blerje pasurish të paluajtshme. Kompanisë Luckheed, e cila e dinte korrupsionin, 
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Sellshoppi kishte thënë: “Për hir tëZotit, këta djem nuk dinë si t’i xhestojnë gjithë këto para, dhe 

do të na shkaktojnë katastrofë”. 

Sipas ambasadorit Hillenbrand, nuk ishin vetëm ushtarakët dhe civilët në Ministrinë e Mbrojtjes 

apo nënsekretarët që përfitonin nga lumi i nëndheshëm i parave të lidhura me blerjet ushtarake, 

por edhe agjentët e shitjeve pranë Luckheed.44 

 

2.4.3  Në Japoni 

Skandali Luckheed ishte eventi më i ndjeshëmi jetës politike të Japonisë, që pas Luftës së Dytë 

Botërore. Ashtu si Gjermania, e privuar nga një aeronautikë nacionale, Japonia duhej të blinte 

avionë civilë dhe ushtarakë jashtë vendit. Japonia në fillim të viteve 1970 përfaqësonte një treg të 

rëndësishëm për kompaninë Luckheed. Kompania në fund të viteve 50, krahas agjentëve të saj 

zyrtarë, kishte punësuar në të zezë si konsulent sekret Yoshio Kodama, një kriminel, i cili pasi 

ishte mbajtur 3 vjet në burg nga amerikanët ishte lënëi lirë. Të preokupuar më tepër në luftën 

kundër komunizmit, sesa nga fitorja e shkuar kundër nacionalizmit japonez, Kodama me pasuritë 

e fituara gjatë luftës, u bë një nga financuesit kryesorë të partive të djathta anti komuniste 

japoneze.45 

Në vitin 1971 Carl Kotchian, agjent zyrtar i shitjeve ndërkombëtare në Lockheed, u takua me 

Kodamën për të kryer një prej fushatave të tij të korrupsionit më të vështirë: “mbylljen e një 

marrëveshjeje për avionë civilë dhe ushtarakë”. 

Carl Kotchian, vendosi të përdorë një strategji të korrupsionit, në disa linja. Njëra linjë kalonte 

nga agjenti klandestin Kodama dhe miku i tij Kenji Osano, njëkohësisht aksioner në shoqëritë 

ajrore dhe mik i kryeministrit Kakuei Tanaka, kurse linjat e tjera kalonin përmes agjentëve 

zyrtarë të punësuar nga Luckheed. Në vitin 1972 afera korruptive Kotchian- Kodama rezultoi 

fituese. 

                                                           
44Wikipedia,  the free encyclopedia “ Scandalo Lockheed” 
45 Po aty 
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Në vitin 1976 u bë publike në SHBA dhe u përhap në Japoni lajmi,se kompania amerikane kishte 

paguar me 3 milionë dollarë Kryeministrin japonez Kakuei Tanaka për ndihmën e dhënë në këtë 

kontratë. Skandali e detyroi kryeministrin të japë dorëheqje dhe paralelisht filloi procesi penal 

ndaj tij,i cili u zvarrit për 10 vjet dhe përfundoi me arrestimin e ish-kryeministrit, vetëvrasjen e 

shoferit të tij dhe tëkushëririt Toshio Tanaka dhe me arrestimin e shumë personave të tjerë të 

përfshirë. 

Sipas deklarimeve të agjentit zyrtar Kotchian, në një marrëveshje prej gati gjysmë miliardë dollar 

për 14 avionë të tipit “TriStar”, kostot e korrupsionit ishin të pranueshme, madje të ulëta: 12 

milionë dollarë në 1972, më pak se 3% të të gjithë shumës, u paguan “nën mëngë”.  Por mbi të 

gjitha, sipas logjikës së Kotchian, 3%-shi ishte i justifikuar, nëse marrëveshja mbi blerjen e 

avionëve “TriStar” e shpëtonte Lockheed dhe vendet e saj të punës në Kaliforni, ndërsa në të 

njëjtën kohë përmirësonte bilancin e pagesave midis Japonisë dhe ShBA-së. 

Në 1983 ish-kryeministri Tanaka u dënua me 4 vjet burgim dhe me gjobë në vlerën prej 500 

milionë Yen, por apeloi, mbeti deputet dhe nuk u kthye më kurrë në qeli. Kodana për herë të 

fundit u pa në publik në vitin 1977 përpara Gjykatës së Tokios. Ai ishte një prej njerëzve më të 

pasur në Azi, një kriminel,i cili bënte pjesë në Jacuzi (mafia japoneze), e qëi kapërceu barrierat 

kulturore të japonezëve. Pas këtij skandali, një ultranacionalist japonez dështoi në atentatin e tij 

të tipit kamikaz për ta vrarëKodamën në shtëpinë e tij.     

Ai vdiq në vitin 1984, në gjumë, si i pandehur në procesin Luckheed.  Në pyetjet e drejtuara nga 

prokurorët, Kodama u shpreh, se kishte marrë dënim nga Perënditë, sepse Luckheed kishte 

ndërtuar avionë, të cilët kishin vrarë ushtarë japonezë në Luftën e Dytë Botërore46. 

 

2.4.4  Në Itali 

Skandali Luckheed u hetua edhe në Itali, dhe i përket furnizimit më avionë transporti C-130 që iu 

morën Aeronautikës ushtarake në vitin 1972.Në 1976 shumë nga zyrtarët e përfshirë në tratativat 

tregtare meLuckheed, duke marrë nën dorë miliarda lireta për favorizimin e blerjeve nga ana e 

                                                           
46Hunziker Steven & Kamimura Ikuro: “Kakuei Tanaka, A political biography of modern Japan”, USA 1994. 
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Ministrisë së Mbrojtjes, u akuzuan dhe u dënuan penalisht. Procesi penal u zhvillua përpara 

Gjykatës së Lartë, për subjektet ministra, pasi nga ana e Parlamentit Italian u votuan 

konkluzionet e komisionit parlamentar hetimor të ngritur për këtë qëllim. Gjykata e Lartë pas 

akuzave të ngritura e të votuara në Parlament, pasi zhvilloi gjykimin, vendosi të deklarojë fajtor 

Mario Tanassi,ish-Ministër iMbrojtjes në vitet 1970-1972,për veprën penale të korrupsionit,duke 

e dënuar me 2 vjet e 4 muaj burgim dhe 400.000 lireta gjobë dhe për veprën penale të ushtrimit 

të ndikimit të paligjshëm tek zyrtarët publikë, duke e dënuar me 2 vjet, 6 muaj e 20 ditëburgim, 

duke i dhënë edhe sanksionin e largimit nga funksioni i deputetit.47 

Gjykata liroi Luigi Gui,ish - ministër dhe deputet nga akuzat, duke deklaruar se nuk ka kryer 

faktin penal. U dënuan për kryerjen e veprës penale të korrupsionit edhe gjenerali Duilio Fanali, 

Sekretari i ministrit MarioTanassi Bruno Palmiotti, Antonio Lefebvre D’Ovidio, Ovidio 

Lefebvre D’Ovidio dhe Presidenti i Kompanisë Finmeccanica Camillo Crociani.48 

 

2.5  Rasti “Parmalat” 

Bën fjalë për një nga rastet më të mëdha tënjë skeme mashtruese në nivel botëror.49“Parmalat” 

ishte një shoqëri multinacionale, e pranishme në pesë kontinenete, me mbi 36.000 të punësuar.  

Fillimisht, në qershor të vitit 2003 “Parmalat” njoftoi se kërkonte financime në formë 

obligacionesh në vlerën prej 500 milionë Euro, për t’i investuar pranë investitorëve 

institucionalë, por pasi CONSOB -“Komisioni Kombëtar Italian për Shoqëritë dhe Bursën”,i 

kërkoi të jepte sqarime, shoqëria “Parmalat”, për të mos dhënë shpjegime, u tërhoq nga 

lajmërimi për kërkimin e financimeve. Në mars të vitit 2003, pronari Calisto Tanzi u ftua për të 

dhënë më tepër informacione mbi situatën ekonomike tëshoqërisë, por ai e refuzoi kërkesën, 

duke referuar dhe sqaruar, se bilanci i fundit,i vitit 2002, hiqte çdo dyshim. Por pikërisht, bilanci 

i vitit 2002 i aprovuar në mars 2003,i rriti dyshimet e komunitetit financiar. Shoqëria, për 

tëdeklaruar një likuiditet më të madh se 4 miliardë euro, vazhdonte të kërkonte financime në 

formën e prestimeve me obligacione. 

                                                           
47Wikipedia,  the free encyclopedia “ Scandalo Lockheed” 
48Po aty 
49De Salvo Alessandro , Art. “Scandali Financiari” ,  Italia, 06 jen. 2013. 
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Kërkesa justifikohej nga “Parmalat” me faktin që: “një gjendje e lartë likuiditeti, do të orientonte 

shoqërinë të konsolidonte politikën e saj të shpërndarjes së mallrave, sepse vetëm falë shumave 

disponibël do të mund të shfrytëzoheshin mundësitë e investimit që paraqiteshin në treg”. 

Autoritetet e mbikqyrjes financiare, kërkonin gjithnjë e më tepër sqarime dhe informacione. U 

krijua një dokument qartësisht i fallsifikuar pranë Bankës Amerikane, sipas të cilit përcaktohej 

gjendje në llogarinë e “Parmalat”në shumën prej 3,95 miliardë euro. 

Megjithë këtë, në shpërthimin e skandalit nuk ndikuan inspektimet dhe verifikimet e organeve të 

kontrollit, por rrjedha e mëtejshme e ngjarjeve. Në 9 dhjetor 2003, kompania “Parmalat” duhet të 

rimbursonte një pagesë obligacionesh në vlerën prej 150 milionë euro, por mori kohë deri në 15 

dhjetor.  

Si është e mundur që një shoqëri që deklaron se ka 4 miliardë euro likuiditet nuk arrin të paguajë 

150 milionë euro? Më në fund “Komisioni Kombëtar për Shoqëritë dhe Bursën”në Itali, i kërkoi 

shoqërisë “Gran Thornton”, një prej dy shoqërive të revizionit, të verifikonte ekzistencën e 

likuiditetit tëkompanisë “Parmalat” pranë Bankës Amerikane, duke i dorëzuar dokumentin që 

tregonte gjendjen kreditore në llogarinë bankare. 

Në 17 dhjetor, Banka Amerikane njoftoi se ai dokument ishte i falsifikuar, pra të hollat nuk 

ekzistonin. Në datën 18 dhjetor u informuan Prokuroria e Milanos dhe ajo e Parmës, duke parë 

pasojat penale të shumë sjelljeve të kryera nga ana e kompanisë. 

Hetimet penale zbuluan, se gropa financiare kishte origjinë që prej fundit të viteve 1990 dhe 

shkaktoi një humbje prej 14,3 miliardë euro, nga të cilat 7 miliardë në obligacione, një rekord 

europian, duke dëmtuar të paktën 145 mijë kursimtarë.50Bilancet e falsifikuara hodhën dritë mbi 

faktin, që rritja e shpejtë e grupit “Parmalat”, nuk i përgjigjej në mënyrë të padyshimtë gjendjes 

progresive kreditore gjithnjë në rritje, për të mos folur për një rrjet të gjerë të shoqërive të 

lidhura, të krijuara që nga ishujt Karaibe e deri në ishujt Cayman, të cilat shtonin pasojat e 

mashtimit. 

Nga hetimet lindën dyshime për lidhje të ngushta midis Tanzit dhe sektorëve politikë, të cilët ka 

mundësi të kenë influencuar në mbulimin që grupi bënte.  

                                                           
50 De Salvo Alessandro , Art. “Scandali Financiari” , Italia, 06 jen. 2013. 
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Nga gjykata Calisto Tanzi, ish- mbreti i qumështit siç e quajnë gazetarët italianë,  u dënua  në 

shkallën e parë me 18 vjet burgim,kurse nga Gjykata e Apelit me 17 vjet e 10 muaj51,kurse për të 

gjithë të pandehurit e tjerë u dhanë nga Gjykata dënime më të lehta. U njoh përgjegjësia e dy 

shoqërive të revizionit: “Gran Thornton” dhe “Deloite and Touche”, të cilat shpërblyen mijëra 

palë civile. Ndërhyrja e Shtetit Italian e shpëtoi shoqërinë nga falimentimi, por përata aksionerë 

që investuan aksionet e tyre në Grupin “Parmalat” nuk u bë asgjë, kurse titullatët e obligacioneve 

janë duke marrë dëmshpërblime vetëm pjesore.52Në sallat e gjyqeve, Tanzi mbrohej shpeshherë 

me argumentin se “Parmalat” u shkatërrua nga bankat”. 

“Po dakordësia?” - e pyeti në vitin 2011, një gazetar i gazetës “La Republica” zonjën Franceska 

Tanzi, vajzën e Calisto Tanzit, kreut të Grupit të kompanive “Parmalat”. 

“Nuk e di, por ata që na rrënuan komandojnë akoma Italinë” iështë përgjigjur ajo, pa dashur të 

japë emra e të shkojë më tej në lidhje me këtë argument. 

“Cilët janë”? e pyeti gazetari.  

“Asnjë emër. Është dikush midis politikanëve, bankierëve, personazheve të krekosur qëi kthyen 

krahëtCalisto Tanzit”53. 

Gjatë procesit gjyqësor kur u mor si i pandehur,  Tanzi ka deklaruar përpara magjistratëve se 

kishte financuar shumë njerëz të politikës në Itali, të qendrës majtë dhe të djathtë, si D`Alema, 

Dini, Scalfaro, Lusetti…etj të cilët e kanë mohuar këtë fakt54 

Nga procesverbalet e hetimit është evidentuar se Tanzi kishte sponsorizuar shuma të 

konsiderueshme në favor të fushatës elektorale të  kryeministrit Romano Prodinë zgjedhjet 

                                                           
51 shih për më tepër, Lotti C. e Scacciavillani G. Art.“Parmalat, diecci anni dopo lo scandalo, ecco cosa rimane del 
buco piu grande d’ Europa”. Il Fatto Quotidiano  26 dhjetor 2013. 
52 De Salvo Alessandro , Art. “Scandali Financiari“, 06 jen. 2013. 
53 Lotti C. e Scacciavillani G. Art. “Parmalat, diecci anni dopo lo scandalo, ecco cosa rimane del buco piu grande d’ 
Europa”. Il Fatto Quotidiano  26 dic. 2013. 
54Sabrina Barbin, “ White Collar crimes. Criminalità economica italiana e internazionale” , Rivista di Psicodinamica 
Criminale, “White crime collar: I crimini dei colletti bianchi” p. 22, Italia, 2 luglio 2011. 
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politike të vitit 1996 e pastaj, në zgjedhjet e vitit 2001 kishte mbështetur financiarisht fushatën e 

Silvio Berluskonit. 

Prokuroria e Milanos ka hetuar duke u nisur nga këto deklarime të Tanzit mbi financimet që kanë 

datuar që prej krijimit të partis “ Forza Italia” në 1994, finacime të cilat janë destinuar edhe për 

reklamat publicitare në rrjetin Mediaset. Në vitin 1996 kur Prodi erdhi në pushtet, Tanzi kishte 

marrë pjesë në rritjen e kapitalit të shoqërisë “Nomisma” shoqëri në të cilën Prodi ishte 

themelues dhe ortak. Nën këtë sipërmarrje ,Tanzi kishte kontribuar financiarisht në marrëveshjen 

për promocionin e disa shoqërive turistike të hekurudhave shtetërore. Ky projekt sipas 

prokurorisë do të garantohej për t u kthyer në tituj të tregtueshëm nga Ciriaco De Mita dhe 

Claudio Burlando në atë kohë ministra tëtransportit dhe lundrimit në qeverinë Prodi I, të cilët i 

kishin premtuar Tanzit shkarkimin e borxhit të shoqërisë Parmalat në partneritetin publik me të.55 

Konkluzion: 

Rastet e paraqitura në këtë kapitull paraqesin krime të jakave të bardha, sepse praktikisht treguan 

se pas personave privatë kanë qenë në kryerje të krimit edhe politikanë apo persona të tjerë të 

veshur me pushtet, të cilët paguheshin në mënyrë tangenciale për të ndikuar në rritjen e 

përfitimeve të shoqërive private. Kujtojmë rastin e Bankës Romane të sjellë si shembull në këtë 

kapitull edhe për të treguar zhvillimin historik apo evidentimin e hershëm të kriminalitetit me 

jakë të bardhë si edhe rastin Luckeed apo Parmalat.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Po aty, fq.23 
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KREU III 

TIPOLOGJI VEPRASH PENALE SI KRIM I JAKAVE TË BARDHA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

3.1  Veprat penale që konsiderohen sipas doktrinës “krime të jakës së bardhë“ 

Për E. Sutherland krimi i jakave tëbardha është krimi i kryer nga “një person i respektueshëm”, 

që vjen nga shtresa e lartë sociale në kuadër të punësimit të tij”.56 

Evolucioni i formulimit të termit “White collar crime” nëendimin e Sutherland nga viti 1939 deri 

nëvitin 1949, së bashku me formulimet e formuluara më tej nga studiues të tjerë si Tappan, 

Aubert, Caldwell, Edelhertz, Pepinsky, Orland, Shapiro...etj, u morën në analizë nga G.G.Geis 

në fjalimin e mbajtuar në cilësinë e Presidentit të“Shoqatës Amerikane të Sociologjisë”, në 

Universitetin e Oksfordit në New York, në vitin 2016.57Sipas Geis, pothuajse një shekull nga 

leksioni i Sutherland, kategoria e krimeve të jakës së bardhë, përfaqëson para së gjithash, një sërë 

vështirësish interpretative apo shpjeguese, të cilat kanë sjellë një formulim të varianteve nën-

dalluese. 

Bazuar në alternativat konceptuale, dy janë më kryesoret nga përkufizimet e kriminalitetit të 

jakës së bardhë: 

a)Përkufizimi normativ dheb)përkufizimi socio-kriminologjik 

 Përkufizimi i dytë duket më elastik. Në të do të hynin sjelljet sociologjikisht deviante, edhe pse 

ndoshta jo të inkriminuara si krime nga ligji penal.  Besnik i qëllimit të Sutherland, përkufizimi i 

dytë bazohet pra, mbi konceptim e deviancës dhe jo teknikisht tek kriminaliteti.58Nëndryshim 

nga pika e vështrimit juridiko-penalistik, kategoria e “white collar crime” duket më tepër e 

përshkruar sipas përkufizimit socio-kriminologjik dhe rezulton si e identifikuar në bazë të 

parametrave të natyrës formale. 59 Përkufizimi i përqendruar tek sjellja dhe përkufizimi i 

                                                           
56 Sutherland E.:“White Collar Crime” 1949, përkthim në italisht“Il Crimine dei Colletti Bianchi”, Giufree, Milano, 
1987, fq.8. 
57 Oxford University Press: “White Collar Crime and Corporate Crime”, New York, 2016, p.84-124. 
58Courakis, Nestor: “Introduction a l' etude de la criminalité en col blanc” Revue de Science Criminelle, 1974”cit. 
770. 
59 Tappan P.: “Who is thw criminal?”,American Sociological Rev. 12(1) 1947, p.96-102. 
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përqëndruar tek autori. Sipas optikës së Sutherland janë karakteristikat e autorit të krimit dhe jo 

aq ato të sjelljes, që identifikojnë kriminalitetin e jakës së bardhë.   

Duke përshkruar kriminalitetin e jakës së bardhë, Sutherland është përpjekur të shpjegojë 

shkaqet e kësaj sjelljeje kriminale, duke e vënë theksin tek teoria e shoqërizimit të diferencuar. 

Kjo teori apo modele të tjera të shpjegimit, si p.sh, teoria e lidhjes sociale60me kalimin e kohës 

po tregojnë pamjaftueshmërinë e tyre për të gjetur dhe përshkruar kategorinë e jakave të bardha, 

sepse me teorinë e shoqërizimit të diferencuar apo me teorinë e lidhjes sociale mund të 

shpjegohet edhe kriminaliteti izakonshëm61. 

Teoria e propozuar nga Sutherland për të përkufizuar kriminalitetin e jakave të bardha has 

pengesa jo lehtësisht të kalueshme nga këndvështrimi i anës objektive të veprimit kriminal.  

Në vitin 1995 në librin e tij “ Crimes of politicians in office” - “Krime të politikanëve në zyrë” 

D. Spinellis u përpoq në analizën e tij të gjente një rrugë të ndërmjetme,midis përkufizimit të 

anës objektive dhe përkufizimit të anës subjektive të kriminalitetit të jakës të bardhë. Ai iu 

referua termit“Top-hat crimes” duke përshkruar me këtë term, një rreth të gjerë veprash penale të 

realizuara nga 'politikanët në zyrë”, duke përfshirë këtu edhe krimet e jakave të bardha. 

Sipas Spinellis, 3 janë kriteret që dallojnë“Top Hat Crimes”: 

 Tipologjia e personalitetit të autorit, e lidhur me cilësitë subjektive (politikanë në 

kuptimin e ngushtë të fjalës dhe zyrtarë publikë); 

 Logjika e sjelljeve ( përpjekjet për të fituar pushtet dhe përdorimi i pushtetit  

të fituar); 

 Mënyrat e sjelljes (mundësia për të ushtruar një pushtet të gjerë diskrecional). 

 

Këto të fundit, tëidentifikuara edhe në ngjarjet politike - gjyqësore me jehonë ndërkombëtare 

përfshijnë: 

                                                           
60Teori e përpununuar nga Travis Hirschi, “Causes of Delinquency Transaction Publisher, New York, 1969. 
61Gilbert Geis, Robert F. Meier  and Laurence M. Salinger: “White Collar Crime” USA 1994. 
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-dhunimin e rregullave bazë të demokracisë për fitimin e pushtetit politik (p.sh. rasti 

Wotergate); 

-dhunimin e të drejtave të qytetarëve (p.sh. rasti itorturave dhe trajtimeve ç’njerëzore nëGreqi 

gjatë diktaturës së Kolonelëve); 

-korrupsioni, mashtrimet dhe krimet tipike ekonomike; 

-shpërdorimi apo keqpërdorimi i detyrës zyrtare nga ana e zyrtarëve shtetërorë. 

Në veçanti, veprimet e përfshira në mënyrat e sjelljes, karakterizohen nga sjellja e një sërë 

pasojave, që nga përshkrimi i bërë sot nga Spinellis, ashtu sikurse edhe nga Sutherland në kohën 

e tij, dëmtojnë, jo vetëm ekonominë por cenojnëedhe rregullat demokratike duke sjellë pasoja të 

tjera si: humbjen e besimit të qytetarëve tek institucionet, krijimin e një“zone gri” midis të 

ligjshmes dhe të paligjshmes, uljen e efektivitetit të normave penale për shkak të 

pandëshkueshmërisë, që në shumë raste është e garantuar nga eksponentët politikë të përfshirë në 

skandalet ekonomiko-administrative, krijimin e një klime mosbesimi rreth magjistraturës, 

përderisa ajo tregohet indiferente në ndjekjen dhe ndëshkimin e krimeve të zyrtarëve dhe 

politikanëve, tentativat për të kontrolluar ose kufizuar lirinë e shtypit…etj. 

Nisur nga sa u parashtrua më sipër, mund tëpërkufizojmë se, termi kriminalitet i jakës së bardhë 

nënkupton dhe identifikon sjelljet kriminale të personave të veshur me pushtet,politikanë apo 

zyrtarë si edhe sjelljet e atyre personave të tjerë privatë, të cilët punojnë në zyrë dhe kryejnë një 

aktivitet intelektual në punën e tyre.  Ndryshe nga jaka blu, e cila identifikon punëtorët, apo ata 

që kryejnë punë fizike, jakat e bardha, si identifikim i autorëve të veprave penale, përfshijnë 

zyrtarët apo intelektualët,tëcilët në ushtrimin e pushtetit shtetëror, delegimin e pushtetit politik 

apo në ushtrim të profesionit të tyre,kryejnë vepra penale duke cenuar normat e legjislacionit 

penal. 

Ndonëse, Sutherland përkufizoi dhe përshkroi në kohën e tij  kriminalitetin e jakës së bardhë 

duke sjellë shembuj nga praktika, sot, për arsye studimore, studiuesit duhet të jenë në gjendje që 

në legjislacionin penal nacional të shteteve,  të grupojnë veprat penale të mundshme për t’u kryer 

nga ky lloj subjekti i posaçëm “një kriminel me jakë të bardhë”.  
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3.2  Veprat penale që përbëjnë kriminalitet të jakës së bardhë referuar Kodit Penal të 
         Republikës së Shqipërisë 
 

Referuar legjislacionit penal të R.SH.62mund të themi se, disa nga veprat penale më tipike të 

kryera nga një subjekt i tillë janë më së shumti: 

Veprat penale të korrupsionit pasiv(të shpërndara në Seksionin II të Kreut VIII dhe në Kreun 

IX të Kodit Penal (nenet 259, 259/a, 260, 319/ç, 319/d, 319/dh, 319/etë Kodit Penal). 

Disa nga veprat penale kundër pasurisë dhe në sferën ekonomike kur ato kryhen nga 

punonjës shtetërorë, në shërbim publik apo gjatë ushtrimit të profesionit(Kreu III i Kodit 

Penal) të tilla si: 

Vjedhja duke shpërdoruar detyrën (neni 135 i Kodit penal); 

Mashtrimi (143); 

Skemat mashtruese dhe piramidale (143/a); 

Manipulimi i tregut (143/a/1); 

Përdorimi i paautorizuar dhe përhapja e informacionit të privilegjuar (143/a/2); 

Manipulimi i çmimeve dhe përhapja e informacionittë rremë lidhur me titujt e tregtueshëm 

(143/a/3); 

Paraqitja e të dhënave të rreme dhe shpërndarja e paautorizuar e tyrë në një prospekt (143/a/4); 

Regjistrimi i titujve në bursë në mënyrë të paautorizuar (143/a/5); 

Fshehja e pronësisë mbi titujt Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare (143/a/6); 

Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar (144/a); 

Botimi i veprës së tjetrit me emrin e vet (148); 

Riprodhimi pa të drejtë i veprës së tjetrit (149); 

Veprat penale të kryera në shoqëritë tregtare (163); 

Kondrabanda nga punonjës që lidhen me veprimtarinë doganore (neni 175); 

                                                           
62Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, miratuar me Ligjin nr. 7895 datë 27.01.1995 I Ndryshuar.( shih ndryshimet e 
Kodit Penal ndër vite, deri në vitin 2017) 
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Veprat penale në fushën e taksave dhe tatimeve apo evazioni fiskal, kur ato kryhen nga 

punonjës shtetërorë, në shërbim publik apo gjatë ushtrimit të profesionit(180, 181, 181/a); 

Veprat penale të falsifikimit kur ato kryhen nga punonjës shtetërorë, në shërbim publik apo 

gjatë ushtrimit të profesionit (Seksioni VIII). 

Veprat penale kundër pavarësisë dhe integritetit (Kreu V i Kodit Penal) të tilla si: 

Dorëzimi i territorit (208) ; 

Dorëzimi i Forcave të Armatosura (209); 

Marrëveshja për dorëzim territori (210); 

Marrëveshja për ndrhyrje të armatosur (212); 

Dhënia e informatave sekrete me karakter ushtarak (213); 

Sigurimi i informatave sekrete me karakter ushtarak (214); 

Marrja e Shpërblimeve për të kryer në favor të shteteve apo fuqive të huaja një nga 

krimet e këtij kreu (217). 

 

Veprat penale me qëllime terroriste, kur ato kryhen nga punonjës shtetërorë ose në 

shërbim publik (Kreu VII i Kodit Penal),i ashtuquajturi “terrorizëm shtetëror”. 

Të gjitha veprat e Seksionit II të Kreut tëVIII të Kodit Penal me titullin “vepra penale 

kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjësit shtetërorë ose në shërbim 

publik”, tëcilat janë:  

Shpërdorimi i detyrës (neni 248); 

Dhënia në kundërshtim me ligjin e pensioneve ose të ardhurave të tjera nga sigurimet 

shoqërore (248/a); 

Kryerja e funksionit pas dhënies fund të tij (249); 

Kryerja e veprimeve arbitrare (250); 

Mosmarrja e masave për të ndërprerë gjendjen e paligjshme (251); 

Mbajtja në burg pa vendim (252); 



 
 

47 
  

Shkelja e barazisë së shtetasve (253); 

Shkelja e paprekshmërisë së banesës (254); 

Pengimi dhe shkelja e fshehtësisë së korrespondencës (255); 

Shpërdorimi i kontributeve të dhëna nga shteti (256); 

Përfitimi i paligjshëm i interesave (neni 257); 

Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave 

privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë dhe i çdopersoni tjetër që ka 

detyrimin ligjor për deklarim (neni 257/a); 

Shkelja e barazisë së pjesëmarrjes në tendera apo ankande publike (258). 

Disa vepra penale kundër sekretit shtetëror (Seksioni IV Kreu VIII i Kodit Penal): 

Tregimi i sekretit shtetëror nga personi që i është besuar (294); 

Zbulimi i akteve dhe të dhënave sekrete (295/a); 

Humbja e dokumenteve sekrete (296). 

Vepra penale në fushën e drejtësisë (Kreu IX i Kodit Penal): 

Përkthimi i rremë (308); 

Ekspertimi i rremë (309); 

Mosparaqitja e ekspertit apo përkthyesit pa shkaqe të arsyeshme ose mospranimi për të kryer 

detyrat e ngarkuara nga organi i ndjekjes penale ose nga gjykata (310); 

Fillimi i paligjshëm i ndjekjes penale (313); 

Zhdukja ose humbja e fashikullit (313/a); 

Ndalimi i dhënies dhe i shpalljes së të dhënaveme karakter të klasifikuar dhe konfidencial në 

kundërshtim me ligjin, (të cilat rrezikojnë jetën, integritetin fizik ose lirinë e personave të 

mbrojtur sipas Ligjit nr. 9205 dt. 15.03.2004 “Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe të 

bashkëpunëtorëve të drejtësisë”(313/b paragr. 2); 
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Përdorimi i dhunës gjatë hetimeve (314); 

Dhënia ndihmë një të burgosuri për largim (324, paragr. 2). 

Disa nga veprat penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të 

zgjedhjeve,kur ato kryhen nga punonjës shtetërorë, në shërbim publik apo gjatë ushtrimit 

të profesionit(Kreu X i Kodit Penal) të tilla si: 

Falsifikimi i materialit zgjedhor dhe rezultateve të zgjedhjeve (326, paragr. 2); 

Dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor (326/a); 

Shkelja e fshehtësisë së votimit (327); 

Detyrimi për pjesëmarrje në veprimtari politike (328/a); 

Pengimi i zgjedhësit (330 parag.2); 

Braktisja e detyrës nga anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve (330/a); 

Shpërdorimi i autoritetit ushtarak për të influencuar në votim tek ushtarakët që ka në varësi 

(332). 

Veprat penale të krijimit, organizimit apo pjesëmarrjes në organizatë kriminale dhe /ose 

grup të strukturuar kriminal kur ato kryhen nga punonjës shtetërorë, në shërbim publik 

apo gjatë ushtrimit të profesionit (Kreu XI i Kodit Penal)të tilla si: 

Organizata kriminale (333); 

Grupi i strukturuar kriminal (333/a); 

Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal (334). 

Vepra penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale” (neni 

287i K.P.) 

Sikurse konstatohet në këtë paraqitje, rrethi i veprave që përbëjnë kriminalitet të jakës së 

bardhëështë i gjerë. Pothuajse në çdo kre të Kodit Penal gjenden vepra të tilla. Shumica e tyre 

përbëjnë edhe kriminalitet tëzakonshëm dhe vija ndarëse përcaktohet nga subjekti. Nëse kemi 
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vepra penale, për të cilat në dispozitat përkatëse të Pjesës së Posaçme të Kodit Penal përcaktohet 

se, kryhen nga subjekti i posaçëm qëështë në këtë rast një punonjës shtetëror, në shërbim publik 

apo një person gjatë ushtrimit të profesionit të tij, atëherë kjo vepër kategorizohet si vepër penale 

e kryer nga jakat e bardha. Kurse, për vepra që përbëjnë më së shumti kriminalitet të zakonshëm, 

themi rast pas rasti që,nëse konstatohet se janë kryer nga një punonjës shtetëror, në shërbim 

publik apo një person gjatë ushtrimit të profesionit të tij, atëherë nuk kemi një kriminel të 

zakonshëm, por me jakë të bardhë. 

Për të marrë një shembull në funksion të kësaj që cituam më sipër: 

Veprat penale të korrupsionit pasiv të përcaktuara në dispozitat përkatëse qëparaqitëm mësipër, 

apo vepra penale e shpërdorimit të detyrës zyrtare, ajo e kondrabandës nga punonjës të doganave 

etj, nuk përbëjnë kriminalitet tëzakonshëm. Ato kryhen kurdoherë nga jakat e bardha. 

Kurse, vepra të tjera si “grupi i strukturuar kriminal”, “pastrimi i produkteve të veprës penale ose 

veprimtarisë kriminale”, veprat penale të terrorizmit, më së shumti, përbëjnë kriminalitet të 

zakonshëm, por kur konstatohet në raste konkrete se janë kryer nga jakat e bardha, atëherë 

klasifikohen dhe përbëjnë kriminalitetin përtë cilin bën fjalë ky studim. 

Meqënëse, trajtimi i secilës figurë vepre penale që përmendëm më sipër, përbën një paraqitje 

voluminoze, e cila shkon përtej qëllimit të këtij studimi, më poshtë, në vijim të temës, do të 

trajtojmë vetëm  disa nga veprat tipike që përbëjnë kriminalitet të jakave të bardha. 

 

3.3  Veprat Penale tëKorrupsionitPasiv si Krime të Jakës së Bardhë 

Korrupsioni është një vepër tipike, e cila përfshihet në kriminalitetin e jakës së bardhë. 

Termi korrupsion vjen nga folja latine “rumpere” që do të thotë thyej, prish, shkatërroj. Pra me 

aktin e korrupsionit thyhet diçka, qëështë integriteti që kërkon një rol, një detyrë. Mund të themi, 

se thyhet rregulli moral në vija të përgjithshme dhe në vija specifike thyhen rregullat 

administrative, ligjet apo aktet normative. 63Korrupsioni ka karakterizuar gjithmonë të gjitha 

                                                           
63Art. “Noi contro la corruzione” Autorita Nacionale Anti Corruzione, Italia 2000. 
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qytetërimet edhe ato më antiket, që nga qytetërimi mesopotamik, Roma, Athina, etj., ku 

reciprociteti midis dhuruesit të interesuar dhe favorit të përfituar, ishte një zakon i konsoliduar.64 

Shumë autorë theksojnë se nuk ka shoqëri në të cilën nuk është prezent korrupsioni. Për këtë 

arsye, kjo dukuri kriminale ka zgjuar interesim të madh.65 

Në rrethin e krimeve kundër autoritetit publik, korrupsioni është një krim plurisubjektiv, me më 

shumë se një subjekt apo më saktë, një akt bilateral. Korrupsioni ndodh atëherë, kur një person 

privat dhe një funksionar publik bien dakord që i pari të përmbushë në favor të të dytit një 

kompensim në mënyra të ndryshme, për një akt, që funksionari publik duhet të kryejë në favor të 

subjektit privat. 66 

Duke qenë se, në analizën e kriminalitetit të jakës së bardhë nisemi nga cilësia e subjektit, 

kuptohet se kur flasim për korrupsionin e një krimineli me jakë të bardhë, në kuptimin normativ 

referuar dispozitave tëKodit Penal, flasimpër korrupsionin pasiv, pra kur funksionari shtetëror 

përfiton apo pranon favore në shkëmbim të përmbushjes së detyrës së tij zyrtare apo në 

shkëmbim të mosveprimit të tij, kur rregullisht duhet të veprojë. 

Në varësi të pozicionit publik që mund të ketëautori i krimit të korrupsionit pasiv, në Kodin 

Penal (KreuVIII dhe kreu IX) gjejmë të sanksionuar veprat që cituam në pikën 3.2 të këtij 

punimi, pra: 

Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojne funksione publike (neni 259); 

Korrupsioni pasiv i nëpunësve të huaj publikë(neni 259/a); 

Korrupsioni pasiv i funksinarëve të lartë shtëtërorë ose i të zgjedhurve vendor (neni 260). 

Këto tre vepra penale përfshihen në Kreun VIII të Kodit Penal, me titullin “Krime kundër 

Autoritetit të Shtetit”, në Seksionin II me titull “Vepra Penale kundër veprimtarisë shtetërore të 

kryera nga punonjësit shtetërorë ose në shërbim publik”. 

                                                           
64Art. “Noi contro la corruzione” Autorita Nacionale Anti Corruzione, Dipartimeto della Funzione Pubblica,  Italia 
2000, p.1 
65 Vep. Cit. Halili Ragip  “ Kriminologjia” Prishtinë 2016, fq. 201 
66Art. Mara M. “Il reato di corruzione” Studio Cataldi, Italia 2015. 
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Kurse, në Kreun IX me titullin “Vepra penale kundër Dejtësisë” përfshihen këto vepra: 

Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të 

drejtësisë(neni 319/ç); 

Korrupsioni pasiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare, (neni 319/d); 

Korrupsioni pasiv i arbitrit vendas dhe të huaj,(neni 319/dh); 

Korrupsioni pasiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja (neni 319/e); 

Sanksionet që parasheh Kodi Penal për këto vepra, apo në funksion të analizës sonë për këta 

kryes të veprave penalejanë me burgim, duke filluar nga 2 vjet deri në 10 apo 12 vjet.67
 

Megjithëse mund të themi se, sanksioni për krimin e korrupsionit në Shqipëri është 

konsiderueshëm i ashpër,  referuar dispozitave të posaçme të Kodit Penal që inkriminojnë këtë 

vepër penale si edhe referuar faktit që, në eventualitetin e të provuarit në gjykatë të një krimi të 

tillë,  Gjykata në zbatim të nenit 30 të Kodit Penal mund të shqiptojë edhe një apo disa nga 

dënimet plotësuese të tilla si  “ndalimi i të drejtës për të ushtruar funksione publike” apo/dhe  

“konfiskimi i mjeteve të kryerjes së veprës penale dhe i produkteve të veprës penale” , përsëri, të 

dhënat nga “Transparency International” (Organizata Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit)  dhe 

nga Departamenti Amerikan i Shtetit, tregojnë se,  Shqipëria pozicionohet midis tre vendeve 

europiane me klasën politike më të korruptuar68dhe se në Shqipëri, korrupsioni është ipërhapur 

në të gjitha hallkat e pushtetit shtetëror.69 Raporti i “Transparency International” në vitin 2016 

vërente se, 55% e deputetëve shqiptarë konsideroheshin tepër të korruptuar. Dy vendet e tjera që 

paraprinin Shqipërinë ishin Moldavia, e cila gjendej në vendin e parë me 76%, e ndjekur nga 

Ukraina me 64%. 

Sipas Raportit, i cili është bazuar në metodën e intervistës së qytetarëve, në Shqipëri ështëshumëi 

përhapur fenomeni i korrupsionit nëpër zyrat shtetërore, në të cilat në këmbim të parave mund të 

                                                           
67Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, miratuar me Ligjin nr. 7895 datë 27.01.1995 I Ndryshuar. 
68Transparency International, “L ‘Albania e terza in Europa per corruzione della propria classe politika”  18.11.2016, 
p1. 
69Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2016. 
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marrësh çdo gjë në kundërshtim me ligjin. Rreth 34 % e shqiptarëve të intervistuar në këtë 

studim, kanë pranuar se kanë paguar në mënyrë tangent për të marrë një shërbim.  

Në Raporin e Departamentit Amerikan të Shtetit në vitin 2016, jepen disa statistika: Në fillim të 

vitit 2016, 75 raste korrupsioni kanë qenë në pritje për t’u shqyrtuar me një shtesë prej 29 rastesh 

të paraqitura deri në 29 qershor të po këtij viti. Që nga korriku, faqja Web, faqja e themeluar në 

vitin 2015 për të lejuar qytetarët të raportojnë rastet e korrupsionit nga zyrtarët publikë ka 

pranuar 14.752 ankesa, 94 prej të cilave koordinatori i ka referuar për ndjekje penale. Sipas 

Raportit të DASH, prokurorët kanë bërë progres të rëndësishëm në ndjekjen e rasteve të 

korrupsionit publik të nivelit të ulët, kurse ndjekja penale e krimeve të nivelit të lartë ka mbetur e 

paprekshme, për shkak të frikës së hetuesve nga hakmarrja dhe korrupsioni brenda vetë 

gjyqësorit.  

Në vitin 2016 në relacionin e tij vjetor për Shqipërinë, Komisioni Europian ka nënvijëzuar se në 

Shqipëri, korrupsioni ështëi përhapur në shumë sektorë dhe vazhdon të jetë një problem serioz.  

Sipas raportit të“Transparency International” të vitit 2016, korrupsioni në Shqipëri shihet si një 

problem imoderuar, në një system vlerësimi që parasheh tre tipe të vlerësimit të këtij fenomeni: 

“i ulët”, “mesatar” dhe “i lartë”, si dhe gjykimi i Qeverisë Shqiptare, përsa i përket luftës ndaj 

korrupsionit është “mesatar”.70
 

 

3.3.1  Disa nga rastet e bujshme tëakuzave për korrupsion 

Prej vitit 2010 në Shqipëri janë hetuar dhe gjykuar zyrtarë të lartë shtetërorë dhe funksionarë të 

drejtësisë për kryerjen e veprës penale të korrupsionit. Disa prej rasteve që kanë bërë bujë dhe që 

do të merren në konsideratë në këtë punim, përshkruhen më poshtë: 

 

 

                                                           
70Transparency International : “L ‘Albania e terza in Europa per corruzione della propria classe politika” 18.11.2016, 
p. 2 
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3.3.1.1  Rasti i ish Zv. Kryeministrit  M.I. 

Në vitin 2011 z. M.I., Presidenti aktual i Shqipërisë, mori cilësinë proceduriale të të pandehurit, 

pasi ndaj tij Prokuroria e Përgjithshme ngriti akuzën penale për kryerjen e veprës penale të 

“korrupsionit aktiv të funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë”, parashikuar 

nga neni 245 i Kodit Penal. Në vitin 2011 z. M. ishte deputet dhe anëtar i Këshillit të Ministrave 

dhe nga ana e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë me vendimin nr. 84 të datës 16.02.2011, iu 

dha Prokurorisë sëPërgjithshme autorizimi për fillimin e ndjekjes penale ndaj deputetit M.I. 

Nisur nga funksionet politike dhe kushtetuese të të pandehurit, juridiksioni fillestar për gjykimin 

e akuzës, veprës penale të pretenduar nga Prokuroria, i përkiste sipas dispozitave Kushtetuese 

(neni 141, pika 1) dhe dispozitave të Kodit të Procedurës Penale (neni 75/b, pika 2)  në fuqi në 

atë kohë, Gjykatës së Lartë.71Fakti penal, sipas Prokurorisë përmblidhej si më poshtë:  

Në datën 1 mars të vitit 2010, kohë kur i pandehuri M.I. kryente detyrën funksionale të Zv. 

Kryeministrit dhe të Ministrit të Punëve të Jashtme, i pandehuri M.I. ka shkuar në zyrën Ministrit 

të Ekonomisë dhe Energjitikës, z. P.D. dhe gjatë bisedës së zhvilluar i ka propozuar zotit P.D. të 

favorizojë në garën koncensionare që zhvillohej për ndërtimin e hidrocentraleve Egnatia-

Shushicë, shoqërinë tregtare “Vëllezrit Tola” sh.a.  për një investim me një vlerë rreth 65 milionë 

euro, duke i premtuar si shpërblim të kundraligjshëm shumën prej 700 mijë euro dhe 7% të 

aksioneve, si dhe i ka kërkuar ndërhyrjen për të favorizuar shoqërinë tregtare “Halilaj Holding 

Group” sh.a. në ankandin për “Shitje të një sasie prej 30 mijë ton naftë bruto të prodhuar nga 

Shoqëria me kapital shtetëror “Albpetrol” sh.a. 

 Për këtë aferë të fundit, sipas Prokurorisë, i pandehuri M.I. i ka ofruar z. P.D. një përfitim të 

paligjshëm deri në 1 milion dollarë,të cilat do të ndaheshin mes tyre. 

Prokuroria kishte regjistruar procedimin penal mbi bazën e transmetimit të emisionit 

investigative “Fiks Fare” të televizionit kombëtar 'TOP Chanel', në të cilin shfaqej me video dhe 

                                                           
71Me ndryshimet e fundit ligjore të dispozitave Kushtetuese dhe të dispozitave proceduriale, ky juridiksion i përket 
tani Gjykatës kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. 
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titra të shkruara një bisedë e zhvilluar mes shtetasveM. I. dhe P. D. anëtarë të Kabinetit 

Qeveritar. Pas këtij transmetimi televiziv, shtetasi P.D. u paraqit me vullnetin e tij në 

Prokurorinëe Tiranës me cilësinë e personit që tregonte rrethana të hetimit, duke deklaruar, se 

kishte përgjuar nëpërmjet një ore tavoline të pajisur me një kamera të fshehtë në zyrën e tij, ish-

Kryeministrin M.I., i cili i kishte propozuar përfitimet e kundraligjshme të cituara më sipër, duke 

i kërkuar të favorizonte dy shoqëritë tregtare në procedurat e ankandeve publike. 

Procesi gjyqësor në Gjykatën e Lartë u zhvillua në një procedurë të zakonshme gjykimi, ku 

fillimisht, me kërkesa paraprake,mbrojtësit e të pandehurit M.I. kërkuan të deklarohej nga trupa 

gjyqësore ndër të tjera, edhe  pavlefshmëria e akteve proceduriale dhe papërdorshmëria e disa 

provave,ndër të cilat më e rëndësishmja ishte akti i ekspertimit. 

Gjatë hetimeve paraprake, Prokuroria kishte marrë si provë nga kompiuteri i z. P. D. bisedën e 

përgjuar prej tij, nëpërmjet orës me kamera, të cilën ky i fundit nëpërmjet një USB-je e kishte 

transferuar në kompiterin e tij portabël Lap-Top të markës “Dell”. 

Pasi kishte sekuestruar orën e tavolinës,e cila sipas z. P.D. kishte shërbyer si kamera, 

kompiuterin portabël dhe USB-në, Prokuroria gjatë hetimeve paraprake kishte kryer një akt 

ekspertimi, duke caktuar dy ekspertë të huaj. Ekspertin amerikan Glenn Bard dhe ekspertin nga 

Mbretëria e Bashkuar Adrian Philips, me arsyetimin,se do të duhet të jepnin të dhëna teknike e 

shkencore, nëse biseda e përgjuar audio dhe video ishte autentike ose jo. 

Gjykata e Lartë pranoi kërkesën paraprake të mbrojtjes për pavlefshmëri dhe papërdorshmëri të 

aktit të ekspertimit të dy ekspertëve të huaj, me arsyetimin se ky akt ekspertimi si provë, ishte 

kryer apo ishte marrë në kundërshtim me nenet 151 pika 4, 183 pika 1 dhe 509 të Kodit të 

Procedurës Penale. Sipas Gjykatës, e cila i është referuar saktësisht dispozitave të Kodit të 

Procedurës Penale, kur eksperti është shtetas i huaj, përveç referimit në dispozitat e këtij Kodi, 

duhet vepruar në përputhje edhe me Konventën Europiane “Për Ndihmë Juridike në Fushën 

Penale”, e cila është ratifikuar nga Kuvendi i R.SH.  me Ligjin nr. 8498 datë 10.06.1999.  

Konventa, në titullin VII të saj, rregullon ndër të tjera, edhe thirrjen e ekspertëve të huaj nga/dhe 

në shtete palë të kësaj Konvente. 
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Sipas Gjykatës, nga ana e prokurorëve nuk ishin respektuar dispozitat proceduriale të Kodit për 

“Letërporositë për jashtë Shtetit”, parashikuar nga neni 509 e vijues i K.Pr. Penale si edhe 

dispozitat e këtij Kodi, nenet 179-183/1, në lidhje me caktimin e ekspertit amerikan dhe atij 

anglez, ndërsa për këtë të fundit nuk janë respektuar as detyrimet që rrjedhin nga dispozitat e 

Konventës Europiane “Për Ndihmë Juridike në Fushën Penale”, ratifikuar më Ligjin nr. 8489, 

datë 10.06.1999 si dhe nuk ishin respektuar dispozitat e Ligjit nr. 10193, datë 03.12.2009 “Për 

Marrëdhënien Juridiksionale me Autoritetet e Huaja në Çështjet Penale”. 

Për pasojë, Gjykata e konsideroi si provë të papërdorshme aktin e ekspertimit të ekspertëve të 

huaj dhe pranoi kërkesën e mbrojtjes dhe të Prokurorisë për caktimin e një grupi ekspertësh 

shqiptarë nga fusha e informatikës dhe e elektronikës, duke e rrëzuar kërkesën e Prokurorisë për 

caktimin e ekspertëve të huaj. 

Në këtë proces gjyqësor u procedua me pyetjen e rreth 20 dëshmitarëve, mes të cilëve edhe të z. 

P. D. të aksionerëve kryesorë të shoqërive për të cilat pretendohej nga Prokuroria se do të 

favorizoheshin nga ana e Ministrit tëEkonomisë z. P. D. në procedurat e dy ankandeve, u 

procedua me administrimin si provë të dy praktikave dokumentare të dy ankandeve dhe,  pasi u 

paraqit akti i ekspertimit i debatuar dhe me parashtrim pyetjesh nga të dy palët ndërgjyqëse, 

Prokuroria dhe Mbrojtja e të pandehurit, u procedua me mbylljen e hetimit gjyqësor dhe 

paraqitjen e diskutimit përfundimtar të palëve. 

Prokuroria në diskutimin përfundimtar kërkoi nga Gjykata të deklarohej fajtor i pandehuri M.I. 

pasi sipas saj, u provua fakti penal i parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal dhe për kryerjen e 

kësaj vepre, i pandehuri duhej të dënohej me 2 vjet burgim dhe 1 milion lekë gjobë.  

Mbrojtja përkundrazi, u shpreh në diskutimin përfundimtar se, në përfundim të shqyrtimit 

gjyqësor të çështjes, rezultoi e provuar që akuza e ngritur nga ana e Prokurorisë ishte tërësisht e 

pambështetur në prova. Sipas mbrojtësve, referuar aktit të ekspertimit të marrë si provë gjatë 

gjykimit, lidhur me integritetin dhe autenticitetin e video-regjistrimit të fshehtë, evidentohen 

ndërhyrje të shumta në këtë regjistrim. Njëkohësisht, në përmbajtjen përkatëse të video-audio 

regjistrimit, nuk konstatohet ekzistenca e faktit penal. Gjatë realizimit të ekspertimit u konstatua 

nga ekspertët,sipas mbrojtjes, se në orën e tavolinës objekt ekspertimi e të pretenduar se me të 
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ishte realizuar videoja e fshehtë M-P, nuk u evidentuan gjurmë të regjistrimit të asaj bisede. Në 

këtë orë, grupi i ekspertëve arriti të rikuperojë një video tjetër, e cila ishte fshirë më parë. Po 

kështu, sipas avokatëve të të pandehurit, autenticiteti i filmimit të fshehtë që gjendej në Lap-Top 

ishte vënë në dyshim nga ekspertët, për shkak të anomalive të konstatuara prej tyre e të 

shprehuara në aktin e ekspertimit, siç janë ndërhyrjet e shumta në të. Një video e humbet 

origjinalitetin e saj sipas ekspertëve, theksuan mbrojtësit, edhe duke u shkarkuar nga një objekt 

në një tjetër, por më e rëndësishme është që të mos ketë anomali, sikurse ka videoja e gjetur në 

Lap-Top. Nga zbardhja përfundimtare e bisedës, rezulton se pjesët e kësaj bisede ku pretendohej 

realizimi i veprës penale, nuk ishte e mundur të dëgjoheshin në asnjë rast, sipas mbrojtësve, të 

cilët iu referuan në këtë konkluzion, konkluzionit të aktit të ekspertimit sipas të cilit në materialin 

audio-viziv, sinjali audio është nga -3.1 db deri në -9.2 db dhe është në pjesë të veçanta i 

pakuptueshëm për veshin e njeriut.  

Në përfundim, në vendimin e datës 16.01.2012, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë vendosi 

deklarimin e pafajshëm të të pandehurit M.I. për akuzën e veprës penale të korrupsionit aktiv të 

funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve venorë, pasi fakti nuk provohet se ekziston. 

Në arsyetimin e vendimit,Kolegji bëri një interpretim të shprehjeve proceduriale të përmbajtura 

në nenin 388 parag.'a' pika “1” të Kodit të Procedurës Penale,  midis “deklarimit të pafajësisë, 

për shkak se fakti nuk provohet se ekziston” dhe “deklarimit të pafajësisë për shkak se fakti nuk 

ekziston”. 

Sipas Kolegjit, me motivin e dhënies sëpafajësisë, për shkak se fakti nuk ekziston, kuptohet që si 

rregull, jemi përpara rasteve të simulimit të veprës penale për motive të caktuara kur ngjarja apo 

fakti krijohet, apo trillohet “prova”, për të treguar se ka ndodhur një fakt i caktuar, që 

parashikohet nga ligji si vepër penale. 

Ndërsa me motivin “fakti nuk provohet se ekziston”, kuptohet se jemi në kushtet kur me provat e 

shqyrtuara nuk vërtetohet ekzistenca e faktit në kuptim të veprës penale.72 

 
                                                           
72Vendimi nr. 8 datë 16.01.2012 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 
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3.3.1.2  Rasti i Prokurorit G.H. 

Në dhjetor të vitit 2015 Policia e Tiranës arrestoi prokurorin G.H., i cili ushtronte detyrën e 

prokurorit në Krujë. Në momentin e arrestimit, prokurori ishte duke udhëtuar me automjetin e tij.  

Arrestimi i tij erdhi pas një hetimi dy mujor tëProkurorisë së Krimeve të Rënda në bashkëpunim 

me Seksionin për Korrupsionin pranë Drejtorisë Vendore të Policisë së Tiranës, G.H. akuzohej 

nga Prokuroria për korrupsion pasiv. Në cilësinë e provës materiale policiai sekuestroi atij 

shumën prej 29,000 euro. Emri i tij ishte i njohur, pasi kishte përfaqësuar akuzën në rastin e 

çështjes së vrasjes së deputetit të PartisëDemokratike Azem Hajdari.  

Policia sqaroi menjëherë pas arrestimit, se prokurori tentoi të zbuste masën e dënimit për një të 

akuzuar për trafik droge duke ndryshuar akuzën nga “trafik i lëndëve narkotike” në“moskallëzim 

krimi”.Në kuadër të operacionit policor të emërtuar “reforma”,  policia bëri të mundur 

ekzekutimin e masave të sigurimit personal arrest në burg, të cilat ishin vendosur me vendim të 

Gjykatës së Krimeve tëRënda ndaj prokurorit G.H. dhe ndaj shtetasit A.SH. i akuzuar ky i 

funditpër kryerjen e veprës penale “korrupsion aktiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve 

të tjerë të organeve të drejtësisë”. Nga hetimet në kuadër të procedimit penal,rezultonte se 

shtetasi A.SH. ka patur vëllanë nën masën e sigurimit personal 'arrest në burg'pasi në 

bashkëpunim me 4 shtetas të tjerë ishte arrestuar në flagrancë në muajin gusht të vitit 2014 nga 

ana e shërbimeve policore të Komisariatit të Policisë Krujë, për kryerjen e veprës penale 

“prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike”. 

Gjatë fazës së gjykimit të kësaj akuze penale, shtetasi A.SH.është takuar disa herë me prokurorin 

e çështjes, shtetasin G.H. të cilit i ka ofruar shumën prej 29.000 euro, me qëllim që të ndihmonte 

vëllanë e tij shtetasin P.SH. të dilte nga burgu. Nga hetimet sipas Prokurorisë, rezultonte se 

prokurori ia ka bërë të qartë shtetetasit A.SH., se pozita proceduriale e vëllait të tij ishte e 

vështirë dhe nuk mund ta ndihmonte, por pas insistimit së shtetasist A.SH., prokurori i caktoi një 

takim në Tiranë, fillimisht në një lokal, dhe më pas shkojnë bashkë në një pikë këmbimi valute. 

Në këtë pikë këmbimi, shtetasi A.SH. depoziton një shumë të hollash si “garanci” për shërbimin 

antiligjor që do t’i kryenteprokurori. 
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Pas këtij veprimi, sipas Prokurorisë së Krimeve të Rënda, prokurori u vu në lëvizje për 

plotësimin e kërkesës korruptive të shtetasit A. SH. Ai i dërgoi një informacion Prokurorisë 

sëPërgjithshme, sipas të cilit nga shqyrtimi i elementëve të dosjes hetimore duhet zbutur pozita 

proceduriale e të pandehurit P.SH. nga i akuzuar për veprën penale të“prodhimit dhe shitjes së 

narkotikëve”, në akuzën për veprën penale të“moskallëzimit të krimit”. Kjo kërkesë e prokurorit 

G.H. nuk u pranua nga ana e Prokurorisë së Përgjithshme, e cila pasi shqyrtoi kërkesën e 

prokurorit dhe materialin hetimor të dosjes, konkludoi se shtetasi P.SH. duhet të akuzohej dhe 

gjykohej deri në përfundim të gjykimit  me të njëjtën akuzë, atë të“prodhimit dhe shitjes 

sëlëndëve narkotike”. Në këto kushte, prokurori G.H. vijoi procesin gjyqësor, në përfundim të të 

cilit i pandehuri P.SH. u deklarua fajtor për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike dhe u dënua 

me 8 vite burgim. 73 

Në maj të vitit 2016 përfundoi në Gjykatën e Krimeve të Rënda në Tiranë, gjykimi i akuzës për 

korrupsion pasiv ndaj prokurorit G.H. dhe ndaj të pandehurit A.SH. Kjo procedurë u zhvillua me 

gjykim të shkurtuar. 

Gjykata vendosi deklarimin fajtor të të pandehurit G.H. dhe dënimin e tij me 2 vjet e 4 muaj 

burgim si dhe e dënoi atë me heqjen e së drejtës për ushtrimin e funksioneve publike për një 

periudhë tre vjeçare. 74
 

Ky vendim u la në fuqi nga Gjykata e Apelit për Krime të Rënda, e cila dha vendimin e saj në 

muajin shtator të vitit 2016.75
 

3.3.1.3  Rasti i Gjyqtarit H.I. 

Në maj të vitit 2016, Gjyqtari i Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Tiranë,H.I.u arrestua nga Policia në 

flagrancë, bashkë me djalin e tij, shtetasin L.H. Arrestimi i tyre u bë në kuadër të dyshimeve 

tëProkurorisë, se kishin marrë shumën prej 6 milion lekë në shkëmbim të dhënies së një vendimi 

gjyqësor në favor të një shtetasi, biznesmen D.J. 

                                                           
73Gazeta “Telegraf”, Tiranë, 2 dhjetor 2015. 
74Gazeta “Panorama”, Tiranë,19 maj 2016. 
75Gazeta “Koha Jonë”, Tiranë, 29 shtator 2016. 
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Prokuroria e Krimeve tëRënda i komunikoi gjyqtarit akuzën për kryerje të veprës penale 

“korrupsion pasiv i gjyqtarëve”, kurse shtetasve D.J. dhe N.G. akuzën “korrupsion aktiv i 

gjyqtarëve”.  Shtetasit L.H., i biri i gjyqtarit, akuzën për veprën penale “veprimeqë pengojnë 

zbulimin e së vërtetës”  dhe dy shtetasve të tjerë, përkatësisht akuzat për 'moskallëzim krimi' dhe 

“deklarime të rreme përpara oficerit të Policisë Gjyqësore”.  

Sipas hetimeve të Prokurorisë dhe pretendimeve të saj, rezultonte se, shtetasi D.J. ishte palë në 

një gjyq civil pronësie me motrën e tij, i cili zhvillohej në Gjykatën e Tiranës nga Gjyqtari H.I. 

Ai ka kontaktuar me sekserin, shtetasin N.G., i cili ka marrë përsipër të ndikojë tek Gjyqtari H.I., 

me qëllim që ky i fundit të jepte vendimin gjyqësor në favor të tij. Prokuroria theksonte, se kishte 

zbuluar sipas hetimit, se gjyqtari H.I. ka kërkuar shumën 8 milion lekë për dhënien e vendimit në 

favor të shtetasit D.J. Sipas hetimeve, të pandehurit kishin rënë dakord që pjesa e parë e parave 

në shumën prej 6 milion lekë, t’i jepej gjyqtarit një ditë përpara dhënies së vendimit dhe pjesa 

tjetër prej 2 milion lekë, t’i jepej pas dhënies së vendimit. Të pandehurit kishin qenë nën 

vëzhgim nga policia gjyqësore me urdhër të Prokurorisë. Pasditen e datës 02.05.2016, i 

pandehuri N.G. pasi kishte marrë shumën prej 6 milion lekëshnga shtetasi D.J., takohet me djalin 

e gjyqtarit, shtetasin L.H., të cilit i dorëzon shumën e parave. Menjëherë, kanë ndërhyrë forcat e 

Policisë, të cilët kanë realizuar arrestimin në flagrancëtë shtetasve L.H dhe N.G.  dhe më pas 

arrestimin e gjyqtarit H.I.dhe të shtetasit D.J. 

Në përfundim të gjykimit me procedurë të shkurtuar, Gjykata e Krimeve të Rënda e deklaroi ish-

gjyqtarin H.I. fajtor për veprën penale të “Korrupsionit pasiv të gjyqtarëve” dhe e dënoi me 3 

vjet burgim, i cili për shkak të gjykimit të shkurtuar u ul me 1/3, në zbatim të nenit 406 të K.Pr. 

Penale dhe me dënimin plotësues për të mos kryer për një periudhë 5 vjeçare asnjë funksion 

publik.76 

 

 

 

                                                           
76Gazeta “Mapo” Tiranë, 23 dhjetor 2016. (shih edhe) Gazeta “Koha Jonë” Tiranë 23 dhjetor 2016.  
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3.3.1.4  Rasti i Gjyqtares A.M. 

Në korrik të vitit 2016, Prokuroria e Përgjithshme njoftoi se kishte zbardhur skemën e  një afere 

korrupsioni të ndodhur në Gjykatën e Lartë, në të cilën rezultonin të implikuar një gjyqtare e 

Gjykatës së Lartë, bashkëshorti i saj këshilltar në Komisionin e SigurisëKombëtare në Kuvendin 

e Shqipërisë dhe tre shtetas të tjerë. 

Sipas Prokurorisë, shtetasit i kishin paguar shumën prej 50.000 euro bashkëshortit të gjyqtares, 

me qëllim që nëfavor të tyre të jepej nga Gjykata e Lartë vendimi gjyqësor për një sipërfaqje 

toke prej 40 hektarë, të ndodhur në Butrint të rrethit Sarandë. Me kërkesë tëProkurorisë 

sëPërgjithshme, Gjykata e Lartë caktoi ndaj gjyqtares A.M. masën e sigurisë, “pezullim nga 

detyra”, për shkak të dyshimit se kishte kryer veprën penale të “korrupsionit pasiv të gjyqtarëve”. 

Gjithashtu, Gjykata e Lartë vendosi masën e sigurisë “arrest në burg” për bashkëshortin e 

gjyqtares,shtetasin O.A. si dhe për tre shtetasit e tjerë, të akuzuar për veprën penale të 

“korrupsionit aktiv të gjyqtarëve” në bashkëpunim. Masa e sigurimit për bashkëshortin e 

gjyqtaresnuk u bë e mundur të ekzekutohej, pasi pak orë pasi Gjykata e Lartë të merrte vendim 

për dhënien e masave të sigurisë ndaj tyre, çifti A. u largua jashtë vendit.77
 

Hetimi për këtë çështje nisi nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila kreu veprimet e 

nevojshme proceduriale. Pasi u konstatua se në veprime korruptive rezultonte e implikuar edhe 

njëgjyqtare e Gjykatës së Lartë, hetimet i vijoi Prokuroria e Përgjithshme, si struktura 

kompetente në atë kohë, për hetimin e zyrtarëve të institucioneve kushtetuese. Nga aktet 

hetimore, sipas Prokurorisë, rezultonte se i dyshuari, shtetasi I. Ç në cilësinë e përfaqësuesit të 

një familjeje nga Saranda, kishte zhvilluar disa procese gjyqësore në shkallët më të ulëta 

tëgjyqësorit për njohjen dhe kthimin e një sipërfaqje toke në pronësi , rreth 40 hektarë në zonën e 

Butrintit. Deri në fillim të muajit korrik 2016 çështja gjyqësore e tij ishte në “fazën e studimit” 

në Gjykatën e Lartë. I dyshuari I.Çabiri u angazhua që çështja e tij, e cila ndodhej në Gjykatën e 

Lartë të përfundonte në favor të tij. Për këtë arsye, sipas Prokurorisë, ai ka kontaktuar me të 

dyshuarin tjetër P.D., i cili nga ana e tij kishte njohje dhe komunikim me shtetasin O.A.,ky i 

fundit në cilësinë e bashkëshortit të Gjyqtares A.M., e cila ishte një nga anëtarët e trupës 

gjyqësore në Gjykatën e Lartë. I dyshuari P.D., pasi i mori shtetasit I.Ç. shumën prej 50.000 

                                                           
77Gazeta “Shqip”, Tiranë, 16 korrik 2016. 
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euro, ia dorëzoi bashkëshortit të gjyqtares A.M. shtetasit O.A., me qëllim dhënien e vendimit 

nëfavor të shtetasve të dyshuar I.Ç. dhe E.L. Një ditë pas dhënies së parave, konkretisht në datën 

12 korrik 2016, trupa e Gjykatës së Lartë, pjesë e së cilës ishte edhe gjyqtarja A.M., u shpreh me 

vendim në favor të shtetasve I. Ç. dhe E.L. 

Gjykimi i akuzës penale u zhvillua ne Gjykatën e Lartëme procedurën e gjykimit të shkurtuar. 

Në përfundim të gjykimit, në muajin qershor 2017, Gjykata vendosi deklarimin fajtor për veprën 

penale të “korrupsionit pasiv të gjyqtarëve” në bashkëpunim, gjyqtaren A.M. dhe bashkëshortin 

e saj z. O.A.,duke idënuar me 4 vjet burgim gjyqtaren, por me pezullim tëekzekutimit të dënimit 

me burgim dhe detyrimin të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës për një periudhë 3 vjeçare, 

kurse shtetasin  O. A. Gjykata e dënoi me 1,6 vite burgim. 

Pas dhënies së vendimit, ai u dorëzua në Polici për të shlyer dënimin me burgim. Ndaj Gjyqtares 

A.M., Gjykata dha edhe dënimin plotësues, ndalimin për të ushtruar funksione publike për një 

periudhë 5 vjeçare. 78 

 

3.4   Vjedhja duke shpërdoruar detyrën 

Në Kodin Penal të R.Sh. vjedhja duke shpërdoruar detyrën, inkriminohet në një dispozitë të 

veçantë të Pjesës së Posaçme të Kodit, (neni 135 i Kodit Penal) 

Në kuptimin juridiko-penal dhe duke iu referuar concept                                                                                                                      

it kriminologjik të subjektit aktiv  të kësaj vepre penale, mund të themi se, kur njëpunonjës 

shtetëror, në shërbim publik apo gjatë ushtrimit të profesionit, përvetëson pasurinë e dikujt (një 

personi fizik, një enti publik apo privat apo pasurinë shtetërore) ka ndodhur krimi i jakës së 

bardhë. 

Analiza e elementëve të kësaj vepre penale është e njëjtë si për vjedhjen e zakonshme në 

përgjithësi (neni 134 i K.Penal), veçse subjekti kryes,ështëi posaçëm. Ky subjekt ka një detyrë 

funksionale në shërbimin bublik apo administratën shtetërore apo edhe në persona juridikë 

privatë si shoqëri tregtare, banka etj. 

                                                           
78Gazeta “Mapo”, Tiranë, 14 Qershor 2017. 
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Në praktikën gjyqësore në Shqipëri ka patur raste kur punonjësit e bankave kanë përvetësuar 

shuma të konsiderueshme nga depozitat bankare apo llogaritë rrjedhëse të klientëve të bankave, 

në të cilat ata kanë qenë drejtorë, ekonomistë, arkëtarë etj. Në Kodin Penal të R.SH inkriminohet 

veçmas vepra penale e vjedhjes se bankave dhe e arkave të kursimit në nenin 136. Në të tilla 

rrethana, në eventualitetin që një punonjës banke vjedh të hollat nga banka ku ështëi punësuar, 

shtrohet pyetja, se cila është dispozita materiale korrekte për ngritjen e akuzës? 

A do të prevalojë vendi i kryerjes së veprës penale sipas nenit 136 të K. Penal apo subjekti sipas 

nenit 135 të Kodit? 

Praktika gjyqësore mban qëndrimin, se në një rast të tillë, punonjësi i bankës mban përgjegjësi 

sipas nenit 136 të Kodit Penal, pra për kryerjen e veprës penale të“vjedhjes së bankave dhe 

arkave të kursimit”. 

Rasti i mëposhtëm bën fjalë për gjykimin e një funksionari të lartë shtetëror për një akuzë të tillë 

penale, i cili ka ushtruar funksionin e Ministrittë Punës, të Politikave Sociale dhe Shansesve të 

Barabarta në vitet 2009-2013. 

 

3.4.1  Rasti i Ministrit K.S. 

Në janar të vitit 2016 ish-Ministri i Punës dhe i Çështjeve Sociale  K.S. u arrestua nga Policia 

nën akuzën e veprës penale të vjedhjes duke shpërdoruar  detyrën, parashikuar nga neni 135 i 

Kodit Penal,  pasi u kallëzua penalisht nga Kontrolli i Lartëi Shtetit për vjedhje në bashkëpunim 

të gati 30 milionë lekëve. Dyshimet e Prokurorisë ishin se K.S., duke abuzuar me detyrën, kishte 

përvetësuar në bashkëpunim me zyrtarë të tjerë të Ministrisë,  shumën prej 30 milionë lekë, të 

destinuara për aktivitete në dobi të komunitetit rom dhe të njerëzve në nevojë, aktivitete të cilat 

kishin qenë fitive dhe që realisht nuk ishin organizuar.  Akuza e Prokurorisë ndaj tij u gjykua nga 

Gjykata e Rrethit Tiranë, e cila e deklaroi fajtor për vjedhje duke shpërdoruar detyrën në 

bashkëpunim me 3 të pandehur të tjerë, ish-zyrtarë tëMinistrisë.  

Ish-Ministri u deklarua fajtor për akuzën e ngritur ndaj tij dhe u dënua me 1 vit e tetë muaj heqje 

lirie dhe me dënimin plotësues “ndalim i ushtrimit të funksioneve publike” për një periudhë 5 
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vjeçare nga Gjykata e Rrethit, kurse Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 1648 datë 

12.12.2016 vendosi lënien në fuqi të Vendimit të Gjykatës së Tiranës nr. 2780 datë 15.09.2016 

me ndryshimin e dënimit me dy vjet burgim.   

Vjedhjet, sipas  Prokurorisë, akuza e së cilës u gjet e provuar nga Gjykatat, janë kryer në mesin e 

vitit 2013, kohë e cila përkonte me ndërrimin e pushtetit politik.  Ish- Ministri ka paraqitur rekurs 

në Gjykatën e Lartë duke pretenduar pafajësidhe çështja penale në ngarkim të tij është në studim 

nga ana e Kolegjit Penal në Dhomën e Këshillimit të kësaj Gjykate.79 

 

3.5  Mashtrimet financiare 

Mashtrimet financiare më të rrezikshme e më të përhapura, përdorin thuajse gjithmonë të njëjtën 

metodologji. Bëhet fjalë për skema prej kohësh të “kolauduara”, të cilat duket se tashmë po 

gjejnë një nyje të re me përdorimin e internetit. Tipologjia më e zakonshme e mashtrimit 

financiar është e ashtuquajtuara “skema piramidale”, e quajtur ndryshe edhe “Skema Ponzi' nga 

ideatori i saj, Charles Ponzi, i cili veproi në SHBA në fillim të viteve 1900. Është një skemë në të 

cilën kush hyn në fillim, tërheq të hollat apo përfitimet ekonomike tëinvestitorëve pasues. Bëhet 

fjalë për premtimin e interesave të larta në formën e një zinxhiri, të cilat u paguhen investitorëve 

nëpërmjet të hollave të sjella nga investitorët, të cilët kanë hyrë më pasnë skemë. Loja 

funksionon deri kur qëndron lart kapaciteti apo mundësia për të tërhequr pjesëmarrës të rinj. Kur 

prurjet e reja tëparasë nuk arrijnë më të mbulojnë pagimin e interesave qëu janë premtuar atyre 

që tashmë janë përfshirë në këtë skemë, qarkullimi bllokohet, duke shfaqur natyrën e tij të 

mashtrimit.  

Në Kodin Penal të R.SH. organizimi dhe vënia në funksionim e skemave mashtruese dhe 

piramidale të huamarrjes, me qëllim fitimi material, përbën një vepër me sanksion të rëndë nga 3 

në10 vjet burgim dhe kur vepra kryhet në rrethana të cilësuara duke sjellë pasoja të rënda, 

dënohet me burgim nga dhjetë në njëzetë vjet. 

                                                           
79Faqja elektronike e Gjykatës së Lartë:  www.gjykataelartë.gov.al 
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Në Shqipëri skemat mashtruese piramidale filluan aktivitetin e tyre qysh në vitin 1991. Disa nga 

shoqëritë piramidale më të dëgjuara ishin “Vefa”, “Sudja”, Gjallica”, “Kamberi”, “Xhaferri”. 

Nëfundin e vitit 1996 këto skema mashtruese ranë dhe sollën si pasojërebelimin civil të vitit 

1997 si një lëvizje antiqeveritare, që solli dezertimin në radhët e ushtrisë,  krijimin e “komiteteve 

tëshpëtimit publik” dhe rënien e vendit në duart e bandave të armatosura, sidomos në pjesën 

jugore të vendit. Në rreth 25 firma piramidale, shqiptarët humbën kursimet e tyre, rreth 1.2 

miliardëdollarë. Personat që ishin shfaqur si administratorë apo ortakë në këto firma,ishin njërëz 

të zakonshëm por, u fol se pas tyre qëndronin njerëz të veshur me pushtet e që mbanin poste të 

larta shtetërore.  

Disa nga veprat e tjera të përfshira në mashtrimet financiare, të mundshme për t’u kryer edhe nga 

jakat e bardha, janë ato të inkriminuara nga nenet 144/a, 145, 146 të Kodit Penal “krijimi i 

skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar”, “mashtrimi në sigurime”,“mashtrimi 

në kredi”, etj. 

3.6  Evazioni fiskal 

Sipas shkencës së financave, shprehja “evasion fiskal” nënkupton të gjitha veprimet apo metodat, 

që kanë si qëllim tëulin masën e kontributit financiar nga ana e një subjekti privat në favor të 

arkës sështetit. 

Natyrisht që jo të gjitha shkeljet fiskale kanë të njëjtën rëndësi në kuptimin juridiko-penal. Ligji 

përcakton se kur një shkelje financiare ndëshkohet me një sanksion administrativ dhe kur me një 

sanksion penal.  

Në disa shtete, psh në Itali vija ndarëse është sasiore: varet nga sasia e të hollave që shmanget pa 

u derdhur në buxhetin e shtetit.80Edhe në Shqipëri disa forma të evazionit, përveçse përbëjnë 

shkelje administrative, inkriminohen edhe nga legjislacioni penal, si vepra penale. 

                                                           
80Burim Interneti,QuiFinanza.it: “Evasione fiscale, quando è da Codice Penale. Le nuove regole per i reati tributary”, 
Italia  20.09.2017. 
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Kodi Penal i R.Sh nëseksionin VI me titullin “Veprat penale në lidhje me taksat dhe tatimet” 

tëKreut 3 me titullin “Veprat penale kundër pasurisë dhe në sferën ekonomike”, konsideron se, 

fshehja e të ardhurave, mospagimi i taksave dhe tatimeve…etj përbëjnë vepra penale. Këto vepra 

konsumohen edhe nga persona me jakë të bardhë, ata me një status social të caktuar, veçanërisht 

kur ushtrojnë veprimtari tregtare apo veprimtari në fushën e profesioneve të lira. 

Po ashtu, në këtë seksion parashikohet edhe vepra penale e moskryerjes së detyrave nga organet 

tatimore në nenin 181/a të Kodit, detyra të cilat lidhen me vjeljen brenda afatit të caktuar ligjor të 

taksave dhe tatimeve nga punonjësit e organeve tatimore dhe personat e tjerë zyrtarë, vepër 

penale kjo që kurdoherë, përbën krim të jakave të bardha dhe jo edhe krim të zakonshëm, sikurse 

mund të përbëjnë fshehja e të ardhurave dhe mospagimi i taksave dhe i tatimeve. 

 

3.7  Shpërdorimi i detyrës 

Shpërdorimi i detyrës është vepra penale klasike për një zyrtar shtetëror apo nëpunës publik, pra 

për qëllim të studimit tonë, për një subjekt që konsumon krim të jakës së bardhë. Kjo vepër ka 

karakter subsidiar, pasi sipas nenit 248 të K.P. të R.SH., veprimi apo mosveprimi i punonjësit 

shtetëror apo nëpunësit në shërbim publik kur nuk përbën vepër tjetër penale, përbën në kuptimin 

penal, shpërdorim detyre dhe subjekti kryes do të ketë përgjegjësi penale sipas kësaj dispozite të 

Kodit.  

Kjo vepër, e cila përshkruhet në nenin 248 të Kodit, në seksionin II me titullin  “Vepra penale 

kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjësit shtetërorë ose në shërbim publik” të 

Kreut VIII me titullin “Krime kundër autoritetit të shtetit” , kryhet atëherë, kur me dashje, me 

veprim apo mosveprim, subjekti iposaçëm vepron në kundërshtim me ligjin duke 

mospërmbushur rregullisht detyrën me veprime apo mosveprime, të cilat i kanë sjellë atij ose 

personave të tjerë përfitime materiale ose jomateriale të padrejta. Pasojë tjetër e veprës sipas 

nenit 248 mund të jenë edhe dëmtimi i interesave të ligjshëm të shtetit, të shtetasve dhe të 

personave të tjerë juridikë.  

Në kreun e fundit të këtij punimi do të paraqesim statistika lidhur me personat e dënuar për këtë 

vepër penale në 5 vjeçarin e fundit, nga viti 2013 deri në vitin 2017.  
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Sikurse theksuam më sipër, të gjitha veprat penale të përfshira në Seksionin II të Kreut VIII të 

Kodit Penal, janë vepra qënuk përbëjnë kriminalitet të zakonshëm. Ato kryhen nga subjekte të 

posaçëm të ashtuquajturit kriminelë me jakë të bardhë. Këto vepra listohen si më poshtë: 

 “Dhënia në kundërshtim me ligjin e pensioneve ose të ardhurave të tjera nga sigurimet 

shoqërore” (neni 248/a); “Kryerja e funksionit pas dhënies fund të tij” (neni 249); “Kryerja e 

veprimeve arbitrare” (neni 250); “Mosmarrja e masave për të ndërprerëgjendjen e paligjshme” 

(neni 251); “Mbajtja në burg pa vendim” (neni 252); “Shkelja e barazisë së shtetasve” (neni 

253); “Shkelja e paprekshmërisë së banesës” (254); “Pengimi dhe shkelja e fshehtësisë së 

korrespondencës” (255); “Shpërdorimi i kontributeve të dhëna nga shteti” (256); “Përfitimi i 

paligjshëm i interesave” (257); “Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi 

irremëi pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo 

personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim” ( 257/a); “Shkelja e barazisë në tendera apo 

ankande publike” (258); “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” (neni 

259); “Korrupsioni pasiv i nëpunësve të huaj publikë” (neni 259/a; “Korrupsioni pasiv i 

funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë” (neni 260). 

 

3.8  Dy raste të kriminalitetit të jakës së bardhë ende në procedurë   

Disa raste të bujshme të akuzave për kryerje të veprave penale nga ana e ish-funksionarëve 

shtetërorë, janë ende në procedurë hetimi apo gjykimi. Për rëndësinë që paraqesin ato, në 

funksion të këtij studimi, po i përshkruajmë më poshtë, duke dhënë edhe mendimin tonë lidhur 

me aspekte të caktuara të procedurës ndaj tyre, me qëllim përmirësimin e legjislacionit nacional 

dhe luftës kundër këtij lloj kriminaliteti. 

 

3.8.1  Rasti i Ish-Ministrit të Brendshëm T.S. 

Në tetor të vitit 2017, Prokuroria e Krimeve të Rënda iu drejtua Kuvendit të Republikës së 

Shqipërisë për dhënien e autorizimit për arrestimin e deputetit T.S., ish Ministër i Brendshëm në 

vitet 2013-2017. 
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Prokuroria kishte regjistruar procedimin penal nr. 313 të vitit 2017 për kryerjen e veprave penale 

“Trafikimi i narkotikëve” kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, 

parashikuar nga nenet 283/a/2 dhe 333/a të Kodit Penal dhe Korrupsion pasiv i funksionarëve të 

lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendor” parashikuar nga neni 260 i K. P. 

Deputeti T.S.,  njëkohësisht ish-Ministër i Brendshëm, dyshohej për këto vepra të rënda penale 

në kuadër të grupit të strukturuar kriminal,  në të cilin sipas Prokurorisë, bënin pjesë edhe 

shtetasit M.H., F. H., A. H., A. K. etj. Regjistrimi i procedimit penal ndaj ish-Ministrit erdhi si 

pasojë e të dhënave të bëra publike,  mbi bazën e rrethanave të faktit që kishin të bënin me 

arrestimin nga ana e autoriteteve italiane të shtetasve të mësipërm, si pasojë e kapjes dhe 

sekuestrimit të një sasie prej 3.5 ton lënde narkotike e llojit Cannabis Sativa, por në kërkesën për 

autorizim,  Prokuroria përmendte se, për personat nën hetim M. H., F. H., A.H., A. K. etj  nga 

ana e Prokurorisë është zhvilluar hetimi në kuadër të procedimeve penale me nr.134 të vitit 2016 

dhe 164 të vitit 2017. Konform nenit 79 të K.Pr.P. Prokuroria kishte vendosur bashkimin e 

procedimeve penale nr. 134, 164 dhe 313 të viteve 2016 dhe 2017 në një procedim të vetëm, të 

numërtuar me nr. 134 të vitit 2017.  Në këtë të fundit, ajo ngrinte dyshimin edhe për kryerjen e 

veprës penale të parashikuar nga neni 245 i K.P. “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë 

shtetërorë ose i të zgjedhurve vendor” ndaj shtetasve M.H., F.H., A.H., A.K. etj. 

Nga hetimet, Prokurorisë i rezultonte se shtetasi M. H. në bashkëpunim me persona të tjerë të 

cilët ushtronin funksione publike në R.SH. kishte arritur të trafikonte nga Shqipëria drejt Italisë 

sasi të konsiderueshme lënde narkotike. Sipas Prokurorisë, ish-Ministri kishte siguruar 

paprekshmërinë e veprimtarisë kriminale të grupit të strukturuar kriminal dhe se e gjithë 

veprimtaria kriminale mbështetej në bashkëpunimin e grupit kriminal me strukturat e Policisë së 

Shtetit, ku përfitimet direkte monetare shkonin tek ish-Ministri i Brendshëm T.S. 

Në kërkesën për dhënien e autorizimit për arrest nga ana e Kuvendit, Prokuroria renditi disa nga 

rezultatet e hetimit të kryer deri në atë kohë, të tilla si: 

- është kapur dhe sekuestruar sasia e lëndës narkotike prej 3.5 ton nga ana e autoriteteve italiane 

të dyshuara si të trafikuara nga grupi kriminal M. H., etj.; 
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- në datën 18.10.2017 është kapur dhe sekuestruar një sasi  lënde narkotike prej 3 ton e 978 kg në 

banesën e shtetasit nën hetim A. K.; 

- subjektet e dyshuar M.H.… etj në komunikimet telefonike dhe bisedat ambientale që rezultonin 

nga përgjimet, pasqyronin detaje, të cilat tregonin përfshirjen në veprimtarinë kriminale të 

shtetasit nën hetim T.S; 

- subjektet e dyshuar M. H.…etj në komunikimet e kryera midis tyre rezulton të pasqyrojnë 

detaje, të cilat tregojnë shpërblimet që i japin ish-Ministrit të Brendshëm T.S. në funksion të 

realizimit të veprimtarisë së tyre kriminale; 

- subjekti nën hetim T.S. në datën 05.11.2013 ka realizuar shitjen e automjetit të tij me targa AA 

003 GB tek personi nën hetim A.H., vëllai i të arrestuarit M.H.; 

- në datat 08.08.2014,  16.08.2014, 29.08.2014, 30.08.2014, personi nën hetim T.S. udhëton dhe 

përdor mjetin me targa AA003GB, i cili sipas aktit të shitjes, rezulton të jetë shitur në datën 

05.11.2013. Në këto udhëtime rezulton se personi nën hetim T.S. ka qenë i shoqëruar nga 

subjektet e tjera të dyshuara, A. H. etj.  

Prokuroria citonte në kërkesën e saj se, “ka dyshime se ndodhemi përpara elementëve të figurave 

të veprave penale “Trafikimi i narkotikëve” në formën e posaçme të bashkëpunimit, “grup i 

strukturuar kriminal” dhe “korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të 

zgjedhurve vendor” parashikuar nga nenet 283/a/2 dhe 333/a, si dhe 260 të Kodit Penal. Me 

qëllim për t’i hapur rrugë një hetimi të plotë dhe të gjithanshëm, bazuar në nenet 73/2 të 

Kushtetutës së R.SH-së dhe 288 të Kodit të Procedurës Penale, kërkojmë nga Ju të Nderuar 

Zotrërinj Deputetë,  dhënien e autorizimit për arrestimin ose heqjen e lirisë, kontrollin personal 

ose të banesës së deputetit të Kuvendit të Shqipërisë shtetasit T.S. ”81 

                                                           
81Kërkesë e datës 19.10.2017 e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimeve të Rënda Tiranë 
drejtuar Kuvendit të R.SH. 
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Në seancën dëgjimore të zhvilluar në “Këshillin e Rregullores Imunitetit dhe 

Mandateve”anëtarët e mazhorancës në Komision, kërkuan fakte konkrete që e përfshinin T.S. në 

këto akuza, por jo ato të publikuara në mediat italiane.  

Ata pretenduan, se provat e Prokurorisë ishin të pamjaftueshme për të legjitimuar arrestimin e 

deputetit T.S. Edhe ky i fundit pati pretendime për pamjaftueshmëri të provave nga organi i 

akuzës. Nga ana tjetër, anëtarët e opozitës në Komision, kërkuan që Prokurorisë të mos i bëhej 

gjyqi në këtë seancë, në të cilën do të duhej ti paraqitej seancës plenare parlamentare rapoti i 

“Këshillit të Rregullores së Imunitetit dhe Mandateve” për heqjen ose jo të  imunitetit 

parlamentar të deputetit T.S..  

Në seancën plenare të datës 25 tetor 2017 u paraqitën dy raporte të ndara nga anëtarët e 

“Këshillit të Rregullores Imunitetit dhe Mandateve”:  raporti i mazhorancës që i rekomandonte 

Parlamentit të rrëzonte kërkesën e Prokurorisë dhe ai i opozitës, që rekomandonte të pranohej 

kërkesa, duke u autorizuar nga Kuvendi arrestimi i deputetit T.S. 

Në votim në seancën parlamentare, Kuvendi vendosi me 72 vota pro dhe 60 kundër, rrëzimin e 

kërkesës së Prokurorisë. Në Kuvend ishin të pranishëm 135 deputetë pjesëmarrës nga 140.  

Ky rast, përsa i përket mënyrës se si u hetua dhe procedua në  Këshillin e Rregullores së 

Imunitetit dhe Mandateve, përbën një rast studimor nga pikëpamja e së drejtës,  se si deputetët, 

anëtarë të këtij Këshilli, në shkelje të Kushtetutësdhe Rregullores së Kuvendit morën rolin e një 

gjykate. Ata dolën jashtë funksionit që duhet të ketë një Këshill i tillë, në rastin e shqyrtimit të 

një kërkese për arrest të një deputeti.   

Duhet theksuar në funksion të analizës sonë, se autorizimi i Kuvendit për arrestimin e një 

deputeti është një aspekt i imunitetit parlamentar të parashikuar në nenin 73/2 të Kushtetutës së 

R.SH.  

Shtetet zgjedhin sisteme të ndryshme të imunitetit parlamentar.  

Ky imunitet duhet të parashihet qartësisht në Kushtetutë, nëse duhet të jetë funksional apo në 

disa aspekte i përgjithshëm, pra, edhe për vepra penale jashtë fushës së veprimtarisë së deputetit 

(në ushtrim të këtij funksioni kushtetues), por gjithashtu të parashihet qartësisht edhe në ligj. 
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Në Kushtetutën e R.SH. nuk parashikohet tashmë imuniteti i deputetit nga ndjekja penale sikurse 

parashikohej më parë.Sipas Kushtetutës aktuale, imuniteti i deputetit shtrihet vetëm përsa i 

përket veprimeve proceduriale të arrestimit apo heqjes së lirisë dhe atij të kontrollit (personal apo 

të banesës) të cilat do të duhet t’i ndërmarrë Prokuroria në rastin kur e ka filluar ndjekjen penale 

ndaj deputetit, për cilëndo veprër penale që parasheh Kodi Penal. 

Nëse i referohemi Ligjit në fuqi, atij me numër 8550 datë 18.11.1999 “Statusi i Deputetit”, 

përcaktohet në nenin 2 se, “Deputeti i Kuvendit gëzon status të veçantë gjatë periudhës së 

ushtrimittë mandatit të deputetit, status që buron nga Kushtetuta dhe nga ligjet”. Ky ligj jep edhe 

përcaktimin se çfarë duhet të kuptojmë me status të deputetit. Në paragrafin 2 të nenit 2 

përcaktohet se “Me status të deputetit kuptohet pozicioni që ka ai në marrëdhëniet juridike, në 

marrëdhëniet me organet administrative shtetërore dhe organet e qeverisjes vendore, si dhe të 

drejtat dhe detyrimet financiare dhe protokollare”. 

Ky ligj nuk përcakton se cili është statusi i deputetit në marrëdhëniet juridike e aq më pak statusi 

që ka ai në marrëdhëniet juridike në fushën e të drejtës penale.82 

Në nenin 3 të Ligjit, përcaktohet se deputeti gëzon imunitet, që garantohet nga Kushtetuta e 

Republikës së Shqipërisë dhe se mandati i deputetit mbaron kur vërtetohen kushtet e 

parashikuara në nenin 71 të Kushtetutës, e cila përcakton në parag.”dh” se “mandati i deputetit 

mbaron kur deputeti dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi”. 

Në nenin 27 të Kushtetutës përcaktohet se askujt nuk mund t i hiqet liria përveçse në rastet dhe 

sipas procedurave të parashikuara me ligj. Vlen të theksojmë se në pikën “c” të paragrafit të dytë 

të kësaj dispozite kushtetuese përcaktohet se “Liria e personit nuk mund të kufizohet, përveçse 

kur ka dyshime të arsyeshme se ka kryer një vepër penale ose për të parandaluar kryerjen prej tij 

të veprës penale ose largimin e tij pas kryerjes së saj”. 

                                                           
82Kosova, p.sh. e përcakton në Ligjin e saj nr. 03/L-111 “Për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit”. 
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Është e nevojshme të kujtojme, se në rastet kur arrestimi apo ndalimi bëhet nga prokuroria apo 

oficerët e policisë gjyqësore, personi i privuar duhet të dërgohet brenda 48 orëve përpara 

gjyqtarit, i cili vendos për masën e sigurimit personal “arrest në burg” apo për lirimin e tij. 

Në nenin 5 të KEDNJ përcaktohet, se personi mund t i nënshtrohet arrestimit ose ndalimit të 

ligjshëm, vetëm në rrethana të përcaktuara qartë. Këtu përfshihet burgosja pas shqiptimit të 

dënimit apo arrestimi për dyshim të kryerjes së krimit. Kjo dispozitë konventore parashikon të 

drejtën për qasje pa vonesë në gjykatë ose në procedurat përkatëse gjyqësore për të përcaktuar 

ligjshmërinë e arrestimit apo të ndalimit dhe për gjykim brenda një afati të arsyeshëm ose për 

lirim deri në gjykim.  

Dispozitat e Konventës Europiane janë drejtpërdrejt të zbatueshme në Republikën e Shqipërisë 

pasi në  bazë të nenit 122 të Kushtetutës,  Konventa është pjesë e sistemit të brendshëm juridik, 

madje ka epërsi mbi ligjet tona nacionale që nuk pajtohen me të. 

Administrimi publik i drejtësisë nuk mund të pengohet vetëm për shkak të ekzistencës së 

përceptimit, se në një fazë të një procedure penale, një deputet do të mund të deklaronte se 

gëzonte imunitet nga ndjekja penale apo imunitet për disa aspekte të procedurës penale, sikurse 

është arresti apo kontrolli, kur deputeti nuk po procedohet për vepër penale të kryer gjatë apo për 

shkak të ushtrimit të funksionit të tij kushtetues. 

Procedura për shqyrtimin e kërkesës së Prokurorisë për arrestim apo kontroll të deputetit është e 

paraparë nga Rregullorja e Kuvendit në nenet 13 dhe 118 të saj. Konstatohet se, këto nene nuk i 

janë përshtatur ndryshimeve kushtetuese, pasi ato përsëri përmbajnë termat “imunitet nga ndjekja 

penale”.  

Në nenin 13 të kësaj rregulloreje gjendet shpjegimi, se përse “Këshilli i Rregullores, Imunitetit 

dhe Mandatit”në rastin “T.S.”i paraqiti dy raporte seancës plenare dhe jo një raport të vetëm, 

sikurse do të duhet të ishte rregullisht.  Në një formulim krejt jo professional ky nen i 

Rregullores përcakton se Këshilli përbëhet nga 10 anëtarë, pra nga një numër çift anëtarësh,  gjë 

që pamundëson përgatitjen vetëm të një raporti apo rekomandimi për Seancën Plenare,  në rastin 

kur anëtarët ndahen 5 me 5 si në rastin e shqyrtimit të kërkesës së Prokurorisë për deputetin T.S. 
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Ajo që evidentohet nga shqyrtimi i këtyre neneve, është se nuk ka asgjë konkrete se si do të 

duhet të procedohet në rastin e shqyrtimit të kërkesës për autorizimin për arrest të deputetit.  

A mundet një këshill i tillë parlamentar të marri rolin e një gjykate për t’ikërkuar provat që 

justifikojnë dyshimin për ndjekje penale sikurse ndodhi në këtë rast? 

Logjikisht nuk duhet që Këshilli të marrë rolin e një gjykate për ti kërkuar prokurorisë detaje 

hetimore për të konkluduar lidhur me ekzistencën e dyshimit të arsyeshëm apo të supozuar, nëse 

deputeti ka kryer apo jo vepër penale. 

Standartet e një procesi të rregullt ligjor të garantuara nga neni 6 i KEDNJi impelmentuar në 

nenin 33 të Kushtetutës sonë, të cilat kërkoi mbrojta e zotit T.S. të zbatoheshin në këtë seancë 

diskutimi të Këshillit të Rregullores së Kuvendit,  zbatohen në një proces gjyqësor. Kushdo ka të 

drejtë të dëgjohet para se të gjykohet” përcaktohet në nenin 33 të Kushtetutës, domethënë “para 

se të gjykohet nga Gjykata”, sepse kjo e drejtë themelore, rrjedh nga Habeas Corpus Act. E 

drejta e deputetit që në një seancë të tillë të japi versionin e tij rreth kërkesës së Prokurorisë nuk 

do të thotë automatikisht,se duhet t i kërkohet Prokurorisë të detyrohet të  shpalosë të gjitha 

detajet hetimore lidhur me veprën penale dhe dyshimin për kryesin e saj, përpara Komisionit apo 

Këshillit  Parlamentar. Ky Këshill nuk presupozohet se zotëron patjetër njohuritë nga fusha së 

drejtës penale në përgjithësi dhe asaj të procedurës penale në veçanti, prandaj pretendimi i tillë i 

deputetëve të Këshillit apo edhe i deputetit vetë, i cili thirret në Këshill për të dhënë versionin e 

tij ndaj kërkesës për autorizim, është i pabazë dhe në kundërshtim me parimet e një procedure 

parlamentare, e cila s’ mund të kthehet me këtë rast në procedurë të së drejtës së procedurës 

penale. 

Deputetët e Këshillit morën rolin e një Gjykate në kontroll të Prokurorisë për rastin e deputetit 

T.S. dhe dolën jashtë sferës së veprimit dhe kompetencave të tyre kushtetuese dhe ligjore si 

anëtarë të Këshillit të Rregullores Imunitetit dhe Mandateve të deputetëve të Kuvendit.  

Rasti i shqyrtimit të kërkesës për arrest u shndërrua në një seancë gjyqësore dhe vetë seanca e 

shqyrtimit të kësaj kërkese humbi identitetin dhe funksionin e saj kushtetues. Është për t u 

theksuar, se Kushtetuta jonë në formulimin e nenit 73 që parasheh aspektin e imunitetit 
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parlamentar, lë shteg për të konkluduar se në rastin e deputetëve shkelet vetë neni 18 i saj, që 

parashikon se të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. 

Deputetët të cilët dyshohen për vepra penale të rëndomta dhe jashtë ushtrimit të veprimtarisë së 

tyre parlamentare duhet të jenë njësoj si qyetarët e tjerë. Ata duhet të gëzojnë imunitet funksional 

dhe jo blanket apo të përgjithshëm . Ky konkluzion del edhe nga interpretimi në tërësi I nenit 73 

të Kushtetutës, i cili në paragrafin e parë përcakton se “deputeti nuk mban përgjegjësi për 

mendimet e shprehuara në Kuvend dhe votat e dhëna prej tij në ushtrim të funksionit”. Paragrafi 

i dytë që përcakton se “deputeti nuk mund të arrestohet ose t i hiqet liria në çfarëdolloj forme apo 

ndaj tij të ushtrohet kontroll personal ose i banesës, pa autorizimin e Kuvendit” nën një 

interpretim teleologjik (ratiolegis) do të thotë se, “pa autorizimin e Kuvendit, për një vepër 

penale në ushtrim të funksionit të tij parlamentar, depueti nuk mund të arrestohet apo 

kontrollohet nga organi i ndjekjes penale “. 

Nisur nga ky rast, është e domosdoshme që në funksion të qëllimit të këtij punimi, për të luftuar 

kriminalitetin e jakave të bardha, në rastin kur ky kriminalitet kryhet nga funksionarët e lartë 

shtetërorë, sikurse janë ministrat të cilët gëzojnë edhe statusin e deputetit, duhet që : 

Neni 73 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë të formulohet qartë dhe të pasqyrojë se, 

imuniteti i deputetëve nga aspekte proceduriale të hetimit është imunitet funksional, pra deputeti 

nuk mund të arrestohet apo të kontrollohet nga organi i ndjekjes penale pa autorizimin e e 

Kuvendit, përderisa është duke i kryer detyrat e tij si deputet i Kuvendit. Ai, në rastin kur 

procedohet për vepra penale të kryera gjatë dhe për shkak të ushtrimit të funksionit të tij, (sikurse 

mund të jetë vepra penale e shpërdorimit të detyrës për shembull) nuk mund të arrestohet apo 

kontrollohet nga organet e ndjekjes penale pa autorizimin e Kuvendit. 

Në çdo rast tjetër, për vepra penale të rëndomta, jashtë sferës së veprimit të tij si deputet ai duhet 

të jetë i barabartë përpara ligjit procedurial penal sikurse çdo qytetar tjetër i Republikës së 

Shqipërisë. 

Ligji me nr. 8550 datë 18.11.1999 “Statusi i Deputetit”, duhet të parashikojë dhe qartësojë 

statusin e deputetit në marrëdhëniet juridiko penale duke përcaktuar se,   imuniteti i deputetit apo 

statusi i veçantë i tij nga aspekte proceduriale të hetimit është imunitet funksional. Ky 
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imunitetnënkupton autorizim të Kuvendit për ndalim, arrestim dhe kontroll në kuadër të 

procedurës penale që ka filluar për kryerje të një vepre penale nga deputeti gjatë dhe për shkak të 

ushtrimit të detyrave të tij funksionale si deputet. 

Në një ligj të tillë duhet të parashikohet saktësisht procedura që duhet të zhvillohet në Kuvend 

për shqyrtimin e kërkesës së organit të ndjekjes penale që i kërkon Kuvendit arrestimin apo 

ndalimin si edhe/ose kontrollin personal e të banesës së deputetit. Sfera e hetimit të kësaj kërkese 

duhet të jetë vetëm përsa i përket faktit, nëse deputeti po hetohet dhe kërkohet të arrestohet me 

ose pa bazë, si pasojë e sulmeve politike të palës kundërshtare.  

Ky është kuptimi dhe qëllimi i imunitetit të deputetit sipas teorisë së të drejtës kushtetuese dhe 

asaj parlamentare. Në mënyrë që imuniteti parlamentar të mos shndërrohet në imunitet 

procedurialo-penal, pasi në një rast të tillë kompromentohet zbatimi i nenit 18 të 

Kushtetutës,është e nevojshme të qartësohet ky qëndrim në ligjin përkatës dhe në Kushtetutë. Në 

këtë ligj në përputhje me nenin 13 të KEDNJ që parasheh të drejtën për ankim efektiv, duhet të 

parashikohete drejta e deputetit për të cilin Kuvendi ka dhënë autorizim për ndalim, arrest apo 

kontroll, të ankohet ndaj vendimit të Kuvendit brenda një afati të përcaktuar në gjykatën 

kompetente, ankesë e cila nuk duhet të pezullojë zbatimin e vendimit të Kuvendit që i ka dhënë 

autorizim organit të ndjekjes penale. 

Edhe Rregullorja e Kuvendit do të duhet të ndryshohet, përsa i përket neneve të saj me nr. 13, 

118 dhe 119, jo vetëm duke i përshtatur ato me ndryshimet kushtetuese por edhe: 

- duke përcaktuar një numër “tek” anëtarësh në Këshillin e Rregullores, Imunitetit dhe 

Mandateve; 

- duke përcaktuar kohën e shqyrtimit të kërkesës për autorizim dhe duke shkurtuar kohën e 

mbajtjes së seancës plenare, pasi është tepër e gjatë 4 javë nga paraqitja e rekomandimit të 

Këshillit të Rregullores, Imunitetit dhe Mandateve sikurse përcakton neni 118 i saj. Kjo me 

arsyetimin juridik, se procedura penale nuk pret, ajo, që të rezultojë efikase do të duhet të 

shpejtojë lidhur me kryerjen e veprimeve proceduriale, të cilat vonohen, nëse vonohet dhënia e 

autorizimit për arrest, ndalim apo kontroll. 
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Kjo rregullore duhet të jetë e qartë për deputetët duke detajuar dispozitatat e ligjit të posaçëm 

“Për statusin e deputetit” lidhur me natyren e procedurës së shqyrtimit të kërkesës nga organi i 

ndjekejes penale, në mënyrë që, deputetët, të cilët nuk kanë arsimin juridiktë kuptojnë në mënyrë 

të qartë se si do të duhet të debatojnë dhe rekomandojnë lidhur me kërkimin e organit të ndjekjes 

penale për këto aspekte proceduriale të hetimit penal ndaj një deputeti. 

Hetimi i Prokurorisë për rastin “T.S.” vazhdon. Drejtuesi i Prokurorisë së Krimeve të Rënda që 

kërkoi arrestimin e Ish Ministrit T.S. u shkarkua nga Drejtimi i kësaj Prokurorie . Ai u transferua 

nga Tirana në qytetin e Pogradecit, me urdhër të Prokurores së Përgjithshme të Përkohshme. 

Sipas Kreut të Opozitësz. B.L., thjesht për t u mbyllur hetimet për dosjen “T.S.”.83 

 

3.8.2  Rasti i ish-Prokurorit të Përgjithshëm LL.A. 

Ish- Prokurori i Përgjithshëm LL.A., e ushtroi këtë detyrë në peridhën e viteve2012-2017. Për 

rreth 5 muaj Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në kuadër të procesit të Vetingut hetoi rreth tij, 

por rezultatet nuk u bënë publike, pasi LL.A. u tërhoq nga sistemi i drejtësisë dhe procesi i 

rivlersimit ndaj këtij zyrtari u ndërpre. Departamenti Amerikan i Shtetit nëpërmjet ish- Sekretarit 

Amerikan të shtetit, z. Rex Tillerson, paralajmëroi nisjen e hetimeve ndaj këtij ish-zyrtari, kur 

njoftoi futjen e tij dhe të familjes së tij në listën e personave të cilëve u ndalohej hyrja në 

territorin Amerikan, me argumentin për përfshirje të tij në raste të mëdha korrupsioni dhe shkelje 

të të drejtave të njeriut. Pak kohë më vonë, Prokuroria konfirmoi nisjen e hetimeve dhe 

regjistrimin e procedimit penal ndaj z. LL. për kryerje të veprës penale. Dosja penale ndaj këtij 

ish-zyrtari, e cila u regjistrua fillimisht në Prokurorinë e Rrethit Durrës për kryerjen e veprës 

penale “Refuzimi për deklarim, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremëi pasurive” i kaloi 

për kompetencë Prokurorisë së Krimeve të Rënda në Tiranë, duke u ngritur edhe akuza për 

kryerjen e veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, 

parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal. Me kërkesë të kësaj të fundit, Gjykata e Krimeve të 

rënda vendosi sekuestro preventive mbi pasuritë e paluajtshme të ish-Kryeprokurorit, të cilat 

kapnin vlerën rreth 1 miliard lekë.  Mes pasurive të sekuestruara ishin edhe një apartament në 

                                                           
83“ Shkarkohet Prokurori Besim Hajdarmataj i dosjes “T.S” “, lajmi i  “Ora News” datë  09.05.2018. 
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qytetin e Durrësit dhe disa sipërfaqje toke,gjithsej rreth 22 mijëmetra katrorëtë ndodhura në 

Tiranë.Ish-Kryeprokurori pas derëheqjes, u raportua nga disa media se është larguar jashtë 

vendit.84Ky është rasti i parë në historinë e Shqipërisë që njëfunksionar i lartë i organit të akuzës 

procedohet penalisht për vepra penale. Në muajin shtator të vitit 2018, ai paraqiti nëpërmjet 

mbrojtësit të zgjedhur në Gjykatën e Lartë njërekurs ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit për 

Krime të Rënda, duke kundërshtuar vendimin e sekuestros preventive mbi pasuritë e tij. 85 

Çështja penale ndaj tij vazhdon ende në procedurë. Mbetet për t’u parë rezultati i këtij hetimi dhe 

gjykimi i tij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84Top-Chanel. Tv Dt. 23.07.2018. 
85Faqja Zyrtare e Gjykatës së Lartë, çështja me nr. 61011-01469-00-2018 dt. 12.09.2018. 
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KREU IV 

KRIMINALITETI I JAKAVE TË BARDHA NË SHQIPËRI DHE SHKAQET E TIJ 

4.1  Studimi i kriminalitetit të jakave të bardha në Shqipëri 

Në Shqipëri kanë munguar studime të mirëfillta shkencore lidhur me kriminalitetin e jakës së 

bardhë, edhe pseky lloj kriminaliteti shfaqet po aq i rrezikshëm sa edhe kriminaliteti i 

zakonshëm.  

Nga analiza që mund t'i bëhet  dinamikës kriminale në Shqipëri, mund të themi se studime të 

mirëfillta për këtë lloj kriminaliteti, i referohen më shpesh studimit të veprave penale të 

korrupsionit në përgjithësi e në disa raste studimit të krimit ekonomiko-financiar. Mungojnë 

satistikat apo të dhënat e detajuara  lidhur me raste të hetuara e gjykuara për krimet e zyrtarëve 

apo funksionarëve publikë . 

Mund të themi në këtë studim, se në tre dekadat e fundit në Shqipëri, kriminaliteti i jakës së 

bardhë ka pësuar një zhvendosje. Nëse gjatë viteve të regjimit komunist, krimet e zyrtarëve 

shfaqeshin në formën e dhunimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut,  të tilla si, vrasjet 

dhe torturat nëpër gjyqet e montuara të sistemit komunist, sot, në kushtet e një shoqërie që rend 

drejt pasurimit dhe krijimit të shpejtë të të mirave materiale, krimet më të shpeshta të 

funksionarëve publikë shfaqen në formën e korrupsionit, të vjedhjes duke shpërdoruar detyrën, 

në formën e mashtrimit,të kryerjes së veprave nga një grup i strukturuar kriminal sidomos në 

fushën e konçensioneve, tenderave dhe ankandeve publike, në formën e pastrimit të produkteve 

të krijuara me kriminalitet të jakës së bardhë, etj. 

Sot në këtë lloj forme, kriminaliteti i zyrtarëve apo i funksionarëve publikë apo dhe 

profesionistëve të lirë, paraqet një rat studimor tepër interesant, nisur edhe nga fakti se përpara 

viteve ' 90 në kushtet e një ekonomie të centralizuar nuk ekzistonte korrupsioni, i cili në këto vite 

ka marrë një përhapje të gjerë duke u konceptuar nga publiku si një fenomen krejt i zakonshëm 

me ndihmën e të cilit, mbyllet lehtë dhe shpejt puna që duhet të mbarosh me institucionin 

shtetëror apo funksionarët publikë. 

Në trajta të reja shfaqet edhe kriminaliteti ekonomiko-financiar në kushtet e një shoqërie me 

ekonomi të liberalizuar ku edhe vet shteti i përfaqësuar nga organet apo entet e tij, nëpërmjet 
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zyrtarëve publikë, vepron si autoritet prokurues në lidhjen e kontratave në kuadër të procedurave 

tenderuese dhe të ankandeve publike, dhënien e koncensioneve etj.  

Gjithashtu, në Shqipëri në dekadat e fundit, shfaqet fuqishëm fenomeni i pastrimit të produkeve 

kriminale, që rrjedhin nga kriminaliteti i jakës së bardhë. Studimi dhe lufta ndaj  fenomenit të 

pastrimit dhe ligjërimit të vlerave financiare që burojnë nga veprimtaria kriminale e zyrtarëve, 

përbën një nga sfidat për të ardhmen e shoqërisë shqiptare.  

Është fakt se në Shqipëri, mungojnë analizat studimore mbi format e organizimit të kriminalitetit 

të jakës së bardhë. Është folur herët që në kohën e Edvin Sutherland, nga ai dhe nga studiuesit që 

e pasuan atë,  se “white collar crime” është kriminalitet i organizuar.  

Sikurse format tradicionale të kriminalitetit të organizuar, edhe në këtë lloj të kriminalitetit, 

veprohet shpesh herë në bashkëpunim dhe në formë të organizuar nga kjo kategori subjektesh,  

dhe sigurisht,që kryesit priren që një pjesë të kapitaleve të krijuara si rezultat i përfitimeve nga 

veprimtaria e tyre e kundraligjshme në ushtrim të detyrës zyrtare,  ta përdorin për financimin e 

aktiviteteve legale dhe në të  ashtuquajturat “parajsa fiskale”. 

Përse janë të rëndësishme studimet shkencore dhe empirike të kriminalitetit të jakave të bardha? 

Studimi shkencor i kësaj forme të kriminalitetit, përveçëse paraqet interes për studiuesit dhe për 

praktikantët e së drejtës në aspektin shkencor dhe doktrinal, i shërben ideimit të një politike 

penale efikase, e cila bëhet e vështirë në planin praktik dhe ka gjasa të ketë sukses sporadik në 

luftën ndaj këtij fenomeni kriminal, nëse nuk mbështetet në mendimin shkencor. Shkenca është 

pararendëse e çdo aksioni dhe praktike dhe i vjen në mënyrë të dobishme në ndihmë politikës 

penale në parandalimin dhe goditjen e kriminalitetit të jakave të bardha.  

Trajtesat studimore, dhe më tej, përshtatja e strategjive parandaluese dhe goditëse të këtij lloj 

kriminaliteti duhet të mbeten një objektiv orientues për politikën penale shqiptare në tërësi, e cila 

duhet ti kushtojë vëmendje të njëjtë si kriminalitetit të zakonshëm ashtu edhe kriminalitetit të 

jakës së bardhë, sepse ky i fundit ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e standarteve jetësore të 

qytetarëve dhe lufta ndaj tij orienton proceset integruese të vendit drejt Bashkimit Europian. 

Të dhënat dhe rezultatet e hulumtimeve shkencore me rastin e hartimit të planeve apo 

strategjisve goditëse dhe parandaluese kundër kriminalitetit me jakë të bardhë, duhet të jenë 

funksionalisht të lidhura me to, në mënyrë që të arrihen rezultate efikase. 
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Krijimi e një strategjie specifike të luftës ndaj kriminalitetit të jakave të bardha nuk mund të 

kufizohet vetëm në fushën juridiko-penale, por edhe në fushën e parandalimit të përgjithshëm 

social. Por, për sendërtimin e politikës së suksesshme penale, e cila lidhet edhe me politikën 

sociale,  është e rëndësishme të paraqiten studime të thelluara të etiologjisë kriminale të jakës së 

bardhë apo shkaqeve të formave të këtij lloj kriminaliteti. Njohjet e thelluara të fenomentit në të 

gjitha shfaqjet e tij, studimi i shkaqeve, i rasteve dhe statistikave, do të orientonin drejt politikën 

penale të shtetit shqiptar, në mënyrë që kriminaliteti i jakave të bardha të zvogëlojë përmasat e tij 

e të minimizohet.  

Nëse krimi kryhet nga njërëz, të cilët e kanë arritur një standard të pranuehëm social dhe 

ekonomik, çfarë mund të presë shoqëria nga ato kategori sociale që nuk i arrijnë këto standarde? 

 

 
4.2  Shkaqet e Kriminalitetit të Jakës së Bardhë në Shqipëri 
 
Shkaqet e formave të caktuara të kriminalitetit,përfshirë edhe atë të jakës së bardhë janë të 

shumta. Ato evolojnë, nuk mbeten me të njëjtën forcë në zhvillime të ndryshme politike, 

shoqërore dhe ekonomike. 86 

Ato në thelb kanë të përbashktën e tyre, jo vetëm për një vend apo për një etapë të caktuar,por 

disi më gjerë,në kohë dhe në hapsirë.  

Shkaqet e kriminalitetit nuk mund të ndahen si me thikë. Ato mpleksen,marrin dhe japin midis 

tyre, edhe pse në shtresa, grupime shoqërore apo individë të veçantë, në rrethana të caktuara, 

faktorët me ndikim më të drejtpërdrejtë mund të duken qartë, se i takojnë një shkaku të vetëm 

apo një grupimi faktorësh.87
 

Çdo fenomen kriminal mbart një karakteristikë të vetën që lidhet veç të tjerash, edhe me kulturën 

e njërëzve të vendit ku shfaqet. 

Etiologjia kriminale apo faktorët që ndikojnë në kriminalitetin e jakave të bardha paraqesin 

rëndësi për kërkimin dhe studimin e kësaj fenomenologjie kriminale. Nëpërmjet identifikimit të 

këtyrë faktorëve dhe analizës së tyre, arrihet t’i jepet përgjigje pyetjes mbi kuotat e larta të 

kriminalitetit të jakës së bardhë në një vend si Shqipëria. 

                                                           
86 Shih për më tepër Latifi, Vesel: “Politika kriminale” Prishtinë, 2003. 
87Latifi, Vesel: “Kriminalistika, zbulimi dhe të provuarit e krimit”, Prishtinë, 2004, fq. 36. 
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Faktorët që shkaktojnë përhapjen e këtij kriminaliteti nuk janë të dhënë njëherë e përgjithmonë 

dhe evidentimi i tyre nuk cenon teoritë mbi faktorët të cilat jepen për kriminalitetin në 

përgjithësi, por disa faktorë specifikë për këtë lloj kriminaliteti zenë vend përpara të tjerëve në 

shfaqjen e kriminalitetit të jakave të bardha në Shqipëri. 

Nga shpjegimet etiologjike të faktorëve të kriminalitetit të jakës së bardhë varet edhe politika 

penale për pengimin apoluftimin e tij si edhe përshtatja e metodave eficente në këtë luftë. 

Ndër shkaqet themelore të kriminalitetit të jakave të bardha në Shqipëri janë: 

 prirjet kriminale të disa individëve zyrtarë shtetërorë  apo  në shërbim publik apo 

profesionistë të lirë; 

 vetëdija për karakterin e përkohshëm të punës në administratën shtetërore apo në 

funksionin publik; 

 etja për të siguruar pasuri reservë  dhe për të jetuar në luks; 

 mungesa e kontrollit shtetëror të ecurisë ekonomike 

 ç’rregullimi i vlerave shoqërore; 

 mungesa një sistemi monitorimi dhe kontrolli mbi prokurimet, ankandet publike 

dhe  koncesionet; 

 mangësitë e punës gjurmuese hetimore nga ana e policisë gjyqësore dhe prokurorisë; 

 shqiptimi i sanksioneve të buta në rastin e dënimeve penale nga gjykatat; 

 mosshqiptimi njëherësh edhe i dënimit plotësues për heqjen e të drejtës së  ushtrimit të 

funksionit apo profesionit; 

 mungesa e konfiskimit të dobive pasurore të krijuara nëpërmjet kriminalitetit të jakës së 

bardhë; 

 mungesa e angazhimit në procedurë të viktimave të drejtpërdrejta dhe/ose indirekte të 

këtij lloj kriminaliteti. 

 

Më poshtë do të trajtojmë shkurtimisht secilin prej faktorëve të kësaj fenomenologjie kriminale.  
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4.2.1  Prirjet kriminale të disa individëve zyrtarë shtetërorë, në shërbim publik apo  
           profesionistë të lirë 
 
Shprehitë dhe prirjet janë veti subjektive të individit dhe shpeshherë luajnë rol me rëndësi në 

sjelljet e tij. Zakonisht, shprehitë dhe prirjet formohen nën ndikimin e vazhdueshëm të edukatës, 

raporteve shoqërore-ekonomike, kulturore dhe familjare.88 

Tendenca që kanë disa individë për të kryer veprime të kundraligjshme penalisht, shfaqet edhe 

kur këta punësohen si zyrtarë publikë apo ushtrojnë profesionin e tyre. Ata, në kundërshtim me 

mënyrën e drejtë të të vepruarit gjatë ushtrimit të deyrës së tyre funksionale,kanë prirje për t’i 

bërë gjërat jo sipas rregullit, duke kryer kështu shkeljen e dispozitave konkrete të Kodit Penal. 

Shpeshherë individë të tillë me prirje kriminale, e synojnë apo piketojnë në mendjen e tyre një 

post zyrtar apo në shërbim publik, jo thjesht për përmbushjen e nevojave ekonomike dhe 

nevojave shpirtërore për karrierë, portë bindur se në atë vend pune, për shkak të shkathtësive, 

njohurive që mendojnë se kanë, do të arrijnë t i krijojnë vetes përfitime ekonomike dhe sociale 

duke qenë të bindur se këto do t i arrijnë me veprime në kundërshtim me ligjin.  

Në momentin që individë të tillë me prirje kriminale i shpëtojnë kapjes apo ndëshkimit, ndjejnë 

në vetvete sotisfaksion, duke bindur veten, se janë tepër të aftë profesionalisht dhe të zgjuar 

mendërisht.  

Praktika mund të zbulojë mjaft raste të individëve të tillë, të cilët përgjatë një karriere të gjatë 

profesionale mund t’i kenë shpëtuar kapjes dhe dënimit penal. Natyrisht, kur flasim për këtë 

faktor të kriminalitetit të jakës së bardhë e mendojmë të zhveshur atë nga ndikime apo faktorë të 

tjerë ekonomikë apo socialë, të cilët janë gjithsesi faktorë kriminogjenë, por për të kuptuar 

prirjen kriminale të një individi, duhet të mos i marrim në konsideratë këta faktorë. Prirja 

kriminale e individëve të tillë rrjedh nga psikika. 

Teoritë psikologjike mbi kriminalitetin e trajtojnë më mirë këtë shpjegim për krimin në 

përgjithësi, por që ka vlerë edhe në rastin e kriminalitetit të jakës së bardhë.  

Pikënisja e teorive psikologjike mbi kriminalitetin, mund të shpjegohet përmes tezave qëi 

thekson Wilson Herrnstain (1986) sipas të cilave,  njerëzit që shkelin ligjin janë zakonisht atipik 

në pikëpamje psikologjike. Kjo nuk do të thotë se janë të sëmurë (disa dhe janë). Hulumtimet 

tregojnë se kryesit e veprave penale në këtë aspekt, dallohen fort në pikëpamje statistikore nga 

                                                           
88 Vep. Cit. Halili Ragip, “Kriminologjia”, Prishtinë 2016, fq.344 
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jokriminelët. Grupi i teorive psikologjike ështëi ngjajshëm sikurse edhe orientimi i teorisë 

biologjike në kriminologji, e cila niset nga qëndrimi,  se vetitë psikologjike të njeriut ndikojnë në 

mënyrë esenciale tek ai dhe sjelljen e tij, e kanalizojnë, gjë që nënkupton se ndikojnë në 

determinimin e formave të sjelljes së papranueshme dhe kundërligjore.89 

 

4.2.2  Vetëdija për karakterin e përkohshëm të punës në administratën shtetërore apo në  
           funksionin publik 
  
Në Shqipëri intelektualët janë të vetëdijshëm se nuk e kanë të garantuar përgjithmonë vendin e 

punës. Papunësia është në nivele të larta për të gjitha shtresat shoqërore dhe shtresa sociale e 

profesinistëve të arsimuar deryrohen të emigrojnë, për shkak se nuk gjejnë punë në profesion apo 

kryejnë punë të rëndomta për të siguruar mbijetesën. Ndonëse mosha e daljes në pension sipas 

ligjit “Për Sigurimet Shoqërore” në Shqipëri ka shkuar rreth 65 vjeç, në tregun e punës 

preferohet brezi i ri, aq sa mund të thuhet, se pas moshës 40 vjeç është e vështirë që të gjesh punë 

në profesionin për të cilin je diplomuar. Nërreth 20 vite të perudhës post-komuniste, shteti nuk 

garanton më punë dhe është bërë evidente, se zgjedhjet politike qendrore ose lokale do të 

passjellin edhe heqje në masë nga puna të individëve profesionistë e të paangazhuar në politikë. 

Duke e kuptuar këtë realitet, shtresa sociale potencialisht për të qenë subjekt i kriminalitetit me 

jakë të bardhë, nga nevoja për të përfituar të ardhura ekonomike shfrytëzon çdo mundësi që gjatë 

ushtrimit të detyrës zyrtare apo të funksionit publik t i shkelë rregullat, dhe në mënyrë të 

kundraligjshme të përfitojë ekonomikisht të ardhura financiare duke kryer vepra penale që 

klasifikohen te kriminaliteti i jakës së bardhë. 

Nëse do të studohej një lidhje midis këtij faktori, pra stabilitetit në punë apo kohëzgjatjes së saj 

në vite, sikur të supozonim se ajo do të ishte e gjatë, do të arrinim në konkluzionin se mungesa e 

vetëdijes për karakterin e përkohshëm të punës sjell automatikisht nivel të ulët të kriminalitetit 

me jakë të bardhë. E kundërta, sa më e lartë vetëdija se puna është e përkohshme, aq më të larta 

do të jenë statistikat e kriminalitetit me jakë të bardhë. 

                                                           
89Sabani Alisabri & Budimlic Muhamed: “Kriminologjia”, Sarajevë 2007, fq.76. 
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4.2.3  Etja për të siguruar pasuri rezervë  dhe për të jetuar në luks 
 

Transformimet e shpejta kaotike e të paqëndrueshme politike, ekonomike e sociale në Shqipëri 

kanë sjellë paqartësi në konceptimin e raportit që individi shqiptar ka me sigurinë ekonomike dhe 

sociale. Është fakt i pamohueshëm, se në Shqipëri zgjedhjet politike sjellin ndryshime në 

strukturat administrative, dhe shumë njerëz i humbasin vendet e punës. Po ashtu,është fakt se 

Shqipëria nuk është një vend që ofron shërbime sociale që përmbushin në mënyrë të kënaqshme 

standardet e pranueshme jetësore. Pensionet janë tepër të ulta, shërbimi shëndetësor le për të 

dëshiruar, dhe njerëzit kur përballen me sëmundje, detyrohen që ti drejtohen në shumicën e 

rasteve spitaleve private duke shpenzuar shuma të konsiderueshme parash, për të cilat ka raste që 

kanë punuar e kursyer për shumë vite. Këta faktorë ekonomikë dhe socialë nxisin natyrshëm tek 

çdo individ, mendimin nëse jeta nuk është e sigurtënë Shqipëri në aspektin ekonomik dhe 

social.Natyrisht që një mendim i tillë u vjen edhe profesionistëve, zyrtarëve e funksionarëve 

publikë, të cilët në një moment të caktuar kanë një vend të rëndësishëm pune, me të ardhura 

ekonomike të mjafteshme për të përmbushur nevojat e përditshme dhe ato emergjente. Përse ata 

duhet të kryejnë krime të jakës së bardhë?  

Përgjigja është:  Për të siguruar pasuri rezervë, nuk dihet se ç kohëra vijnë. Ndoshta dhe nuk e 

kanë më atë vend pune, me beneficione dhe të ardhura kaq të mëdha. Etja për të siguruar pasuri 

rezervë lidhet edhe me karakterine individit. P.sh.  në të drejtën penale të krahasuar, kam lexuar 

se në Francë, për postin e gjyqtrarit preferohen juristët që nuk karakterizohen nga mania apo etja 

për të jetuar në luks, por që kënaqen më një rrogë mujore shtetërore. Ai jurist që nuk e preferon 

këtë mënyrë jetese të startojë në tregun privat të punës, i cili mund të ofrojë të ardhura më të 

mëdha.Ky shembull tregon qartë, se si dëshirat individuale të profesionistëve dhe fakti se si ata e 

projektojnë në mendjen e tyre mënyrën e jetesës, tregon se disa individë zyrtarë shtetërorë apo 

funksionarë publikë kryejnë vepra penale nga etja për të jetuar në luks, për të siguruar pasuri 

rezervë për të ardhmen, ndonëse në kushtet aktuale nuk janë në nevojë. 
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4.2.4  Mungesa e kontrollit shtetëror të ecurisë ekonomike 
 
Shqipëria karakterizohet nga mungesa e kontrollit që duhet të kryejë shteti mbi ecurinë 

ekonomike të individëve. Vetëm vitet e fundit është futur nën ndikimin e ekspertëve të 

Bashkimit Europian detyrimi që zyrtarët shtetërorë të plotësojnë deklaratën vjetore  të pasurive 

dhe të të ardhurave. Mosdeklarimi apo fshehja e të ardhurave u inkriminua në Kodin Penal vitet 

e fundit si vepër penale. Për shkak se, shteti nuk ka ushtruall kontroll mbi ecurinë ekonomike, po 

vërtetohet për shembull  në procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve se ata 

kanë krijuar pasuri në vlera të konsiderueshme, të cilat janë përpjekur t ijustifikojnë si dhurata 

nga të afërmit apo familjarë të tyre. Aq i mangët ka qenë kontrolli shtetëror, saqë edhe zyrtarët 

që presupozohet se e njohin ligjin penal në përpilimin e deklarimit të të ardhurave kanë 

përfshirëfakte që pak gjasa ka të ndodhin në familjet e varfra shqiptare. 

Mungesa e kontrollit shtetëror në lidhje me ecurinë ekonomike në tërësi dhe atë ekonomike 

individuale në veçanti i hap rrugë dhe rrit statistikat kriminale të jakës së bardhë. Gjyqtarët dhe 

prokurorët duke marrë shembull nga njëri-tjetri kanërritur statistikat kriminale të veprave që 

emërohen sipas neneve përkatëse të K.P.:“Mosdeklarimi, fshehja apo deklarimi i rremë i 

pasurive”,   

“Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve apo funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, “Pastrmi i 

produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale”, etj. 

 

4.2.5  Çrregullimi i vlerave shoqërore 
 
Kultura është baza e mënyrës së sjelljes së deformuar në një shoqëri. 

Kriminologu gjermanHans Fon Henting shprehet se: “vetë fakti që në periudha të tilla krimet 

kundër pasurisë dhe pronës marrin përmasa rrënqethëse,  tregon se diçka nuk është në rregull me 

organizimin tonë kulturor”.90 

Çrregullimi i vlerave shoqërore është studiuar nga teoria e dezorganizimit social. Sipas kësaj 

teorie, ideja e qëndrueshmërisë sociale rezulton nga fakti, se te shumica e anëtarëve të shoqërisë, 

ekziston konsensus i qartë për të mirën e përbashkët, kurse kjo e mirë e përbashkët matet me 

                                                           
90Hans fon Henting: “Zločin uzroci I uslovi” përkthim, Veselin Masleša, Sarajevë, 1959, fq.25. 
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kategoritë e parashikimeve, qëndrueshmërinë dhe sigurinë e rrjedhave sociale për shumicën 

nëshoqëri. Përkundër qëndrueshmërisë së shoqërisë, dezorganizimi social ka të bëjë me çarjet në 

unitetin e qëllimeve dhe sjell deri te një gjendje e pabalancuar e shoqërisë. Në rastet e ndryshimit 

të kushteve të jetesës, shfaqet dezorientimi dhe papërshtatja me kushtet e reja. Porsa vihet në 

pikëpyetje aftësia e individit për t’u përshtatur, nën presionin e madh të ndryshimeve, ai cedon 

nga një varg përgjigjesh alternative për gjendjen e krijuar, duke e përqafuar krimin. Shoqëria 

është një arenë e hapur e konflikteve dhe pothuaj ekziston papajtueshmëri maksimale e 

qëllimeve dhe vlerave.91Sipas teorisësë Emile Durkheim,i cili konsideronte sekriminaliteti është 

dukuri normale shoqërore, sepse është atribut i përhershëm i çdo shoqërie. Nuk ka shoqëri pa 

kriminalitet por sasi normale e kriminalitetit sipas Durkheim,është mesatarja, pra përqindja 

mesatare me të cilën paraqitet kriminaliteti.92 

Në funksion të punimit tonëështë e rëndësishme të kujtojmë, se po analizojmë faktorët që janë 

më fort përgjegjës për kriminalitetin e jakës së bardhë në Shqipëri,duke marrë parasysh faktin, se 

kriminaliteti i jakave të bardha është shpesh herëi pagjetshëm, duke iu referuar opinionit social 

në media e televizione, gjuhës së përdorur nga politikanët që akuzojnë shpesh herë njëri tjetrin 

për abuzime me fondet shtetërore, punët publike dhe shërbimet sociale,  mund të pohoj, se 

kriminaliteti i jakave të bardha në Republikën e Shqipërisë, ndonëse i pamatur me statistika të 

sakta, është në nivelet mbi mesataren. 

Padyshim, çrregullimi i vlerave shoqërore që po karakterizojnë shoqërinë shqiptare në këto vite 

të liberalizimit ekonomik dhe politik është edhe një ndër faktorët për paraqitjen e niveleve të 

larta të kriminalitetit të jakave të bardha.  

Krimi në përgjithësi është shenjë e mungesës së solidaritetit, normave dhe vlerave të cilat 

shoqërinë e mbajnë të bashkuar. Mesa duket ky solidaritet shoqëror, normat morale, etike dhe 

kulturore qëe forcojnë atë, duhet të jenë zbehur në shoqërinë shqiptare, përderisa kriminaliteti i 

jakave të bardha shfaqet në nivele të larta.  

 
 

                                                           
91Sabani Alisabri & Budimlic Muhamed:  “Kriminologjia”, Sarajevë 2007, fq.53. 
 
 
92 Vep.Cit. Halili Ragip, Kriminoligjia” Prishtinë 2016, fq. 95-96 
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4.2.6  Mungesa një sistemi monitorimi mbi prokurimet, ankandet publike dhe koncensionet 
 
Në përmbushje të funksionit publik, shteti nëpërmjet organeve të tij paraqitet me cilësinë e 

kontraktorit publik duke prokuruar mallra dhe shërbime, realizuar ankande publike dhe dhënie 

me koncension të pasurive të ndyshme shtetërore. Në këtë cilësi, ai përfaqësohet nga organe të 

caktuara apo më thjesht nga individët zyrtarë e funksionarë publikë. Një pjesë e mirë e 

kontratave janë me vlera financiare të konsiderueshme. Këto punë dhe shërbime, paraqesin një 

terren të volitshëm për zyrtarët për të kryer abuzime në detyrë e për të përfituar privatisht 

beneficione, qoftë me shifra fiktive duke kryer veprën penale të vjedhjes në shpërdorim të 

detyrës, qoftë duke lejuar të korruptohen nga shoqëritë private që dëshirojnë të dalin fitues në 

procedurat tenderuese dhe të ankandeve publike. 

Në Shqipëri nuk ka një organ të pavarur monitorues dhe kontrolli të këtij procesi apo edhe kur 

ligjërisht është krijuar një organ ai është në pamundësi për të kontrolluar gjithë procedurat 

tenderuese. 

Agjensia e Prokurimit Publik është organ qendror, person juridik publik në varësi të 

Kryeministrit. 

Ndonëse Agjensia e Prokurtimit Publik është krijuar dhe funksionon në bazë të ligjit 9643 datë 

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” I Ndryshuar dhe  ndër funksionet e këtij organi është edhe 

kryerja e kontrolleve çdo 6 muaj për procedurat e prokurimit dhe konçensionet si dhe  paraqitja e 

një raporti vjetor për funksionimin e përgjithshëm të sistemit të prokurimit publik, ky organ i 

vetëm me qendër në Tiranë nuk mund të pretendojë se e kryen efektivisht këtë kontroll dhe 

monitorim. Aq më tepër që ai është organ që varet nga Kryeministri. 

Po ashtu, ndonëse si organ i pavarur dhe kushtetues është Kontroli i Lartë i Shtetit, me detyrë 

funksionale kontrollimin e veprimtarisë ekonomike të institucionevce shtetërore e të personave të 

tjerë juridikë shtetërorë si dhe mbrojtjen e fondeve shtetërore nga organet e pushtetit qendror dhe 

atij vendor (neni 163 i Kushtetutës) struktura e tij nuk lejon kryerjen e një kontrolli periodik dhe 

efiçent mbi procedurat tenderuese.  

Është i nevojshëm krijimi i një sistemi kontrolli dhe monitorimi, i shtrirë në të gjithë vendin, 

edhe në nivel vendor, me qëllim që të menazhohen të dhënat administrative për t’i dhënë 

udhëzhvillimit të mirfilltë investigues. Kontrolle në drejtime paralele si me karakter 

administrativ, ashtu edhe me karakter investigativ do të ndikojnë që sistemi i kontrollit të jetë i 
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bashkuar dhe efikas, duke i kontribuar parandalimit dhe goditjes së abuzimeve me fondet 

shtetërore.  

Nën këtë këndvështrim,është e nevojshme të krijohen direktiva të dobishme në mënyrë që 

kontrollet mbi procedurat tenderuese, të ankandeve dhe të koncensioneve të mos fokusohen 

thjesh në kontrollin dokumentar (i cili ka gjasa të mos pasqyrojë realitetin) por ky monitorim dhe 

kontroll të jetë edhe në terren,  atje ku parashikohet se do të realizohet vepra, puna apo shërbimi. 

Kontrolli duhet të shtrihet edhe lidhur me aspekte të projektit të veprës, punës apo shërbimit.  

Hyrja në kantier mund të ketë rezultate pozitive, pasi duke konsultuar të dhënat dokumentare të 

organit të kontrollit mund të vërtetohen elementë të abuzimit si shkelje tatimore, falsifikim 

dokumentesh publike dhe private, si p.sh. fatura, të dhëna kontabël fletë dorëzimi, libra kantieri,  

etj. 

Një sistem kontrolli dhe monitorimi i mirëorganizuar dhe me përhapje në të gjithë vendin, do të 

luaj një rol të rëndësishëm në forma të caktuara të kriminalitetit të kryer nga zyrtarët shtetërorë 

apo funksionarët publikë, të cilët veprojnë shpesh herë edhe në forma të bashkëpunimit të 

posaçëm në trajtën e grupeve të strukturuara, me qëllim përfitimin e interesave të mëdha 

financiare në dëm të ekonomisë kombëtare. 

 
 
4.2.7  Mangësitë e punës gjurmuese hetimore nga ana e policisë gjyqësore dhe prokurorisë 
 
Sado mirë të hartohet në letër politika penale, nëse në një shtet mungojnë burimet njerëzore 

profesionale, logjistika apo rezultojnë problematika në lidhje me punën koordinuese midis 

organeve të ndjekjes penale, atëherë vetë politika penale do të jetë ineficente ose do të shënojë 

sukses sporadik.   

Kriminaliteti i jakës së bardhë, siç u përmend në këtë punim është i sofistikuar. Ai kryhet nga 

subjekte me njohuri profesionale, të cilat shpesh herë nuk i zotërojnë oficerët apo agjentët e 

policisë gjyqësore që kryejnë veprimtari gjurmuese dhe hetimore.  Punonjësit që duhet të kryejnë 

këtë veprimtari hetimore, gjykojmë se duhet të jenë të arsimuar jo vetëm në fushën e së drejtës.  

Për shembull, një ekonomist do të dinte si të argumentonte apo mbulonte një kalkulim financiar 

në mashtrim të ligjit, për shkak se ligjet fiskale janë të ndërlikuara.  
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A nuk do të përbënte vështirësi që një oficer i policisë gjyqësore vetëm me arsimin policor,  të 

kuptonte sjelljen delinkuente të ekonomistit?  

 E pra, arsimimi në fusha të tjera përveç arsimit policor dhe/apo juridik, do të ishte një faktor i 

rëndësishëm në përmirësimin e punës gjurmuese dhe hetimore të kriminelëve me jakë të bardhë. 

Përveç kësaj, puna gjurmuese hetimore në një vend të vogël si Shqipëria ku lidhjet midis 

njerëzve janë të ngushta dhe shpesh herë punonjësit e policisë kanë njohje personale me 

kategorinë e lartë sociale, sikurse cilësohen kriminelët me jakë të bardhë, bën që policia 

gjyqësore të mos veprojë me inisiativë për të gjurmuar kryerjen e veprave të tilla penale. 

Një aspekt tjetër, se përse paraqet mangësi puna gjurmuese dhe hetimore,është edhe për shkakun 

e mungesës së rakordimit midis oficerëve të policisë gjyqësore dhe prokurorëve, të cilët duhet të 

drejtojnë hetimet. Mungesa e koordinimit të veprimeve në kohë, e rrahjjes së mendimeve, e 

bashkëpunimit në përmbushje të qëllimit të përbashkët, për ta goditur kriminalitetin e jakës së 

bardhë, determinon mangësi të mëtejshme në gjetjen dhe zbulimin e këtij kriminaliteti e të 

formave të tij, të cilat duken si joevidente në pamje të parë. 

 

4.2.8  Shqiptimi i  sanksioneve të buta në rastin e dënimeve penale nga gjykatat 

 
Në jo pak raste, gjykatat penale kanë dhënë dënime penale për zyrtarët shtetërorë që kanë 

rezultuar kryes të veprave penale të kriminalitetit të jakës së bardhë, të cilat kanë tentuar drejt 

marzhit më të ulët që përmban dispozita e Pjesës së Posaçme të Kodit Penal. Në raste të tjera, të 

pandehurve u është pezulluar ekzekutimi i vendimit me burgim dhe janë dërguar pranë Shërbimit 

të Provës.  

Shpesh herë dënimet janë ulur akoma më tej nga Gjykata e Apelit.  

Në të drejtën penale është e rëndësishme të zbatohen dënime alternative, të ndiqet qëllimi i 

rehabilitimit të kryesit, ri-integrimi i tij social…etj, por, kur përhapja e një fenomeni të caktuar 

kriminal, sikurse rezulton të jetë vitet e fundit kriminaliteti i jakave të bardha, i cili po dominon 

jetën sociale dhe ekonomike në Shqipëri, është e nevojshme që politika penale e ndjekur nga 

shteti nëpërmjet gjykatave penale të realizojë edhe rolin e saj restrinktiv.93 

                                                           
93 Për më tepër shih:  Halili Ragip, “Penologjia” Prishtinë2015, fq.63-64 
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 Një dënim i lehtë, i pajustifikuar e bën të pandjeshëm fenomenin kriminal në tërësi. Kryesit e 

dinë se ia vlen të sakrifikojnë pak, qoftë edhe duke kryer burg, për të përfituar pasuri dhe shuma 

të konsiderueshme të hollash. Ky kalkulim ështëi zakonshëm në mendjen e njerëzve me prirje 

kriminale, ndaj nëse sanksionet penale do të jenë realisht edhe në funksion të parandalimit të 

përgjithshëm shoqëror, do të ndikohej disi në uljen e nivelit të kriminalitetit të jakës së bardhë.   

 
 
4.2.9  Mosshqiptimi  njëherësh edhe i dënimit plotësues për heqjen e të drejtës  
           së  ushtrimit të funksionit apo profesionit 
 
Për profesionistët, heqja e së drejtës së ushtrimit të profesionit për një periudhë të caktuar kohore 

është një aspekt jetësor i ndjeshëm.  Në Kodin Penal dhënia e dënimit plotësues, sikurse është 

edhe heqja e së drejtës së ushtrimit të profesionit, parashikohet në nenin 30 si një dispozitë 

lejuese. Ky nen përcaktoin se “për personat që kanë kryer krime ose kundërvajtje penale, bashkë 

me dënimin kryesor mund të jepen edhe një ose disa nga këto dënime plotësuese…”. 

Nëse do të donim të kishim më pak kriminalitet të jakës së bardhë do të ishte e nevojshme që 

dhënia e dënimit plotësues të heqjes së drejtës së ushtrimit të profesionit, të jepej së bashku me 

dënimin kryesor. Një kryes potencial i krimit të jakës së bardhë do tëhezitonte mëshumë në 

dilemën e tij për ta kryer ose jo veprën penale dhe mund të hiqte dorë prej saj nëse rrezikon t’i 

kufizohet e drejta për ta ushtruar profesionin e tij.  

Rekomandimi për t’u dhënë dënimi plotësues i mësipërm i referohet orientimeve që jep teoria e 

politikës kriminale si disiplinë shkencore e së drejtës.   

Detyra e politikës kriminale është organizimi i luftës së suksesshme të kriminalitetit. Politika 

kriminale përfshin dy fusha të ndërlidhura të parandalimit: fushën penalo-juridike dhe fushën e 

parandalimit të përgjithshëm social. 94 Është e rëndësishme që nga aspekti politiko-kriminal 

norma penale të bëhet element i vetëdijes juridike për njerëzit. Normat penale duhet të shprehin 

veprim efikas në funksionimin e politikës kriminale. Kjo do të thotë, se norma juridike duhet të 

ndërrohet dhe zhvillohet në pajtim me ndërrimet apo tendencat shoqërore dhe ta ndjekë 

zhvillimin e psikologjisë masive, zhvillim ky që paraqitet krahas ndryshimeve sociale dhe 

zhvillimit të mendimit në tërësi. 95 

                                                           
94Latifi Vesel: “Politika Kriminale”, Prishtinë, 2003, fq. 222. 
95Po aty, fq.131. 
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Ligji penal jep mundësi të mjaftueshme për gjykatën për zgjedhjen e sanksionit penal më të 

përshtatshëm. Po qe se ai nuk e jep mundësinë e mjaftueshme për gjykatën, atëherë nuk mund 

tëjetë sa duhet efikas, duhet të vlerësohet si i papërshtatshëm në kuptimin juridik dhe të 

vlerësohet se kushtëzon vetëm praktikën e dobët.96 

Për këtë arsye, edhe neni 30 i Kodit Penal që parasheh si mundësi për gjykatën dhënien e dënimit 

plotësues të përmendur më sipër, është një dispozitë lejuese dhe qëllimi ynë nuk ka të bëjë me 

orientimin që legjislatori duhet ta kthejë atë në dispozitë me karakter detyrues.  

Është e rëndësishme të theksohet se shteti, e praktikon politikën kriminale me anë të pushtetit 

gjyqësor. Gjykatat duhet të zbatojnë normat juridiko-penale duke realizuar politikën kriminale në 

varësi edhe të trendit rritës të veprave penale. Nëse kriminaliteti i jakës së bardhë në një periudhë 

të caktuar kohore paraqitet në trend rritës, atëherë zbatimi i sanksionit penal të përshtatshëm i 

kontribuon luftës dhe parandalimit të kriminalitetit të jakës së bardhë.  

Është e nevojshme pra, që me këtë trend të shfaqjes së kriminalitetit të jakës së bardhë gjykatat 

penale në Shqipëri të shqiptojnë ndaj kriminelëve me jakë të bardhë heqjen e së drejtës së 

ushtrimit të profesionit, si dënim plotësues të parashikuar në nenin 30 të Kodit Penal.  

 

 
4.2.10  Mungesa e konfiskimit të dobive pasurore të krijuara nëpërmjet  
             kriminalitetit të jakës së bardhë 
 
Krimi i jakës së bardhë kryhet në shumicën e rasteve për të përfituar pasuri apo të holla 

financiare. Përfitimi është në shuma të konsiderueshme në rastet e veprave penale të vjedhjes 

duke shpërdoruar detyrën, në rastin e korrupsionit, falsifikimeve financiare, etj. Vepra të tilla 

penale mund të jenë vepra vazhduese, të cilat nuk kanë një episod apo veprim të vetëm. Me 

përsëritje në kohë, subjekti i veprës penale kryen veprime të përsëritura me qëllim përvetësimin e 

pasurive dhe të të hollave. Duke qenë se, krimi i jakës së bardhë kryhet gjatë ushtrimit të 

profesionit apo për shkak të tij, është logjike që synimi dhe qëllimi i autorit të mos ezaurohet 

vetëm me një akt apo veprim. Nëse i ka shpëtuar një herë kapjes, profesionisti do të veprojë 

përsëri, herët e tjera më lehtësisht, për shkak se “modus operanti” rezultoi me sukses herën e 

parë. Po ashtu, duke marrë në konsideratë faktin, se sjellja kriminale e jakës të bardhëështësjellje 

                                                           
96Po aty, fq.135. 
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që mësohet si “e servirur” nga grupi, është e kuptueshme se kryesi vetëm ose nëbashkëpunim do 

të ushtrojë vazhdimisht aktivitetin e tij kriminal. Qëllimi është pothuajse përherë i ditur- krijimi i 

përfitimeve financiare apo pasurive. 

Këto pasuri të krijuara me kriminalitet,  duhet të sekuestrohen e më pas, nëse provohet në 

procedurë penale autorësia e veprës me vendim gjyqësor,  të konfiskohen. Është e nevojshme të 

sqarojmë, se nëse, për shkak të zbulimit dhe ndëshkimit vetëm të një akti të veprimtarisë 

kriminale, zbulohet për shembull një pasuri apo përfitim konkret financiar,  ky duhet të 

sekuestrohet, por në raste të tilla organet ligjzbatuese duhet të tregojnë vëmendje për të hetuar 

rreth faktit se një subjekt i tillë vetëm ose në bashkëpunim, si rezultat i veprimtarisë kriminale të 

mëhershme apo të mëvonshme, mund të ketë realizuar pasuri të tjera. Nëse problemi shihet më 

gjerë, dhe tregohet vigjilenca e duhur për të goditur me masa kundër pasurisë, pasurinë e  

personave kryes të krimit me jakë të bardhë, lufta kundër kriminalitetit të tillë do të bëhet më 

efektive. Do të shohim në këtë punim në kapitullin e luftës kundër kriminalitetit me jakë të 

bardhë,  se edhe në Shqipëri, Ligji “Antimafia” me nr. 10192 i datës 03.12.2009 me titullin “Për 

Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar dhe Trafikimit, Nëpërmjet Masave 

Parandaluese Kundër Pasurisë”  iu nënshtrua shtesave dhe ndryshimeve, duke parashikuar një 

rreth të gjerë veprash penale për të cilat zbatohet. Titulli i ligjit në vitin 2017 u emërtua :Për 

Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të 

Tjera Nëpërmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë”. 

Dispozitat ndryshuese parashikojnë, që Ligji “Antimafia” vepron edhe ndaj pasurive të 

personave të cilët dyshohen për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, për pastrim të 

produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, për kryerje të veprave penale të 

korrupsionit dhe një kategori  veprash të tjera me subjekt të posaçëm zyrtarë shtetërorë apo 

funkionarë publikë  (të tilla si, veprat e inkriminuara nga nenet  257, 257/a, 258,  përkatësisht 

“përfitimi i paligjshëm i interesave”,“refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose 

deklaimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë 

ose i çdo përsoni tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim”,“shkelja e barazisë së pjesëmarrësve 

në tendera apo ankande publike”). 
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Zbatimi i masave parandaluese kundër pasurisë së personave zyrtarë shtetërorë apo në shërbim 

publik, të cilët kryejnë këto vepra penale që përcakton ligji i mësipërm, padyshim që e rrit 

efektivitetin e luftës kundër kriminalitetit të jakave të bardha dhe nga ana tjetër, parandalon 

kryerjen e veprave që përbëjnë kriminalitet të jakës së bardhë.  

Mungesa e konfiskimit të dobive pasurore të krijuara nëpërmjet kriminalitetit të jakës së bardhë, 

përbën faktor nxitës për krim. 

 

 
4.2.11 Mungesa e angazhimit në procedurë të viktimave të drejtpërdrejta  
            dhe/ose indirekte të këtij lloj kriminaliteti. 

 
 
Është parimore që, nëse viktima e një krimi nuk paraqitet në procedurën penale për të kërkuar 

kthimin nga kryesi, të asaj që ai ka siguruar me vepër penale, dënimi penal apo pesha e tij ndihet 

e paplotë. Kryesi nuk do të “vuajë” edhe pasojat e paligjshmërisë së veprimit të tij në aspektin 

financiar. Sikur të mendonim për një moment, qënë një numër rastesh të krimit të jakës së 

bardhë, viktimat e identifikueshme të paraqiteshin në procedurë e t’i kërkonin të pandehurit edhe 

dëmin që pësuan prej veprimeve të tij, atëherë dilema e kryerjes ose moskryerjes së krimit, 

veçanërisht atij me jakë të bardhë do të zgjidhej në favor të moskryerjes. 

Do të shohim në kapitullin në vijim, se viktimat e krimit me jakë të bardhë nuk janë lehtësisht të 

identifikueshme, madje në disa krime viktimëështë autoriteti publik, shteti të cilit i cënohen 

fondet, etj. 

Por megjithkëtë, është e nevojshme që viktima e krimit të jakës së bardhë qoftë edhe shteti, të 

paraqitet në procedurë për të kërkuar nga autori kompensimin e dëmit dhe restitucionin. Për 

shembull, Kontrolli i Lartëi Shtetit si organ i cili, ka detyrë funksionale të kontrollojë dhe mbrojë 

financat publike, ndonëse paraqet kallëzim penal ndaj zyrtarëve shtetërorë nuk paraqitet me padi 

civile në procedin penal. Mungesa e angazhimit në procedurë, të viktimave të drejtpërdrejta 

dhe/ose indirekte të këtij lloj kriminaliteti, e lehtëson kryerjen e krimeve të reja e në këtë kuptim 

e vlerësojmë si faktor kriminogjen të kriminalitetit me jakë të bardhë. 
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KREUV 

VIKTIMAT NË KRIMINALITETIN E JAKAVE TË BARDHA DHE DREJTËSIA RESTORATIVE  

5.1  Viktimat në kriminalitetin e jakave të bardha 

Autorë të njohur të kriminologjisë, por edhe të viktimologjisë, konstatojnë shpesh se për të 

ekzistuar krimi, cilidoqoftë ai, duhet të ketë së paku dy protagonistë: kryesi dhe viktima. 

Kërkimet e ndryshme mbi viktimat, kanë treguar, se midis kryesit dhe viktimës në shumë raste 

viktimizuese, ekzistojnë relacione e raporte të ndryshme, që para se të ndodhë rasti viktimizues.97 

Po cilat janë viktimat në kriminalitetin e jakave të bardha? Cili është raporti ityre me këtë subjekt 

të krimit,i cili ka një pozitë shoqërore e status të caktuar social? 

Në fakt, që prej studimeve të E. Sutherland, janë dhënë disa karakteristika të krimit si: 

- Vështirësia e identifikimit të viktimave 

- Padijenia nga ana e viktimave për viktimizimin e tyre dhe për dëmin e pësuar 

- Gjerësia dhe karakteri heterogjen i rrethit të subjekteve të goditur 

       -    Papërcaktueshmëria e viktimave direkte.98 

Krimi i jakave të bardha karakterizohet nga një përceptim i paqartë nga ana e komunitetit, për 

shkak edhe të një reagimi joefektiv të organeve të kontrollit formal.99Ështëi njëjti komunitet, 

shkruan Sutherland, që nuk konsideron si kriminel një biznesmen. Një “business man” nuk hyn 

në stereotipin e “kriminelit.100Lidhur me dëmin e pësuar nga viktimat e krimit të jakave të bardha 

ka shkruar edhe autori Stuart P. Green në veprën e tij “Lying, cheating, and stealing. A moral 

theory of white collar crime”- (“Gënjështra, mashrim dhe vjedhje, një teori morale e krimit të 

                                                           
97Halili Ragip: “Viktimologjia”, Prishtinë 2011, fq. 52. 
98De Luca R., Macri C.& Zoli B.: “Anatomia dell crimine in Italia, Milano, 2013 p. 715. 
99Manozzi Grazia: “Il Crimine dei colletti bianchi: profili definitori e startegie di contrasto attraverso i metodi della 
giustizia riparativa”, cit. p.1374, Universita degli Studi dell Insubria, Como Italia. 
100Sutherland E.: “White Collar Crime”, cit. p.295. 
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jakës së bardhë”) botuar në vitin 2006. Sipas këtij autori, krimet e jakave të bardha tentojnë të 

prodhojnë dëme vështirësisht të identifikueshme, krahasuar me dëmet që prodhon kriminaliteti 

izakonshëm. Në rastet e këtij kriminlaiteti, gjetja dhe individualizimi i dëmit, paraqet vështirësi 

tëmëdha. Veçanërisht evazioni fiskal sjell hyrje më të vogla në arkën e shtetit, korrupsioni cenon 

procesin e vendimmarrjes së autoriteteve publike qeverisëse dhe vepra penale e “insider 

trading”- (tregtimit të brendshëm) prodhon transaksione inefikase në tregun e titujve. Por sipas 

Green ka edhe dëme indirekte, që vijnë si rrjedhojë. Për shembull, humbja e kredibilitetit të 

investitorëve dhe konsumatorëve, mosbesimi tek qeverisja e organeve publike, dëme të cilat janë 

më të vështira për t’u identifikuar. 101Nisur sa më sipër mund të themi se, sikurse çdo lloj 

kriminaliteti, edhe ai i jakave të bardha prodhon viktima. Në këtë lloj kriminaliteti, pësimi dhe 

dëmtimi nënkupton dëmtimin e pasurisë, të mirave të tjera materiale apo morale, shkeljen, 

cenimin dhe rrezikimin e të drejtave dhe lirive individuale e kolektive të njeriut etj. 

Viktimë e kriminalitetit me jakë të bardhë mund të quhet çdo person, i cili ka pësuar lëndim 

fizik, psikik, dëmtim ekonomik, stres emocional, cënim të të drejtave personale nga veprime apo 

mosveprime të cilat inkriminohen në Kodin Penal e që u atribuohen personave zyrtarë,në 

shërbim publik apo profesionistëve dhe janë kryer prej tyre në ushtrim të pushtetit, detyrës 

zyrtareapo profesionit. 

Në lëmin kriminologjik dhe juridiko-penal, si viktimë ose i dëmtuar konsiderohet personi, i cili 

nga veprimi kriminal ka pësuar cënimin, shkeljen apo rrezikimin e ndonjë të mire a të drejte 

personale.102Kriminaliteti i jakave të bardha si çdo tip tjetër kriminaliteti, në varësi të formës në 

të cilën shfaqet, prodhon viktima individuale në rastet kur pëson një individ, dhe viktima 

kolektive kur prej tij pësojnë shumë persona. 

5.2  Shkaqet e viktimizimit në kriminalitetin e jakave të bardha 

Studimi i shkaqeve apo i faktorëvetë viktimizimit në kriminalitetin e jakave të bardha, i përket 

Etiologjisë viktimologjike si degë e Viktimologjisë. Duke u bazuar tek kjo disiplinë shkencore si 

dhe duke mbajtur në konsideratë analizën e kriminalitetit të jakave të bardha në kuptimin 

                                                           
101Green Stuart P “Lying, cheating, and stealing. A moral theory of white collar crime”, Oxford, 2006. 
102Schmalleger Frank: “Criminal Justice Today”, New Jersy ,2003, p. 375. 
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kriminologjik dhe atë juridiko-penal, mund të themi se, disa faktorë apo shkaqe të viktimizimit 

në kriminalitetin e zakonshëm janë të njëjtë edhe në kriminalitetin e jakave të bardha. 

Faktorët janë të jashtëm apo të natyrës objektive dhe të brendshëm apo të natyrës subjektive 

 Si faktorë të jashtëm mund të përmendim: 

5.2.1 Masmedia e shkruar dhe elektronike 

Masmedia e shkruar dhe elektronike, nëpërmjet reklamave, ftesave dhe shpalljeve mashtruese ka 

një ndikim të fortë në krijimin e viktimave nga ana e kriminelëve me jakë të bardhë. Shpeshherë, 

pikënisja e krijimit të raporteve midis kriminelit dhe viktimës është një reklamë apo një ftesë, e 

cila duket joshëse për krijimin e marrëdhënieve të para, të cilat agravojnë në pasoja të dëmshme, 

për shkak të mashtrimit dhe futjes në një skemë mashtruese financiare, në të cilat, grupe 

individësh mund të humbin kursimet e tyre. 

5.2.2 Veset sociale 

Tërheqja ndaj lojrave të bixhozit, kumarit, konsumi i alkoolit, drogës dhe dukuri të tjera 

antisociale, janë shpesh shkak i pësimit nga ana e viktimave të kriminelëve me jakë të bardhë, 

personave të veshur me pushtet apo që ushtrojnë detyra drejtuese pranë personave juridikë 

privatë.Është vërtetuar në shumë raste nga praktika, se pas organizimit të lojrave të bixhozit 

qëndrojnë individë me pushtet, të cilët njohin mirë mekanizmin e funksionimit të këtyre lojrave, 

që programohen në mënyrë të tillë, që të mos lejojnë fitimin nga ana e lojtarëve apo individëve 

që tërhiqen nga bixhozi. 

5.2.3  Faktorët e tjerë socialë 

Papunësia,skamja apo varfëria, krizat e banimit, migrimi dhe lëvizja e popullsisë, krizat 

ekonomike etj., janë shkaqe të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo tërthorazi në 

pësimin nga kriminaliteti i jakave të bardha, krahas faktit se përbëjnë në vetvete faktorë 

kriminogjenë103. Në vitin 2008 kur plasi kriza financiare, në SHBA ka të dhëna dhe u fol në 

masmedia, se persona të veshur me pushtet kishin krijuar skemën e tërheqjes kolektive të 

individëve në skemat e kredive për banesa. Pasi mijëra familje u paraqitën pranë bankave apo 

                                                           
103 Për më tepër mbi shkaqet e kriminalitetit shih: Halili Ragip “ Kriminologjia” Prishtinë 2016 fq.241-245 
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fondeve të kreditit dhe u joshën për marrje të kredive me premtimin se banesa për të cilën 

kontraktonin, do të ishte e tyre, për shkak të prestimit të interesave të larta, këto shtëpi nuk 

kaluan asnjëherë në pronësi të kredimarrësve. Ata thjesht lanë mijëra dollarë në këto skema 

krediti dhe nuk morën në pronësi banesat për të cilat kontraktuan. Të ashtuquajturat “kredi të 

këqija” u blenë nga shoqëri të tjera, të cilat mendohet se kanë qenë pjesë e skemave mashtruese.  

Faktorët e sipërpërmedur ishtyjnë shpesh individëttë ndërmarrin veprime, nga të cilat ata pësojnë 

vetë. 

 Si faktorë të brendshëm mund të përmendim: 

5.2.4  Inteligjenca 

Mendohet se viktimat nga kriminaliteti janë persona me inteligjencë të ulët apo afër mesatares.104
 

Ky konstatim i autorëve mund të pohoet edhe në rastin e viktimave nga kriminaliteti i jakave të 

bardha. Personat me shkallë të lartë të inteligjencës pësojnë më pak, por kjo nuk do të thotë, se 

në mesin e viktimave nga ky lloj kriminaliteti nuk ka persona me inteligjencë të lartë. Shpesh 

herë edhe individë të tillë mund të pësojnë nga mashtrimet financiare, shpërdorimi i detyrës 

zyrtare, korrupsioni në organet e administratës apo ato gjyqësore. 

5.2.5  Karakteri dhe temperamenti 

Individët me karakter të paqëndrueshëm, të pavendosur dhe frikacakë, por edhe ata që janë tepër 

të guximshëm dhe altruistë, bien shpesh pre e formave të krimit që po studiojmë. Duke dashur të 

kënaqin lakminë apo egoizmin, këta persona bien pre e individëve me prirje kriminale në ushtrim 

të detyrave të tyre zyrtare apo publike. Tipat e temperamentit që bie lehtë në gjendje afektive si 

ai kolerik dhe sanguin pësojnë më shpesh nga ky lloj kriminaliteti.Për shembull, në rastin e 

përfshirjes në skemat mashtruese apo piramidalereagimet e vrullshme e të pakontrolluara të 

këtyre tipave me këtë lloj temperamenti bëjnë që më shpejt e më lehtë këta persona të bien 

viktimë. 

 

                                                           
104Halili Ragip:”Viktimologjia”, Prishtinë 2011, fq. 116. 
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5.2.6  Përjetimet emocionale 

Përjetimet emocionalejanë shpesh herë, shkak i përfshirjes në rrethin e viktimave nga 

kriminaliteti i jakave të bardha. Afekti, brengosja, dëshpërimi, gjendjet e tjera jo stabël 

emocionale, ndikojnë që në raste të caktuara, individët të përfshihen në marrëdhënie iniciuese të 

kriminalitetit të kësaj forme.   

Duke mos patur aftësi të kontrollojnë emocionet e tyre disa individë nuk gjykojnë drejt dhe me 

logjikë në situata të caktuara. Ata nuk janë të aftë të mbrojnë veten nga kërcënimet viktimizuese. 

Ata shpesh, për shkak të gjendjeve të dëshpërimit të madh e zemërimit të thellë, në situata të 

caktuara nuk kanë aftësi mendore dhe as vullnetin e duhur të shmangin rrezikun e 

viktimizimit.105
 

 

5.3  Raporti mes viktimave dhe kriminelit me jakë të bardhë 

 “Statusi i Impaktit të Viktimave” dhe “Statusi i Opinionit të Viktimave” 

Autorët dhe studiuesit e shkencës së viktimologjisë në përgjithësi, kanë konstatuar se, viktima 

dhe kryesi i veprës penale apo kriminelii zakonshëm, shpeshherë gjenden në marrëdhënie dhe 

raporte të ndryshme interaktive. Rezultatet e kërkimeve viktimologjike tregojnë, se viktima dhe 

kriminelii zakonshëm nëmë të shumtën e rasteve janë në raporte dhe marrëdhënie që më parë. 

Këto raporte dhe relacione mund të jenë të lloj-llojshme për nga natyra e tyre, të tilla si 

marrëdhënie afariste dhe kontraktuale, lidhje familjare apo martesore, lidhje ndërvarësie 

punëdhënës-i punësuar apo mësues-nxënës, etj.  

Autorët pranojnë megjithatë, se në kriminalitetin e zakonshëm në disa raste viktimizuese, kryesi 

dhe viktima nuk kanë patur relacione dhe nuk janë njohur që më parë si p.sh në aktet terroriste, 

në trafikimin e qënieve njerëzore, etj. 106 Ndërsa mund të themi se,  në përgjithësi, në 

                                                           
105Halili Ragip, “Kriminologjia”, Prishtinë 2016, fq. 342-351. 
106Halili Ragip, “Viktimologjia”, fq. 60-61 nga Z.Šeparević, vep. cit., fq.12-14. 
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kriminalitetin e zakonshëm kryesi dhe viktima kanë patur relacione që më parë, në kriminalitetin 

e jakave të bardha ky raport përmbyset, dhe flitet, se në përgjithësi,  nuk kanë ekzistuar relacione 

që më parë mes viktimës dhe kriminelit me pushtet shtetëror apo në shërbim publik. 

Sutherland jo rastësisht, nënvijëzon se, në ndryshim nga krimet që implikojnë një dhunë 

personale dhe që në pjesën më të madhe, derivojnë nga një impuls i pakontrolluar apo nga një 

ekzekutim/episod i vetëm, për kriminalitetin e jakave të bardha është i nevojshëm 

njëparamendim dhe përgatitje.Bashkëpunimi dhe mbulimi, janë rrjedhoja të menjëhershme të 

krimeve tënjerëzve me kollare, të përgatitura dhe të kryera mbi një bazë joindividuale, të 

mbështetuara nga një organizatë që nuk zgjidhet pas kryerjes së një krimi, por që ekziston për të 

kryer të tjera krime të ngjajshme.107Për këtë arsye, vështirësia e identifikimit të viktimave në këtë 

lloj kriminaliteti e bën të vështirë identifikimin e relacioneve që mund të kenë ekzistuar mes 

viktimave dhe kryesit të veprës. Krimet ekonomike passjellin shpesh viktima kolektive, mjafton 

të mendosh për shembull për 35.000 palë civile të pranuara në procesin e rastit 'Parmalat' në Itali.  

Krimi i korrupsionit gjithashtu, ka viktimë të papersonalizuar, administrimin publik apo aparatin 

shtetëror. Dëmi në kriminalitetin e jakave të bardha ka dimensione që variojnë nga mikro në 

makro. Për shembull, në rastin e evazionit fiskal apo të manipulimit të tregut. Prandaj,është e 

vështirë apo thuajse e pamundur të evidentosh se ka ekzistuar relacioni midis kriminelit dhe 

viktimave në këto lloje krimesh, ku pasoja e krimit ka efekt më të gjerë, sesa thjesht dëmi i 

shkaktuar një individi apo disa individëve konkretë.  

Gjithsesi, në kriminalitetin e jakave të bardha ekziston apo shkaktohet dëmi primar dhe 

sekondar, i cili identifikohet në pjesën më të madhë të këtyre ngjarjeve kriminale dhe analiza e 

raportit mes viktimave dhe kriminelit me jakë të bardhë, mendoj se duhet të përfshijë jo vetëm 

identifikimin e relacionit që kryesi kishte me viktimën përpara kryerjes së krimit, por edhe 

relacionin në aspektin procedurial, i cili derivon tashmë nga miratimi i dispozitave të reja ligjore 

në legjislacionet nacionale, përfshi së fundi edhe legjislacionin e Republikës së Shqipërisë me 

ndryshimet e fundit të Kodit tëProcedurës Penale të realizuara me Ligjin nr. 35/2017 “Për disa 

                                                           
107Di Nora Erminio, “La Criminalita dei colletti bianchi”, Italia, 29 dic. 2013. 
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shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 7905 datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës 

së Shqipërisë, i Ndryshuar”. 

Relacioni procedurial i viktimës dhe kryesit të krimit (flasim për krimin në përgjithësi), ka një 

histori.   

Duke nisur nga vitet ‘70, falë përpjekjeve të dy grupeve sociale në SHBA, lëvizjes feministe dhe 

grupit të ashtuquajtuar “drejtësi dhe rregull”, filluan përpjekjet për tërheqjen e vëmendjes 

sëopinionit publik mbi gjëndjen e viktimave të dhunës seksuale. Qeveria e Shteteve të Bashkuara 

filloi të adoptonte ndryshime në procedurën e drejtësisë penale, për ta bërë sistemin më të 

fokusuar në çështjet që u përkisnin viktimave. 

Fillimisht, ndryshimet e para legjislative u përqëndruan në zgjidhjen e problemeve ekonomike e 

psikologjike që viktimat pësonin pas krimit. Nën këtë optikë, lindën dhe u hartuan programet e 

para të financuara nga Qeveria Amerikane për asistencën dhe dëmshpërblimin e viktimave, të 

cilat hap pas hapi u shpërndanë në të gjitha shtetet e Federatës. Fillimisht, departamentet e 

Policisë filluan të edukonin agjentët e tyre, nëpërmjet programeve të specializuara mbi nevojat e 

viktimave dhe strategjitë për zvogëlimin e dëmeve të pësuara prej tyre. Për këtë qëllim, u 

aprovuan disa “ligje - pilot” për viktimat e përdhunimit, me objektivin për të limituar dhe 

kontrolluar mënyrat me të cilat avokatët mbrojtës ushtronin në procedurë të drejtën legjitime për 

të pyetur viktimën, lidhur me jetën e saj seksuale.108
 

Në vitet '80 u zhvilluan një varg studimesh akademike për të demostruar rëndësinë e përfshirjes 

së viktimave nëprocedurën penale. Në vitin 1982 Qeveria Amerikane ngarkoi një komision me 

studiues, i quajtur “Task Forca Presidenciale për Viktimat e Krimit”, meobjektivin për të 

analizuar pozicionin e viktimave në proceset e drejtësisë penale. Mbi bazën e modelit amerikan, 

edhe vende të tjera të sistemit Common Law adoptuan të njëjtin sistem kërkimi.   

Në të njëjtën kohë, komuniteti ndërkombëtar i kushtoi vëmendje temës për nevojën e integrimit 

aktiv të viktimave në procesin penal. Kështu, në vitin 1985, me rastin e Kongresit të 7-të me 

                                                           
108Kilpatrick D.G. & Otto R.K.: “Constitutionally Guarante ed Participation in Criminal Proccedings for Victims: 
Potential Effects on Psychological Funtioning”, USA, 1987. 
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temë “Për Parandalimin e Krimit dhe Trajtimin e Viktimave” të mbajtur në Milano, Kombet e 

Bashkuara, miratuan një Deklaratë, e cila është në fuqi edhe sot. 

Në të inkorporohet e drejta e viktimës që të shprehë në proces këndvështrimin e saj mbi krimin 

dhe preokupimet. Që prej vitit 1982 kur u publikua Raporti i Komisionit Presidencial “Task 

Forcë për Viktimat e Krimit” janë ndërmarrë një varg reformash për të garantuar të drejtën e 

viktimave për të marrë pjesë dhe për t'u dëgjuar në çdo fazë të procesit penal. Shteti i Alabamës 

ishte i pari shtet, që e vendosi në akt legjislativ këtë Rekomandim të Deklaratës së Kombeve të 

Bashkuara, kur lejoi në vitin 1983 viktimat e krimit të ulen në tavolinën e organit të akuzës gjatë 

procedurës dhe të merrnin pjesë në dëgjesat dhe mbledhjet e magjistratëve të mbajtuar me këtë 

rast, në të cilat i pandehuri mund të përjashtohej.109
 

Në vitin 1990 në Alabama  u miratua Ligji me titull “Akti mbi  Viktimat, të Drejtat dhe 

Zhdëmtimin e tyre” , në të cilin u parapa specifikisht, e drejta e viktimave për të marrë pjesë në 

të gjitha fazat e procedurës dhe për tu informuar mbi arrestin e të pandehurit, mbi akuzën, mbi 

mjetin eventual të provës, mbi lirimin apo dënimin e kryesit, dhe mbi mundësinë për t iu drejtuar 

shërbimeve të krijuara tashmë në  territorin e këtij shteti, për të marrë mbështetje praktike 

mjekësore, ekonomike e psikologjike.110 

Pas këtij akti legjislativ, pjesa më e madhe e Shteteve tëBashkuara të Amerikës miratuan ligje 

mbi të drejtat e viktimave të veprave penale, në të cilat vërmendja iu kushtua në mënyrë të 

ndryshme të drejtave të tyre. Që nga detyrimi i organeve të rendit për të dëgjuar me xhentilesë 

dhe kujdes viktimat, deri tek e drejta për t’u ulur dhe për tu dëgjuar në tavolinën e organit të 

akuzës gjatë procedimit. Por deri në këtë kohë, mund të thuhet se, megjithë hapsirën e të drejtave 

të parashikuara në ligjet e këtyre shteteve, në asnjë shtet të Amerikës, viktimat nuk kanë të drejtë 

vote përsa i përket konstatimit dhe përshkrimit të faktit penal dhe dënimit të tij, megjithë të 

drejtën e tyre për të dhënë këndvështrimin e tyre lidhur me krimin apo ndodhinë kriminale.  

                                                           
109Erez Edna: “Gender, Rehabilitation and Probation Decisions”, May 1989. 
110Erez Edna, Roeger Leigh  & Morgan Franc: “Victim Harm, Impact Statements and Victim Satisfaction with Justice 
An Australian Experience“,International Review of Victimology, September 1997. 
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Në lidhje me temën e pjesëmarrjes së viktimave në sistemin procedurial penal, i ashtuquajturi 

“Statusi i impaktit të Viktimave” - “Victim Impact Statements” (VIS) përbën reformën më të 

gjerë. 

Sipas VIS, viktimës së veprës penale i lejohet të japë një deklarim me shkrim apo në mënyrë 

verbale, dhe së fundmi në disa shtete edhe në formë video, lidhur me impaktin që krimi apo 

vepra penale pati tek ajo. Ky impakt i krimit tek viktima, i nevojitet gjykatësit apo jurisë, për të 

personalizuar krimin dhe përceptuar impaktin që ai shkaktoi tek viktima. Në analizë tëfundit,VIS 

i shërben krijimit të bindjes së brendshme tek juria apo gjyqtari, për të konstatuar objektivisht 

faktin penal dhe për të dhënë dënimin përkatës apo lirimin e të pandehurit nga akuza.Deklarimi i 

viktimës mbi impaktin që krimi pati tek ajo, përfshin impaktin mbi dëmin fizik, emotiv, 

financiar, shpirtëror e psikologjik. Nga deklarimi i impaktit realizohen dy funksione kryesore: i 

pari është funksioni i humanizimit të krimit në gjykatë, apo thënë ndryshe funksioni iparjes së 

krimit si një aspekt i jetës njerëzore.  Funksioni i dytëi impaktit të viktimës,është ndikimi i tij në 

masën e dënimit. Për ta kuptuar, një gjykatë mund të dënojë më lehtë një krim të rëndëapo më 

rëndë një krim të lehtë, bazuar në atë që viktima transmeton.  

VIS mund të ketë efekte të hehtësimit apo të rëndimit të përgjigjes sanksionuese ndaj 

krimit.111Një prej rasteve më të spikatuara të përdorimit të VIS është rasti “Madoff”, një prej 

skandaleve financiare më të rënda në historinë amerikane. Gjykatësi përdori përshkrimin e 

impaktit që krimi shkaktoi tek viktimat, për ta përshkruar faktin penal dhe për t’i shqiptuar 

kriminelit Bernard Madoff dënimin proporcional.112
 

Një formë të ngjajshme me VIS, por mësubjektive,është edhe “Statusi iOpinionit tëViktimave”- 

“Victim Statemnents of Opinion” (VSO), që është parashikuar në pjesën më të madhe të 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sipas të cilit u është lejuar viktimave të shprehin me shkrim 

                                                           
111Mannozzi Grazzia: “Il crimine dei colletti bianchi: profile definitori e strategie di contrasto attraverso I metodi 
della giustizia riparativa” Universita degli Studi dell Insubria, Como Italia, fq. 1392, vep cit. 
112Po aty. 
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apo personalisht në mënyrë verbale përpara Gjykatës, mendimin e tyre lidhur me dënimin të cilin 

fajtori duhet të marrë, për shkak të dëmit që u shkaktoi atyre.113 

Sipas kritikëve, kjo praktikë ka një ndikim negativ tek viktimat, sepse u krijon atyre pritshmëri, 

të cilat mund të mos realizohen nga drejtësia penale.114 

Për shembull, nëse një gjykatës nuk ka disponibilitet të marrë në konsideratë opinionin e 

viktimës, kjo mund të passjellë tek ajo,krijimin e ndjenjës së zhgënjimit nga drejtësia, sepse 

kërkesat e saj nuk u morën në konsideratë.  Duhet thënë, se ligji në Amerikë, megjithë këtë lejim, 

nuk obligon viktimat për të dhënë me detyrim opinionin e tyre dhe po ashtu, nuk obligon apo 

detyron gjykatësin të mbajë gjithnjë në konsideratë opinionin e viktimës, por viktimat shpesh 

herë, janë shprehur se janë të pakënaqura lidhur me këtë qëndrim, duke e kuptuar si detyrim për 

gjykatësin këtë të drejtë të tyre.Për këtë gjë, shpeshherë procesi penal me efektet dramatike të 

shkaktuara nga krimi, kthehet edhe në një burim stresi dhe traume për viktimat.115Përsa u fol më 

sipër, vlen të thuhet edhe në temën që po trajtojmë në këtë punim, pra në raportin mes viktimave 

dhe kriminelit me jakë të bardhë, duke mbajtur në konsideratë karakteristikat kriminologjike të 

këtij lloj kriminaliteti të cilat janë përmendur në këtë punim. 

 

5.4  Mbrojtja dhe ndihma e viktimave të kriminalitetit të jakave të bardha 

Duke qenë se, veprat penale të tilla si, korrupsioni pasiv i zyrtarëve shtetërorë apo në shërbim 

publik, mashtrimet financiare, shpërdorimi i detyrës etj përbëjnë më së shumti vepra që kanë si 

subjekt aktiv kriminelë me jakë të bardhë, për subjektin pasiv apo përsa i përket mbrojtjes së 

viktimave nga kriminaliteti me jakë të bardhë, vlen të ndalemi së pari tek 

                                                           
113Erez Edna, Roeger Leigh & Morgan Franc: “Victim Harm, Impact Statements and Victim Satisfaction with Justice  
An Australian Experience“, International Review of Victimology, September 1997. 

114Fattah E.A:  “From Crime Policy to Victim Policy”, 1986. 
115Quaranta, Valentina: “Sopravvivere al crimine: I bisogni di cura, di giustizia e di assistenza”, Universita degli Studi 
di Torino, 2009. 
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“Deklarata mbi të Drejtat Themelore të Viktimave të Krimit dhe Keqpërdorimit të Pushtetit” e 

vitit 1985, bashkëngjitur Rezolutës së OKB. 

Miliona njërëz në mbarë botën pësojnë dhe vuajnë nga krimi dhe keqpërdorimi i pushtetit. 

Viktimat e krimit dhe të keqpërdorimit të pushtetit i nënshtrohen rrezikut të lëndimeve e dëmeve, 

ose pësojnë duke marrë pjesë në procedurë kundër kryesit.  

Për këtë arsye, në Deklaratën e Kombeve të Bashkuara, rekomandohet që në nivel global dhe 

rajonal, të ndërmerren masat e përshtatshme, të tilla si: 

 të zbatohet edukimi në pajtim me standardet e Kombeve të Bashkuara, në mënyrë që 

të evitohen abuzimet e mundshme; 

 të mbështeten aksione dhe studime të përbashkëta, në kërkimin e mënyrave për 

zvogëlimin e viktimizimit dhe gjetjen e masave më adeguate në këtë plan dhe lidhur 

me këto të sigurohet këmbimi i informacioneve; 

 t'u ofrohet ndihma e nevojshme qeverive, të cilat përpiqen të zvogëlojnë viktimizimin 

dhe të zbusin vuajtjet dhe pozitën e rëndë të viktimave; 

 të sigurohet ndihma e përshtatshme për viktimat, në situatat kur kjo ndihmë nuk mund 

të realizohet nga shtetet mbi bazën e përpjekjeve të tyre vetjake. 

Në këtë Deklaratëështë përcaktuar se: 

Kërkohet nga Sekretari Gjeneral, që të ftojë shtetet anëtare që periodikisht ta informojnë 

Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për zbatimin e Deklaratës dhe për masat që 

kanë ndërmarrë në këtë plan. 

Kërkohet nga Sekretari Gjeneral, t’u sigurojë shteteve anëtare ndihmë në përmirësimin e 

mbrojtjes dhe ndihmës së viktimave si në planin nacional ashtu edhe në atëndërkombëtar. 

Gjithashtu, nga Sekretari Gjeneral kërkohet që të nxisë trupat dhe institucionet e Kombeve të 

Bashkuara,organizatat ndërshtetërore dhe joqeveritare si dhe gjithë opinionin, që të 

bashkëpunojnë në zbatimin e kësaj Deklarate.  
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Pas miratimit të Deklaratës së Kombeve të Bashkuara “Mbi të Drejtat Themelore të Viktimave të 

Krimit dhe Keqpërdorimit të Pushtetit”, një rëndësi të veçantë kanë Rekomandimet e Këshillit të 

Europës.  

Disa nga Rekomandimet e KE janë: 

o Rekomandimi nr. 11/1985 “Mbi Pozitën e Viktimës në Kuadër të së Drejtës Penale 

dhe Procedurës  Penale”; 

o Rekomandimi nr. 21/1987 “Mbi Mbështetjen e Viktimave dhe Parandalimin e 

Viktimizimt”; 

o Rekomandimi nr. 19/1999 “Mbi Ndërmjetësimin në Çështjet Penale”; 

o Rekomandimi nr. 20//2000 “Mbi Rolin e Ndërhyrjes Psiko-Sociale në Kohë, në 

Pengimin e Sjelljeve Kriminale”; 

o Rekomandimi nr. 8/2006  “Mbi Ndihmën e Viktimave të Krimit”. 

Në vitin 1999, Komisioni Europian miratoi rekomandime në pesë fusha, lidhur me çështjen e 

viktimave të krimit. Në dokumentin e emërtuar “Viktimat e Krimit në Bashkimin Evropian” 

përmbahen rekomandime lidhur me: 

 parandalimin e viktimizimit,  

 ndihmën ndaj viktimave,  

 pozitën e viktimave në procedurën penale,  

 kompensimin e viktimave dhe 

 çështje të përgjithshme mbi viktimat. 

Sikurse shihet nga emërtimi që përmbajnë rekomandimet e Këshillit të Europës apo ato të 

Komisionit Europian, bëhet fjalë për rekomandime për mbrojtjen e viktimave të krimit në 

përgjithësi, por duke patur parasysh, natyrën e kriminalitetit të jakës së bardhë, veçoritë dhe 

karakteristikat e tij, mund të pohojmë se këto rekomandime janë të rëndësishme dhe lujanë një 

rol potencial edhe përsa i përket mbrojtjes së kategorisë së viktimave nga subjektet e posaçme 

sikurse janë zyrtarët shtetërorë, personat në shërbim publik, apo profesionistët e tjerë, të cilët në 

ushtrim të detyrës së tyre kryejnëkrime. 
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Në rol të rëndësishëm në mbrojtjen e viktimave të kriminalitetit me jakë të bardhë, luan edhe 

mbrojtja juridike.  

Shtetet duhet që në legjislacionet e tyre nacionale të përfshijnë normat të cilat ndalojnë abuzimet 

apo keqpërdorimet e pushtetit dhe të sigurojnë mbrojtjen juridike nga abuzime të tilla.116
 

Mbrojtja juridike nuk duhet të nënkuptohet vetëm si e shprehur në ligjet nacionale. Ajo duhet të 

garantohet praktikisht dhe duhet të nënkuptojë të drejtën e viktimës për zhdëmtim dhe 

kompensim nga ana e shtetit. Po ashtu edhe ndihmën e nevojshme sociale, psikologjike... etj. 

Mbrojtja juridike nënkupton të drejta të garantuara juridikisht viktimave, në mënyrë që këto të 

fundit të kenë akses mbi këtë të drejtë të mbrojtjes, dhe ta shfrytëzojnë atë e ta përfitojnë në 

mënyrë adeguate. 

Rekomandimet e Këshillit të Europës, ato të Bashkimit Europian dhe të Komisionit, janë 

instrumente me vlerë, përsa i përket mbrojtjes juridike të viktimave të kriminalitetit të personave 

zyrtarë shtetërorë apo në shërbim publik, instrumente të cilat duhet të shfrytëzohen në këtë 

drejtim, në mënyrë që kjo mbrojtje të jetë efikase.  

Mbi bazën e këtyre rekomandimeve, shumë shtete, përfshirë edhe Shqipërinë, kanë përmirësuar 

legjislacionin e tyre, duke parashikuar nëpër dispozita mbrojtjen e viktimave dhe realizimin në 

praktikë të kësaj mbrojtjeje. 

Këtu mund të përmendim ndryshimet e fundit në Kodin e Procedurës Penale të Republikës së 

Shqipërisë, të cilat u bënë me Ligjin nr. 35 të vitit 2017. Në këto ndryshime legjislative të Kodit, 

u parashikua se viktima apo trashëgimtarët e saj janë subjekte aktive në procedurën penale, të 

cilat kanë të drejta të një rrethi të gjerë. 

 

5.5  Drejtësia restorative me rastin e kryerjes së krimeve nga jakat e bardha 

Drejtësia riparuese, e njohur ndryshe në literaturën ndërkombëtare si “restorative justice”,është 

drejtësi nga këndvështrimi i të konsideruarit të krimit, veçanërisht si dëm ndaj personave. 

                                                           
116Halili, Ragip: “Viktimologjia”, Prishtinë 2007 vep. cit. fq. 130. 
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E tematizuar në fund të viteve 1980 ajo lindi nga modelet eksperimentale të kryera në Amerikën 

e Veriut. Këto modele eksperimentale ndezën një debat kompleks,i cili kishte nisur në fakt që në 

vitet '70 dhe kishte sjellë disa zëra kritikë në teorinë dhe praktikën e drejtësisë penale në 

Amerikën e Veriut.  

Drejtësia riparuese është një model,qëduke lëvizur në një vizion relacionime faktin penal, 

fokusohet në kujdesin për viktimat e krimit dhe në vlerësimin e ecurisë rikëshilluese apo 

riparuese mbi bazën e verifikimit.117Në qendër të drejtësisë restorative qëndrojnë në fakt dy 

hallka, të cilat formësojnë një të vetme: nga njëra anë, kujdesi për viktimën dhe nevojat e saj të 

riparimit të dëmit, dhe nga ana tjetër,evidentimi i auto-përgjegjësisë, i cili promovon dënime 

riparuese simbolike apo materiale.  

Instrumenti kryesor i drejtësisë restorative është ndërmjetësimi. Viktima dhe kryesi, thirren për të 

kontribuar së bashku për të ndarë të vërtetën dhe nisur nga kjo gjë, mund të kërkohen shtigje për 

riparim të dëmit dhe eventualisht edhe për ristabilizim të marrëdhënies mes kryesit të veprës 

penale dhe viktimës. 

Sipas autorit Howard Zehr, drejtësia riparuese mund të shihet si një model i drejtësisë që përfshin 

viktimën, kryesin e veprës penale dhe komunitetin, në kërkimin e një zgjidhjeje, e cila promovon 

zhdëmtimin dhe ristabilizimin e   marrëdhënies mes kryesit të veprës penale dhe viktimës, në 

sensin e sigurisë kolektive.118I njohur si një prej themeluesve të drejtësisë restorative, Zehr ka 

shpjeguar se “restorative justice” dallohet nga modeli modern dhe bashkëkohor i dënimit. Ky i 

fundit tenton ta konsiderojë krimin si cenim i normës juridike, dhe për rrjedhojë, dënimin si 

rrjedhojë juridike e saj. Drejtësia restorative propozon një lloj ekuacioni, për të cilin krimi është 

një dhunim i personave dhe i lidhjeve ndërpersonale, dhunimet krijojnë detyrime. Detyrimi 

kryesor është ai i rivendosjes në vend të gabimit të kryer(“to put right the wrongs”). 

Në sensin kritik, drejtësia restorative denoncon pozicionimin formalist të së drejtës penale 

bashkëkohore, e cila në këtë mënyrë ka prodhuar një sistem abstrakt dhe burokratik, në të cilin 

personat me eksperiencat e tyre, jetën e jetuar, nevojat dhe lidhjet ndërpersonale, mbeten para së 
                                                           
117Mannozzi, Grazia” “Il crimine dei colletti bianchi: profile definitori e strategie di contrasto attraverso i metodi 
della giustizia riparativa”, Universita degli Studi dell Insubria, Como Italia, cit., fq. 1366. 
118Zehr,Howard: “Changing Lenses A New Focus on Crime and Justice”, Herald Press, Scottsdale, 1990, p.181. 
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gjithash marxhina apo kufij, brenda të cilëve jepet drejtësia. Ideja riparuese dhe pjesëmarrëse që 

sjell drejtësia restorative, i përgjigjet nevojës për të fokusuar vëmendjen në dimensionin personal 

e social që ka krimi.119Nën këndvështrimin e drejtësisë restorative, krimi i jakave të bardha 

passjell detyrimin e kryesit për të zvogëluar pasojat e dëmshme të veprës së tij, duke mbajtur në 

konsideratë nevojat e viktimës së krimit. 

Elaborimi doktrinal për më tepër se 30 vjet i drejtësisë restorative, ka gjetur njohje normative në 

Direktivën e Bashkimit Evropian nr. 29 të vitit 2012, sipas së cilës, 

“Drejtësia riparuese është: “çdolloj procedimi që i lejon viktimës dhe autorit të krimit 

pjesëmarrjen aktive për të gjetur lirisht zgjidhjen e çështjeve të krijuara nga vepra penale me 

ndihmën e një gjyqtari të pavarur”  

Në modelet sanksionuese, e drejta penale mbetet në fakt një instrument vlerësues e përkufizues i 

koncepteve qëformalizojnë zgjidhje autoritative të konfliktit. Drejtësia riparuese fut në të drejtën 

penale hallkën e një pushteti dhe merr nën kujdes viktimat, duke strukturuar përgjigje që 

ezaurohen së bashku me vlerësimin e faktit penal.120Në rastin e kriminalitetit të jakave të bardha 

drejtësia riparuese është një model që thirret në të drejtën penale sipas logjikës së harmonizimit, 

për të gjetur zgjidhje thelbësore. Autori Nestor Couracis thekson se:  “nuk duhet të ndalemi 

përpara vështirësive për shkak të mjeteve materiale dhe intelektuale që disponojnë kriminelët me 

jakë të bardhë. Kjo formë e kriminalitetit, përbën formën më të pastër dhe prezantuese të 

tendencave kriminale në shoqërinë tonë”121Roli që drejtësia riparuese ka në represionin dhe 

parandalimin e kriminalitetit të jakave të bardha, është të mos lerë të pa trajtuara viktimat, 

qofshin këto direkte apo indirekte, por me rastin e kriminalitetit të jakave të bardha, zbatimi i saj, 

ndesh disa pengesa apo vështirësi: 

                                                           
119Mannozzi, Grazia: “Il crimine dei colletti bianchi: profile definitori e strategie di contrasto attraverso i metodi 
della giustizia riparativa” Universita degli Studi dell Insubria, Como Italia, cit.. fq. 1366. 
120Mannozzi, Grazia: “Il crimine dei colletti bianchi: profile definitori e strategie di contrasto attraverso I metodi 
della giustizia riparativa” Universita degli Studi dell Insubria, Como Italia, fq. 1368. 
121Courakis, Nestor: “Introduction a l' etudede la criminalité en col blanc”, Revue de Science Criminelle”, 1974          
vep.cit,  p.767. 
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Pengesa e parë, vjen nga fakti që në këtë lloj kriminaliteti, shpesh herë, viktimat janë 

vështirësisht të identifikueshme. Krimet ekonomike shpesh prodhojnë viktima kolektive, mjafton 

të mendosh për rreth 35.000 palë civile në procesin “Parmalat”. Krimet e korrupsionit kanë një 

viktimë jo të personalizuar,administrimin publik, kurse krimet e evazionit fiskal apo të 

manipulimit të tregut, prodhojnë dëme që mund të variojnë nga 'makro' në'mikro'.  

Pengesa e dytë, lidhet me faktin se në kriminalitetin e jakave të bardha, kryesi është shpesh 

person juridik, ndërmarrje, ent publik apo privat dhe trajtimi i viktimave nëpërmjet 

ndërmjetësimit midis personit juridik kryes i veprës dhe viktimës, mbeteti parealizuar.  

Personi juridik nuk ështëi aftë për të dëgjuar aktivisht viktimat, nuk mund të provojë empati, nuk 

ndjen nevojën për t’u këshilluar me viktimën, nuk kërkon falje dhe as ka nevojë të rifitojë 

autostimën dhe sensin e sigurisënën konceptin e dominimit social”.122
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122Dominimi social është trajtuar nga John Braithwaite në veprën e tij “Principles of restorative justice” 2003, 
Mannozzi, Grazia “Il crimine dei colletti bianchi: profile definitori e strategie di contrasto attraverso I metodi della 
giustizia riparativa” Universita degli Studi dell Insubria, Como Italia, Vep. cit., fq. 1380. 
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KREU VI 

ASPEKTE PROCEURIALE TË HETIMIT DHE GJYKIMIT TË KRIMINAITETIT TË JAKAVE TË BARDHA 
NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË   

 
6.1  Aspekte proceduriale të hetimit të kriminalitetit të jakës së bardhë 
 
Kriminaliteti, pavarësisht nga veçoritë, nuancat, dinamika dhe shkalla e intensitetit, për të gjitha 

kohët ka të përbashkët, dëmtimin, cenimin, shqetësimin që u sjell individëve, grupimeve 

shoqërore apo shoqërisë në përgjithësi.123 

Sendërtimi i metodave efektive të zbulimit, të provuarit dhe ndriçimit të veprave penale të kryera 

nga zyrtarët shtetërorë apo funksionarët publikë paraqet veçoritë e veta karakteristike dhe duhet 

të reflektojë trajtimin interdisiplinar nga shkenca e kriminalistikës dhe e procedurës penale . 

Aplikimi i metodave të përgjithshme bazë të taktikës kriminalistike, zbatimi i masave dhe i 

veprimeve të caktuara operative-taktike me shfrztëyimin edhe të rregullave, medodave dhe 

parimeve të disiplinave të tjera të së drejtës penale, sikurse është procedura penale, duhet të jenë 

referenca kryesore e hetimit të “kriminalitetit të pagjetshëm” sikurse cilësohet nga doktrina 

kriminaliteti i jakave të bardha. 

Natyrisht që e njohuritë nga e  drejta penale materiale si disiplinë e së drejtës penale në tërësi, 

presupozohen si të njohura kur japim konstatimin e mësipërm, sepse sikurse thekson Prof. 

Begeja në veprën e tij “Kriminalistika”,  ndërmjet të drejtës penale materiale, procedurës penale 

dhe kriminalistikës ka një lidhje organike.  Kjo lidhje  buron nga fakti, se zbulimi hetimi dhe 

gjykimi i veprave penale është një veprimtari komplekse, ku gërshetohen probleme penale, 

proceduriale dhe kriminalistike. 124 Ashtu si për hetimin dhe gjykimin e veprave penale në 

përgjithësi, edhe për hetimin dhe gjykimin e kriminalitetit të jakës së bardhë, procedura penale 

lidhet drejtpërsëdrejti me procesin e konstatimit të së vërtetës.  

Natyrisht, që  konstatimi i së vërtetës objektive në procedurën penale do të duhet të jetë parimi 

udhëheqës i punës së organeve proceduese, në mënyrë që të konkludohet për efikasitet të vetë 

procedurës, por sikurse theksojnë profesorët E. Sahiti dhe I. Zejneli në librin “E drejta e 

                                                           
123Latifi, Vesel: “Kriminalistika, zbulimi dhe të provuarit e krimit”, Prishtinë 2004, vep. cit., fq. 36. 
124shih për më tepër, Latifi, Vesel: “Kriminalistika, zbulimi dhe të provuarit e krimit”, Prishtinë. 2004, vep. cit., fq. 36 
dhe Begeja, Skënder “Kriminalistika” Tiranë 1999, fq.8. 
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Procedurës Penale e R.M.”e vërteta e konstatuar në procedurë penale ndikohet nga shumë 

faktorë, është e vërtetë relative dhe jo absolute dhe se ajo gjithherë gjendet në relacion me 

kualitetin dhe kuantitetin e provave të shfrytëzuara. 125Nga sa u përmend më sipër, mund të 

konkludojmë, se aspektet proceduriale të hetimit të kriminialitetit të jakës së bardhë përfshijnë 

zbatimin e kërkesave themelore, të rregullave,parimeve, metodave proceduriale penale dhe 

kriminalistike, me qëllim të provuarit e elementëve të figurave të veprave penale që inkuadrohen 

në kriminalitetin e zyrtarëve shtetërorë apo funksionarëve publikë. 

Thënë ndryshe, që të konstatojmë të vërtëtën lidhur me faktin se a e ka kryer veprën penale 

subjekti i posaçëm i supozuar si kryes apo si kriminel me jakë të bardhë, duhet që të zbatohen me 

rigorozitet nga ana e organeve proceduese, policia gjyqësore,prokuroria dhe gjykata, kërkesat 

themelore, rregullat ,parimet, metodat proceduriale penale dhe kriminalistike. 

Për arsye se,  sikurse është  përmendur më herët në këtë punim, kriminaliteti i jakave të bardha 

paraqitet  shpesh herë i fshehtë, i pagjetshëm, me mungesë të viktimave apo të të dëmtuarve të 

identifikueshëm dhe për arsye se shpeshherë ai është i organizuar, veprimtaria gjurmuese dhe 

hetimore kërkon një kohë të konsiderueshme. 

Shembujt e rasteve të hetimit dhe zbulimit në vende të tjera të këtij lloj kriminaliteti e 

konfirmojnë këtë konstatim. 

Hetimi dhe zbulimi i veprave penale të këtij lloji, ka veçoritë e veta, të cilat lidhen edhe me 

faktin se subjektet karakterizohen nga një inteligjencë normale, ndonjëherë mbi mesataren, janë 

persona të arsimuar dhe që natyrisht bëjnë kujdes në fshehjen e veprimeve të tyre, të cilat 

inkriminohen me legjislacion penal. Për shembull, në rastin e korrupionit pasiv të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve, këto subjekte njohin mirë ligjet penale, mënyrën e hetimit dhe zbulimit të krimit e 

duke mbajtur parasysh këtë, mund të themi se hetimi dhe zbulimi i veprës penale të këtij lloj 

korrupsioni paraqet veçori në aspektin e gjetjes dhe zbatimit të metodave speciale të hetimit. 

 

Po ashtu, hetimi i evazionit fiskal, apo i kontrabandës nga punonjës të doganave  nënkupton  

domosdoshmërisht njohje mbi ligjet fiskale, të cilat në të shumtën e rasteve paraqiten 

                                                           
125Shih për më tepër, Sahiti, Ejup & Zejneli, Ismail: “E drejta e Procedurës Penale e Republikës së.Maqedonisë”, 
Tetovë, 2007, Vep. Cit. fq. 53. 
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tëndërlikuara, ndryshojnë vazhdimisht dhe shpesh mungesa e qasjes ndaj rregullimit ligjor,  

shkakton mungesë veprimi me inisiativë nga ana e organeve të hetimit, policisë gjyqësore apo 

prokurorisë.  

Hetimi i veprës penale të shpërdorimit të detyrës paraqet veçori, sepse,në nenin 248 të Kodit tonë 

Penal veprimet apo mosveprimet e subjektit të posaçëm duhet të kryhen me dashje dhe të kenë 

sjellë pasoja në dëm të interesave të shtetit apo shtetasve e personave juridike dhe hetimi i kësaj 

vepre nënkupton zbatimin e rregullave dhe provimin edhe të këtyre elementëve të anës 

subjektive dhe të ekzistencës së pasojës dhe gjithashtu, edhe njohuri të mira në të drejtën 

administrative dhe ligjet e posaçme të veprimtarisë së caktuar shtetërore apopublike, e cila është 

keqpërdorur nga subjekti.  

Hetimi i kriminalitetit ekologjik, gjithashtu, apo hetimi i veprave të tjera si mashtrimet 

financiare, shkelja e barazisë në tendera, vjedhjet në shpërdorim të detyrës kanë veçori në hetim 

dhe zbulim, me qëllim vënien përpara drejtësisë të kryesve. 

Hetimi i organizimit kriminal apo i bashkësisë së personave zyrtarëve shtetërorë apo në funksion 

publik, të cilët  bashkëpunojnë në mënyrë pak a shumë të qëndrueshme  në veprimtarinëe tyre 

kriminale,duke reaguar në formën e një sipërmarrjeje për të administruar pasuri dhe shërbime të 

paligjshme,  nënkupton mbledhjen e provave nga burimet e ligjshme, në përputhje me dispozitat 

proceduriale penale dhe metodat kriminalistike.  

Duhet patur parasysh, se me përdorimin e mjeteve të teknologjisë së informacionit, format 

bashkëkohore të kriminalitetit të jakave të bardha paraqesin veçori hetimore edhe përsa i përket 

këtij aspekti, dhe në mënyrë që “kriminelët e respektuar” dhe me “status të lartë social” në 

shoqëri,  të mos ngelen pa u hetuar dhe gjykuar, duhet që organet e ndjekjes penale të trajnohen 

edhe me metodologjinëe hetimit dhe zbulimit të kriminalitetit të jakave të bardha i cili shfaqet 

gjithnjë e më tepër i sofistikuar,  për shkak të përdorimit të mjeteve të teknologjisë së 

informacionit. 

Organet e ndjekjes penale  luajnë një rol të rëndësishëm në luftën kundër kiminalitetit të jakës së 

bardhë, dhe nëse kryejnë me profesionalizëm dhe paanësi detyrën për të vënë përpara 

përgjegjësisë penale autorët e veprave penale që përbëjnë kriminalitet të jakës së bardhë, 

kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët,  përdorimin  e fondeve publike në 

mënyrë eficente  dhe në cilësisinë e politikave administrative . 
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Disa nga aspektet proceduriale të hetimit të veprave penale që përbëjnë kriminalitet të jakës së 

bardhë, kanë të bëjnë me marrjen e provave për të dokumentuar dhe provuar kryerjen e këtyre 

veprave.Gjatë hetimeve paraprake provat merren nga organi që procedon, (neni 151 i K.Pr. 

Penale),  policia gjyqësore dhe prokuroria.  

Sipas përkufizimit mbi kuptimin e provës, në Kodin e Procedurës Penale tëRepublikës së 

Shqipërisë, përcaktohet se “Provat janë njoftimet mbi faktet dhe rrethanat që lidhen me veprën 

penale, që merren prej burimeve të parashikuara në ligjin procedurial penal, në përputhje me 

rregullat e caktuara prej tijdhe që shërbejnë për të vërtetuar kryerjen ose jo të veprës penale, 

pasojat e ardhura prej saj, fajësinë ose pafajësinë e të pandehurit dhe shkallën e përgjegjësisë së 

tij”. 

Marrja e provave apo e njohurive mbi faktet se a është kryer apo po kryhet vepra penale, e cila 

përfaqëson krim të jakës së bardhbëhet me mjetet e kërkimit të provës, kqyrjet, kontrollet 

sekuestrimet, përgjimet, nëpërmjet marrjes nga burime sikurse janë dëshmitarët, ekspertët, 

eksperimenti, nëpërmjet veprimeve simuluese ( neni 294/a i K.Pr.P.), infiltrimit në përbërje të 

grupit kriminal ( neni 294/b i  K.Pr.P), etj. 

 
 
6.1.1  Përgjimi si aspekt procedurial i hetimit në krimet e jakës së bardhë 
 
Përgjimi me mjete teknike të çdo lloji, si mjet për kërkimin e provës për vepra penale të kryera 

nga subjektet e posaçme për të cilët bën fjalë ky punim, ka kufij lejimi, të cilët përcaktohen në 

nenin 221 të K.Pr. Penale. 

Sipas kësaj dispozite, përgjimi lejohet vetëm kur procedohet: 

- për krime të kryera me dashje, për të cilat dispozita materiale e Kodit Penal parashikon dënim 

me burgim jo më pak në maksimum se 7 vjet; 

-për çdo vepër penale të kryer me dashje, e cila kryhet me anën e mjeteve të telekomunikimit apo 

të mjeteve të teknologjive informatike ose telepatike; 

-për veprat penale, të cilat janë në kompetencën e Gjykatës Kundër Korrupsionit dhe Krimit 

tëOrganizuar. 

Vlen për t'u theksuar, se në kompetencën e kësaj Gjykate e cila zëvendëson Gjykatën e Krimeve 

të Rënda, janë ndër të tjera edhe vepra të tilla si: 
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  përfitimi i paligjshëm i interesave (neni 257 i K.Penal); 

  shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike'(neni 258); 

 korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike (neni 259) ; 

 korrupsioni pasiv i nëpunësve të huaj publikë'(neni 259/a); 

 korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë (neni 

260); 

  korrupsioni pasiv i gjyqtarëve,prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të 

drejtësisë(neni 319/ç); 

  korrupsioni pasiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare (neni 319/d); 

 korrupsioni pasiv i arbitrit vendas dhe të huaj (neni 319/dh); 

  korrupsioni pasiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja (neni 319/e). 

 

Këto vepra kanë si subjekt aktivsubjektin e posaçëm, për të cilin bën fjalë ky punim. 

 

Në lidhje me përgjimin dhe njohuritë e fituara prej tij, shtrohet pyetja nëse konsideroheti 

rregulltpërgjimi i kryer nga shtetas të ndryshëm në mënyrë private apo nga gazetarë jashtë 

procedurës penale, pa u kryer regjistrimi i procedimit penal, përgjime që dokumentojnë raste të 

korrupsionit të zyrtarëve apo raste të kryerjes së veprave penale të tjera. A kanë vlerën e  provës 

të dhënat apo faktet e marra me këto përgjime dhe a përdoren si prova në procedurë penale kur 

ato nuk janë kryer sipas kërkesave të Kodit të Procedurës Penale për mënyrën e marrjes së 

provave? 

 

Kodi i Procedurës Penale në nenin 191, përcakton se lejohet marrja e dokumenteve që 

përfaqësojnë fakte, persona ose sende nëpërmjet fotografimit, filmimit, fonografimit ose çdo 

mjeti tjetër.  

Sipas pikës 3 të kësaj dispozite, dokumentet që përbëjnë provë materiale, duhet të merren, cilido 

qoftë personi që i ka krijuar ose që i mban. 

Sipas kuptimit të provës materiale që përcakton K.Pr.P. në nenin 187 të tij, konsiderohet se provë 

materiale janë sendet që kanë shërbyer si mjete për realizimin e veprës penale, ose mbi të cilat 

gjenden gjurmë apo që kanë qenë objekt i veprimeve të të pandehurit, produktet e veprës penale 
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dhe çdo lloj pasurie tjetër, qëlejohet të konfiskohet, sipas nenit 36 të Kodit Penal, si dhe çdo send 

tjetër që mund të ndihmojë për sqarimin e rrethanave të çështjes. 

Rrjedhimisht, kasetat që përmbajnë materialin filmik apo materialin e incizimit, përbëjnë provë 

materiale dhe dokumente në kuptim të nenit 191 të Kodit, të cilat duhet të merren dhe 

administrohen si prova nga organet e ndjekjes penale sapo ato vihen në dijeni për vepra penale të 

cilat ndiqen sipas detyrës zyrtare. 

Mjafton që në kuptim të nenit 151 të K.Pr. Penale prova të mos merret në shkelje të ndalimeve të 

parashikuara nga ligji, pasi nëse prova merret në shkelje të ndalimeve ligjore, ajo nuk mund të 

përdoret dhe papërdorshmëria e provave u parashikua me ndryshimet e fundit legjislative në 

nenin 151 të K.Pr. Penale sipas Ligjit nr. 35/2017 “Për Disa Shtesa dhe Ndryshime nëLigjin nr. 

7905, dt. 21.03.21995 Kodi i Procedurës Penale i Republikës sëShqipërisë,i Ndryshuar”. 

Vërtetësia e fakteve, e bisedave dhe e të dhënave që ato përmbajnë mbetet për t' u verifikuar dhe 

vlerësuar më tej në procedurë nga ana e organit procedues, prokuroria dhe gjykata në bazë të 

rregullave të përgjithshme mbi vlerën e provave. 

Parë përgjithësisht, në favor të vlerës së provave, të tilla materiale, të cilat quhen edhe  

“dëshmitarë memecë” të ngjarjes penale, mund të thuhet se ato sipas natyrës së tyre janë 

objektive dhe të paanshme lidhur me atë që e tregojnë.  

Sa u përket objekteve që konsistojnë në incizime teknike të fakteve, është parë se instrumenti 

regjistron në mënyrë më precize faktet, sesa është në gjendje ta bëjë këtë njeriu me shqisat e veta 

dhe se  incizimet mundësojnë riprodhim besnik të mëvonshëm të fakteve të incizuara. Mirëpo, 

përkundër faktit se incizimin e bën instrumenti, kualiteti i inçizimit si dhe i dokumentit varet 

edhe nga njeriu. Prandaj, përkundër faktit se provat materiale dhe ato që ato tregojnë shpeshherë 

vërtetohen duke përdorur instrumente të ndryshme teknike,mepërpjekje për eleminimin e 

dobësive të natyrës subjektive që hasen tek provat personale, megjithatë nuk bën të anashkalohet 

fakti, se edhe vlera e provave materiale (reale) është e kushtëzuar me natyrën dhe besnikërinë e 

kryerjes së verimeve proceduese nëpërmjet të cilave ato janë siguruar.  Në këtë drejtim me të 

drejtë thuhet se, “që të flasë dëshmitari memec” nevojitet gjithashtu ndonjë “dëshmitar që 

flet”.Rritja e përdorimit të provave materiale e ul rolin e dëshmisë sëdëshmitarit.  Kombinimi i 

dëshirueshëm i materialit provues  në një çështje, do të arrihej kur provat materiale sqarohen dhe 

vërtetohen  me dëshmi të dëshmitarëve, ndërsa dëshmia e dëshmitarit vërtetohet dhe përkrahet  
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me prova materiale. Prandaj vlera e çdo prove materiale në çdo çështje penale duhet të çmohet së 

bashku me provat e tjera sipas teorisë së vlerësimit të lirë të provave.126 

 
6.1.2  Simulimi i një akti korruptiv apo i veprimeve të tjera simuluesenë hetimin  
           e krimit të jakës së bardhë 
 
Në aspektin procedurial të hetimit të kriminalitetit të jakës së bardhë, me qëllim parandalimin 

dhe goditjen e dukurive kriminale, një rëndësi të posaçme marrin edhe metodat apo veprimet që 

parashikon Kodi i Procedurës Penale në kreun e IV të tij me titullin “Veprimtaria me inisiativëe 

policisë gjyqësore”. 

Këto veprime, të cilat mund të quhen “metoda speciale të hetimit”, shërbejnë njësoj sikurse 

mjetet për kërkimin e provës, për marrjen e njohurive mbi faktin nëse po kryhet vepër penale, për 

të zbuluar autorët e një vepre për të cilën policia apo prokuroria ka dijeni se po ndodh,për të 

zbuluar rolet e bashkëpjesëmarrësve në vepër, etj. 

Simulimi i një akti korruptiv apo kryerja e veprimeve të tjera simuluese për këtë qëllim,i 

ngarkohet sipas nenit 294/a oficerit të policisë gjyqësore, i cili me paraqitjen e tij përpara 

personit apo personave të dyshuar si kryes të veprës penale duhet të fshehë e të mos bëjë të ditur 

detyrën e tij si punonjës policie apo bashkëpunimin e tij mepolicinë.  

Veprimet simuluese bëhen me autorizimin dhe nën mbikqyrjen e prokurorit. 

Pas kryerjes së veprimeve simuluese policia gjyqësore i dorëzon prokurorit të gjitha provat e 

mbledhura nga simulimi si edhe një raport përmbledhës. 

Në nenin 294/a pika3 të K.Pr.P. ndalohet provokimi i një akti kriminal, duke shtyrë një person në 

krim, të cilin ainuk dota kishte kryer po të mos ishte ndërhyrja nëpërmjet simulimit e oficerit të 

policisë gjyqësore. 

Kjo dispozitë ndaluese është parashikuar nga legjislatori për të parandaluar veprimet abuzive nga 

ana e punonjësve të policisë dhe të prokurorisë, të cilët duhet të veprojnë me korrektësi dhe në 

përputhje me ligjin,nëmomentin që marrin përsipër kryerjen apo zbatimin e kësaj metode 

speciale hetimi.  

                                                           
126Sahiti, E. & Zejneli, I.: “E drejta e Procedurës Penale e Republikës së Maqedonisë”, Tetovë, 2007, vep. cit., fq. 
217-218. 
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Në fakt, shtyrja e një personi në krim duhet të përbejë vepër penale më vete të parashikuar nga 

legjislatori në Kodin tonë Penal. Shtytësi në krim në doktrinën tonë dhe në legjislacionin penal,  

trajtohet si një rol në bashkëpunim apo si bashkëpunëtor në vepër. Kështu në nenin 26 të Kodit 

Penal në të cilin jepet kuptimi për bashkëpunëtorët në një vepër penale përcaktohet se: 

“Bashkëpunëtorë për kryerjen e veprës quhen organizatorët, ekzekutorët shtytësit dhe 

ndihmësit”.  

Dispozita e mësipërme proceduriale, pra neni 294/a pika 3 do të duhet të jetë e formuluar më 

qartë dhe më prerë, përsa i takon kësaj pike. Ajo parasheh se kur vërtetohet provokimi, rezultati 

nuk mund të përdoret, pra nuk mundtë përdoren provat dhe njohuritë që përcjell oficeri i policisë 

gjyqësore nga veprimi simulues. Realisht është vështirë të provohet në procedurë nga ana e 

personit të dyshuar apo të pandehur provokimi, duke patur në konsideratë se simulimi si metodë 

speciale dhe teknike hetimi, kryhet dhe drejtohet nga organi që kryen ndjekjen. Eshtë e 

kuptueshme se një oficer policie që kryen simulimin, do të bëjë kujdes në mosregjistrimin dhe 

mosevidentimin e provokimit që po i shkakton vetë të dyshuarit duke e shtyrë të kryejë krim. 

Duke e inkriminuar më vete si vepër penale shtytjen e një personi në krim, ndërgjegja 

profesionale do të jetë më e lartë për oficerët e policisë gjyqësore që autorizohen në veprimet 

simuluese, ata mendoj se  do të tregojnë dhe manifestojnë  më tepër korrektësi në kryerjen e një 

hetimi të tillë duke përdorur këtë teknikë speciale të hetimit të kriminalitetit në përgjithësi dhe të 

kriminalitetit të jakës së bardhë në veçanti, të cilin po trajtojmë në këtë punim. 

 

 
6.1.3  Infiltrimi në përbërje të një grupi kriminal të jakës së bardhë 
 
Sikurse kemi thënë më herët në këtë punim, kriminaliteti i jakës së bardhëështë shpesh herë 

kriminalitet i organizuar.  

Në Shqipëri nuk ka raste të bujshme apoka pak raste të arrestimit dhe ndëshkimit të zyrtarëve 

shtetërorë apo funksionarëve publikë në formën e një grupi të organizuar kriminal. 

Për ta kuptuar zbatimin e kësaj metode proceduriale dhe kriminalistike, është e nevojshme të 

ndalemi duke bërë një trajtim tëbashkëpunimit apo bashkëpjesëmarrjes në vepër penale. 
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Kodi Penal i R.SH.parashikon në nenin 28 të tij katër forma të veçanta bashkëpunimi apo 

bashkëpjesëmarrjeje në veprën penale. Janë quajtur forma të veçanta për t'u dalluar nga 

bashkëpunimi i thjeshtë, kuptimi i të cilit jepet në nenin 25 tëK.P. 

Bashkëpunimi i thjeshtë në shumë dispozita përkatëse të Pjesës sëPosaçme të Kodit Penal është 

parashikuar si rrethanë cilësuese e veprës penale dhe dënimi është i përcaktuar zakonisht në 

paragrafin përkatës të dispozitës. P.sh. në nenin 143 parag 2 të K.P. parashikohet se,  

“vjedhja e pasurisë me anë të gënjeshtrës ose shpërdorimit të besimit, kur kryhet në 

bashkëpunim, në dëm të disa personave, ose mëshumëse njëherë, dënohet me burgim nga tre gjer 

në dhjetë vjet....” 

Në dispozita të tjera,  të cilat nuk e përmbajnë bashkëpunimin si rrethanë cilësuese, në rastet kur 

provohet kryerja e veprës nga dy apo më shumë persona, bashkëpunimi i thjeshtëkonsiderohet si 

rrethanë rënduese. Ai parashikohet në nenin 50 të Kodit Penal si rrethanë e tillë, dispozitë në të 

cilën parashikohet se, “rëndojnë dënimin rrethanat që vijojnë: ... pika “gj”- “kryerja e veprës 

penale në bashkëpunim”. 

 

Për t'u kthyer tek format e veçanta të bashkëpunimit, neni 28 i Kodit Penal,ato janë: 

- organizata kriminale, 

- organizata terroriste, 

- banda e armatosur, 

- grupi i strukturuar kriminal. 

 

Neni 28 i K.P. në përmbajtjen e tij jep definimin apo kuptimin për secilën formë.  

(shih) 

Nuk ekziston një model unik i krimit të organizuar, por disa modele që mbështeten në 

strukturimin e tij,sipas tipit të kulturës dhe historisë së vendit,në të cilin ai kahedhur rrënjë.127
 

Nëtakimet ndërkombëtare është vënë re, se shprehja “krim i organizuar” për shumë kohë kishte 

qenë burim i polemikavedhe kontradiktave për të përkufizuar këtë dukuri në rajone të ndryshme 

të botës.Megjithatë, grupet e punës kishin arritur një “marrëveshje” mbi karakteristikat e 

                                                           
127Laçi Amarildo:“Krimi i organizuar, ekonomia dhe politika në Shqipëri”, Tiranë-Romë, nëntor 2007, botim i 
UNICRI, vep.cit., fq. 263. 
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domosdoshme dhe esencialepër identifikimine tij,duke arritur në këtë përkufizim: “Organizimi 

kriminal është një bashkësi personash që bashkëpunojnë në shoqëri, për t'iu dedikuar 

veprimtarive kriminale në një mënyrë pak a shumë të qëndrueshme. Ata reagojnë në formën e një 

sipërmarrjeje, administrojnë pasuri dhe shërbime të paligjshme,por edhe të ligjshme, që 

megjithatë, janë fituar nëpërmjet mënyrave të paligjshme (vjedhjeve, mashtrimeve, 

rrëmbimeve...etj).128
 

Referuar kuptimit të këtij përkufizimi si edhe kuptimit të formave të veçanta të bashkëpunimit që 

jepen në Kodin Penal të R.SH. mund të themi, se në kriminalitetin e jakave të bardha forma të 

veçanta bashkëpunimi janë apo mund të jenë organizata kriminale dhe/apo grupi i strukturuar 

kriminal. (Nëse mund të jetë banda e armatour apo jo një formë e veçantë bashkëpunimi në 

kriminalitetin e jakave të bardha, kjo ngelet për ta trajtuar në një punim tjetër).  

Organizata kriminale në kuptimin që jepet në Kod, është forma më e lartë e bashkëpunimit, në të 

cilën bëjnë pjesë tre osemë shumëpersona dhe që dallohet nga shkalla e veçantëe organizimit, 

strukturimit, qëndrueshmërisë, kohëzgjatjes si dhe nga qëllimi për kryerjen e një amëshumë 

veprave penale, për të realizuar përfitime materiale dhe jomateriale. 

Kurse 

Grupi i strukturuar kriminal, në kuptimin që jepet në Kod, është formë e veçantë bashkëpunimi, 

në të cilin bëjnë pjesë tre ose më shumë persona, për kryerjen e një a mëshumë veprave penale, 

për tërealizuar përfitime materiale dhe jomateriale. 

Për qëllim të trajtimit tonë,lidhur me metodën specilale të hetimit “Infiltrimi në  përbërje të një 

grupi kriminal” , mund të themi, se kjo metodë speciale hetimi  është efikase në rastet e formave 

të mësipërme të bashkëpunimit në kriminalitetin e jakave të bardha. 

Për qëllimet e zbulimit të krimeve që kryhennë forma tëveçanta të bashkëpunimit nga zyrtarët 

apo funksionarët publikë, oficeri apo agjenti i policisë gjyqësore me autorizimin dhe nën 

mbikqyrjen e prokurorit,mund të futet nëpërbërjen e një grupi kriminal për të individualizuar 

pjesëtarët e tij dhe për të mbledhur të dhënat e nevojshme për hetimin. Ai, njësoj si tek veprimet 

simuluese që trajtuam mësipër,  ka detyrim ta fshehë bashkëpunimin me policinë apo detyrën që 

i është ngarkuar në procedurësi punonjës policie, nuk duhet të provokoje kryerjen e një akti 

                                                           
128 Po aty,fq. 264. 
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kriminal, i cili pa ndërhyrjen e tij nuk do  nuk të ishte kryer,pasi kur vërtetohet provokimi 

rezultati nuk mund të përdoret.  

Prokurori në autorizimin që i jep oficerit apo agjentit të policisë, duhet të përcaktojë afatin e 

infiltrimit, i cililejohet tëzgjatet nga prokurori deri në 6muaj si dhe duhet të përcaktojë hapësirën 

e nevojshme për punonjësin e infiltruar, duke treguar sipas rastit, veprimet e paligjshme që mund 

të kryejë ai në përbërje të grupit kriminal, por pa rrezikuarjetën e të tjerëve.  

Në procedurën penalepërpara gjykatës,  punonjësi i policisë i infiltruar mund të pyetet si 

dëshmitar. (neni 294/b pika'4'). 

 Dëshmia etij mund të merret edhe duke respektuar rregullat mbi ruajtjen e fshehtësisë së 

identitetit të informatorit. Nëse nuk thirren si dëshmitarë përpara gjykatës, informacionet e dhëna 

nga punonjësi i infiltruar i policisë nuk mund të përdoren.  

Pika 4 e nenit 294/b e pësoi këtë ndryshim me ndryshimet e fundit legjislative nëKodin e 

Procedurës Penale, të cilat u realizuan me miratimin e ligjit nr.35/2017. 

Ideja është që të mos procedohet nga gjykata me leximet e lejueshme sipas dispozitës 369 të 

Kodit tëProcedurës Penale, në të cilën parashikohet në vija të përgjithshme  se: “Gjykata edhe 

kryesisht, vendos që të lexohen tërësisht osepjesërisht aktet që përmbahen nëfashikullin për 

shqyrtimin gjyqësor”. Pra, kur bëhet fjalë për t'iu referuar rezultateve të hetimit që ofron 

punonjësi i policisë i infiltruar, njohuritë mbi faktet dhe provat që ai ka sjellë nga ky veprim 

hetimor procedurial duhet t'i nënshtrohen parimit të drejtpërdrejtë të verifikimit nga gjykata në 

seancë gjyqësore, duke u proceduar me paraqitjen si dëshmitar të punonjësit të infiltruar të 

policisë.Mosparaqitja e tij si dëshmitar i bën të papërdorshme provat dhe njoftimet që ai ka sjellë 

nga ky aspekt procedurial i hetimit.  

Mund të themi në përgjithësi se legjislacioni ynë procedurial penal, me pak ndryshime i 

përafrohet plotësisht legjislacioneve bashkëkohore të vendeve perëndimore evropiane të së 

drejtës kontinentale. Në kuadër të përmirësimeve të vazhdueshme me ndihmën dhe asistencën e 

partnerëve ndërkombëtarë dhe të organizmave që mbështesin në vendin tonë reformën në 

sistemin e drejtësisë, mund të themi se, parandalimi, lufta dhe goditja e kriminalitetit në 

përgjithësi ka një bazë ligjore të përshtatshme për ndërmarrjen e veprimeve proceduriale. Sesa 

kjo luftëështë në parametrat e duhur dhe sesa, politikapenale kundër kriminalitetit është eficente, 

kjo varet edhe nga shumë faktorë të tjerë, për të cilët do të flasim më poshtë, duke dhënë edhe 
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rekomandimet përkatëse nëkëtë drejtim,me fokus tëveçantë tek goditja e kriminalitetit të jakave 

të bardha. 

 

 
6.1.4  Kontrolli si aspekt hetimor 
 
Hetimi i kriminalitetit me jakë të bardhë përfshin si veprim perocedurial edhe kontrollin, me 

qëllim për të gjetur dhe kompletuar rrethin e provave që provojnë apo vërtetojnë ngritjen e 

akuzës penale. Kontrolli si veprim procedurial hetimor rregullohet me dispozitat e Kodit të 

Procedurës Penale, nenet 202-207.  

Si veprim procedurial hetimor kontrolli ështëi njëjtë për të gjitha veprat e parashikuara nga Kodi 

Penal.  

Edhe në rastin e hetimit të veprave penale që përbëjnë kriminalitet të jakës së bardhë, kontrolli 

kryhet kur ka arsye të bazuara për të menduar se dikush fsheh në personin e tij prova apo 

materiale të veprës penale ose sende qëi përkasin veprës penale. Në Kod parashikohet se 

kontrolli kryhet në bazë të një vendimi gjyqësor, pra atë si veprim procedurial e urdhëron 

Gjykata. Vetëm në rast të gjendjes së flagrancës, e cila nuk mundëson pritjen për t’u lëshuar 

vendimi gjyqësor, kontrolli kryhet nga oficerët e policisë gjyqësore. Kriminaliteti i jakave të 

bardha, për vetë natyrën e tij apo të veprave penale që e përbëjnë atë, nënkupton faktin, se 

veprimi procedurial i kontrollit, mund të kryhet në persona, në vende apo edhe në sisteme 

kompjuterike apo programe informatike. 

Nisur nga kjo, kontrolli i kriminalitetit të jakës së bardhë ndahet në kontroll të personit, kontroll 

të vendit, sikurse është banesa, bankat, etj. dhe në kontroll të sendeve sikurse është 

korrespondenca, dokumentet, etj. 

Në varësi të rastit konkret të veprës penale që dyshohet se po kryhet apo është kryer, gjatë 

kryerjes së kontrollit do të duhet të respektohen rregullat e Kodit të Procedurës Penale, nenet 

202-207 si edhe dispozitat proceduriale të këtij Kodi tek të cilat referojnë disa nga ky grup 

dispozitash. 

Kështu, vendimi i kontrollit i lëshuar nga Gjykata, duhet të përcaktojë llojin e informacionit që 

kërkohet dhe mënyrën e marrjes së tij, në rastin kur të dhënat, informacionet, programet 

informatike gjenden në një sistem informatik ose telematik (neni 202/ai K.Pr.P.) 
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Kontrolli i personit nënkupton, që organi procedues do të duhet t’i dorëzojë atij që ka në 

dispozicion vendin që do të kontrollohet apo edhe të pandehurit kur ky ështëi pranishëm, kopje të 

vendimit të kontrollit duke e njohur me të drejtën për të kërkuar praninë e një personi të besuar,i 

cili ndodhet aty dhe ështëi përshtatshëm apo praninë e mbrojtësit (neni 205). 

Veprimi procedurial i kontrollit pasohet nga sekuestrimi në rast se kontrolli jep rezultat me vlerë 

për hetimin. Në këtë rast zbatohen dispozitat proceduriale për sekuestrimetnenet 208-220 të 

K.Pr. P. 

 
6.1.5  Seanca Paraprake  
 
Për të folur për aspektet proceduriale të gjykimit të kriminalitetit të jakave të bardha në Shqipëri, 

është e rëndësishme të flasim për një risi që u krijua në Kodin e Procedurës Penale me 

ndryshimet e fundit legjislative me miratimin e ligjit nr.35/2017 “Për disa Shtesa dhe Ndryshime 

në Ligjin nr. 7905 datë 21.03.1995. Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë, I 

Ndryshuar”. 

Në këtë Kod,krahas ndryshimit dhe shtesave të tjera,  u parashikua për herë të parë shtesa e një 

Kreu , atij me numër IX me titullin “Seanca Paraprake”. Ky kre përmban 12 dispozita (nenet 

332-332/gj), dhe rregullon procedurën e gjykimit të kërkesës së prokurorit për dërgimin e 

çështjes në gjykimin e themelit. 

Seanca e hetimeve paraprake ka funksionin e verifikimit paraprak të akuzës, për qëllime 

ekskluzivisht proceduriale. Ajo zhvillohet për verifikimin nga ana e gjyqtarit,  të bazueshmërisë 

ose jo të kërkesës së formuluar nga prokurori për dërgimin e çështjes në gjyq.Duke kontrolluar 

fashikullin e hetimeve paraprake dhe duke dëgjuar arsyet e mbrojtjes (prokurori dhe mbrojtja  

debatojnë në seancën e dëgjimit paraprak),  gjyqtari i hetimeve paraprake prononcohet lidhur me 

provat e akuzës, duke i hyrë vetëm qëndueshmërisë së akuzave në gjykatë kundër të pandehurit 

(jo fajësisë).Kjo nën optikën për të parandaluar që të celebrohen procese 

thelbësisht/substancialisht të panevojshme apo të bazuara tek asgjëja.129Seanca Paraprake mund 

të quhet një moment i fazës së parë të procedurës penale (hetimeve paraprake) në të cilën marrin 

pjesë gjyqtari, prokurori, i pandehuri dhe mbrojtësi i tij si dhe viktima (neni 332/a i K.PR.P.) 

                                                           
129Studio Legale de Lalla, Art:. “Udienza preliminare, Gli scopi e la disciplina”, Italia 2016. 
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Gjyqtari vendos mbi gjendjen e akteve (që janë ato të fshikullit hetimor të prokurorit, përfshirë 

edhe aktet e paraqitura tek prokurori nga mbrojtësi e të mbledhura edhe në fashikullin e 

mbrojtësit) dhe vlerëson burimet e provave, mundësinë dhe gjasat e vërtetësisë së provave nga 

burimet e mundshme.  

Gjyqtari i seancës paraprake nuk vlerëson qartësinë e së vërtetës rreth veprës penale. 130 

Ai ka funksionin e garantimit të parimit të legalitetit në ndjekjen penale. Mund të ndodhë që ai, 

të mos jetë një përdorues i thjeshtë i akteve dhe i konkluzioneve të të tjerëve (prokurorit dhe 

mbrojtjësit të të pandehurit), por gjyqtari i hetimeve paraprake nuk duhet të mbledhë prova apo 

më saktë elementë të rinj të provave për ta bërë më të fuqishme hipotezën akuzuese.Seanca e 

Hetimeve Paraprake është një garanci proceduriale për të diskutuar mbi vlerën e provave në të 

cilat bazohet akuza. Ajo ka funksionin të legjitimojë apo jo ngritjen e një procesi gjyqësor për 

gjykimin e akuzës në themel.Kur elementët e mbledhur, rezultojnë të pamjaftueshëm, 

kontradiktorë apo për më tepër, jo të përshtatshëm për të mbështetur akuzën, Gjyqtari do të 

vendosë për një akuzë që nuk ka vend për procedim.131Në nenin 332/c të K.Pr. Penale është 

parashikuar e drejta që ka i pandehuri për të parashtruar përpara gjyqtarit të seancës paraprake, 

kërkesa për: pavlefshmërinë e akteve të hetimeve paraprake,papërdorshmërinë e provave, 

nevojën për marrjen e provave të reja, kërkesë për gjykimin e shkurtuar si dhe e drejta e tij për të 

bërë deklarimet që i çmon të nevojshme ose të kërkojë që të pyetet rreth faktit që i atribuohet dhe 

të shpjegojë gjithçka që e çmon të dobishme për mbrojtjen e vet. Në seancën paraprake palët 

(prokurori dhe i pandehuri) mund të paraqesin marrëveshje për pranimin e fajësisë dhe caktimin 

e dënimit, (institut i cili përherë të parë u parashikua edhe në legjislacionin procedurial penal të 

R. Sh.) Gjithashtu, në seancën paraprake palët (prokurori, i pandehuri, viktima) mund të 

paraqesin kërkesë për sigurimin e provës apo sigurimin e padisë civile në procesin penal. 

Duke analizuar senacën paraprake që u implementua me ndryshimet e fundit legjislative në 

Shqipëri si dhe duke qenë se kam marrë pjesë personalisht si mbrojtës i të pandehurit në disa 

seanca paraprake në Gjykatat e Rretheve Tiranë, Durrës, Vlorë, Fier etj mund të jap këto 

perceptime: 

                                                           
130Po aty. 
131Po aty. 
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Perceptimi i parë: Disa magjistartë në organet e drejtësisë në Shqipëri nuk e kanë kuptuar drejt 

qëllimin dhe nuk e kanë zbatuar drejt në vendimmarrjet e tyre seancën paraprake.Kështu, në një 

rast në Gjykatën e Rrethit Fier, konstatuam se gjyqtarja nënjë çështjeje penale vendosi: 

“Rrëzimin e kërkesës së Prokurorisë së Rrethit Fier për kalimin e çështjes në gjykim. Urdhërimin 

e Prokurorisë të kryejë dy veprime proceduriale ... pasi hetimet janë të paplota”. 

 Nëpërmjet sekretarisë gjyqësore, në këtë rast, dosja iu kthye prokurorit. 

Kjo mund të konsiderohet tërësisht joprofesionale dhe zbatim i gabuar i dispozitave proceduriale 

të seancës pararake. Neni 332/dh përcakton qartësisht se cila duhet të jetë vendimmarrja e 

gjyqtarit të seancës paraprake. Rrëzimi i kërkesës së prokurorit për gjykim, do  të thotë se çështja 

apo akuza duhet të pushohen, pasi janë apo është një nga nëntë rastet e paragrafit 1 të nenit 328 

të K.Pr. Penale, pra kur fakti penal nuk ekziston;  fakti nuk parashikohet nga ligji si vepër penale; 

viktima nuk ka bërë ankim apo ka hequr dorë nga ankimi në rastet e veprave penale që ndiqen 

me ankimin e tij; personi nuk mund të merret si i pandehur ose nuk mund të dënohet; ekziston 

një shkak që shuan veprën penale … , i pandehuri vdes...etj. (shih neni 328 parag 1 pikat 'a' -'f') . 

Në një rast në Gjykatën e Rrethit Vlorë, u lejua nga gjyqtari i çështjes viktima dhe mbrojtësi i 

tij,të komentonin faktin e kryerjes se veprës, dëmin që u ishte shkaktuar dhe paraqitën prova, 

duke u lejuar ta kthenin  procedurën  e seancës paraprake në një gjykimim të vërtetë themeli. 

Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Durrës kam vërejtur se gjyqtari i seancës paraprake 

nuk ka  hetuar  mbi provat, në kuptimin që, a ka apo jo  bazë të mjaftueshme për t’u dërguar në 

gjykim çështja penale në ngarkim të të pandehurve në proces. Ata kanë mbyllur procedurën e 

seancës paraprake në mënyrë rutinë dhe në arsyetimet e vendimeve të tyre pasqyrimi i 

argumenteve nuk bëhet në mënyrë të plotë, por përmblidhet shkurtimisht dhe mungon arsyetimi, 

se përse, gjykata i quan të papranueshme provat e kundërta apo mendimin e kundërt të 

mbrojtjes,çka përbën shkelje të nenit 142 tëKushtetutës. 

Perceptimi i dytë:  Konsideroj një risi shumë pozitive parashikimin në legjislacion të seancës 

paraprake të gjykimit të hetimeve, pasi ajo do të kontribuojë që shumë prokurorë dhe oficerë të 

policisë gjyqësore të kryejnë me profesionalizëm detyrën për grumbullimin e provave që 
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evidentojnë kryerjen e një vepre penale, pasi filtri i gjyqtarit të seancës paraprake mund të çojë 

në dështim procedurën e deri atëkohshme, pra hetimet paraprake. 

 

Perceptimi i tretë: Mendoj se seanca paraprake nuk duhet të përfshijë viktimën si palë 

pjesëmarrëse, pasi qëllimi i saj është të diskutohet mbi provat e grumbulluara nga akuza, a janë 

të mjaftueshme dhe të rregullta këto prova dhe a janë marrë sipas burimeve e në përputhje me 

rregullat e K.Pr. P., për të investuar trupën gjyqësore të gjykatës së themelit .  

Në këtë konstatim, duhet mbajtur në konsideratë edhe çfarë  u fol më herët në këtë punim, për 

lëvizjen në fund të viteve '80 në kuadër të drejtësisë restorative, e cila dha një kontribut të 

vlefshëm për pjesëmarrjen e viktimës në procedurën penale,  në mënyrë që gjykata të përceprojë 

dëmin e shkaktuar nga i pandehuri për ta mbajtur në konsideratë në caktimin e dënimit.  

Rrethi i të drejtave të viktimës nga vepra penale,  në legjislacionin  tonë procedurial është 

reflektim dhe pasqyrim i kontributit të vlefshëm të disiplinës shkencore të viktimologjisë, por do 

të ishte konform ideve të autorëve më në zë të kësaj disipline,  që të mbahet një linjë trajtimi sa 

shkencore edhe profesionale për të mos e kthyer procedurën penale në një betejë seancash pa 

fund,  sepse në këtë mënyrë rrezikojmë që vetë procedura  të mos jetë efikase apo të dështojë 

duke dalë nga qëllimi i saj.   

Për sa trajtuam,për seancën paraprake më sipër, ishte e nevojshme dhe konform idesë për të 

sjellë një nga aspektet  proceduriale të hetimit të kriminalitetit të jakës së bardhë. 

Duke qenë se, seanca paraprake është një filtër i provave dhe i burimeve të sigurimit të tyre, 

aspektet proceduriale të hetimit të kriminalitetit të jakave të bardha kalojnë tashmë nën këtë 

filtër. Kjo do të thotë, se provat e prokurorisë për të provuar në procedurë kryerjen e veprës 

penale nga një kriminel me jakë të bardhë, duhet të jenë të plota, të marra në rregull e në 

përputhje me dispozitat proceduriale penale, të jenë cilësore dhe të gjithanshme,  në mënyrë që të 

mos rrëzohen për pavlefshmëri, e cila sjell si pasojë papërdorshmërinë e tyre. 

Lind nevoja që organet e ndjekjes penale gjatë hetimeve paraprake të përmirësojnë zbatimin e  

mekanizmave dhe teknikave të veçanta rreth kërkimit të provave në çështjet penale që lidhen me 

veprat penale të kryera nga zyrtarët shtetëror dhe funksionarët publik. 
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6.2 Aspekte proceduriale të gjykimittë kriminalitetit të jakës së bardhë 
 
6.2.1  Pjesëmarrja e viktimës në procedurën paraprake dhe në atë të gjykimit  
          të akuzës në themel 
 
I dëmtuari nga vepra penale edhe në procedurën përpara ndryshimeve legjislative ishte paraparë 

si subjekt procedurial, i cili kishte disa të drejta. 

Me ndryshimet e reja, pozita proceduriale e të dëmtuarit, i quajtur tashmë “viktima” e veprës 

penale u bë më e qartë, duke i dhënë një rol të konsiderueshëm. 

 

Kështu, viktima në të gjitha veprat në përgjithësi, pra edhe në krimet e zyrtarëve apo të 

personave në shërbim pubik ( krimet e jakave të bardha) , ka të drejtë: 

 

- të kërkojë ndjekjen penale të kryesit; 

- të zgjedhë mbrojtës dhe kur është rasti  të përfitojë falas ndihmë juridike; 

- të kërkojë në çdo kohë informacion mbi gjendjen juridiketë procedimit; 

- të kërkojë marrjen e provave dhe të parashtrojë kërkesa në organin procedues; 

- të informohet për arrestimin apo lirimin e të akuzuarit; 

- të njoftohet për mosfillimin e procedimit, pushimin e çështjes, fillimin dhe përfundimin e 

gjykimit; 

- të bëjë ankim në gjykatë kundër vendimit të prokurorit për mosfillimin e procedimit dhe 

vendimit të prokurorit apo gjyqtarit të seancës paraprake për të pushuar akuzën ose 

çështjen; 

- të kërkojë shpërblimin e dëmit dhe të pranohet si paditës nëprocesin penal; 

- të përjashtohet në kushtet e parashikuara me ligj nga pagimi i çdo shpenzimi për marrjen 

e akteve dhe tarifave gjyqësore; 

- të thirret në seancën paraprake dhe në seancën e parë gjyqësore; 

- të dëgjohet nga gjykata edhe kur asnjëra nga palët nuk ka kërkuar thirrjen e saj si 

dëshmitar, etj. (neni 58 i K.Pr. P). 
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Të drejtat e viktimës tashmë të përcaktuara rigorozisht në procedurë, përbëjnë detyrim për 

organet proceduese për thirrjen, informimin dhe komunikimin e akteve proceduriale viktimës së 

veprës. 

 

Rrethi i gjerë i të drejtave të viktimës, të krijon përshtypjen se ajo do ta bëjë komplekse 

procedurën për organin procedues, prokurorinë, gjykatën apo për vetë të pandehurin. 

Në fakt, duke iu referuar ecurisë së procedurës sipas fazave të saj, konstatohet se pjesëmarrja 

aktive e viktimës e bën procedurën më efikase. 

Kështu në fazën e hetimit, pjesëmarrja aktive e viktimës i shërben grumbullimit të provave të 

nevojshme që kompletojnë fashikullin e prokurorit. 

Pjesëmarrja e viktimës në seancën paraprake, duke patur parasysh natyrën e kësaj seance, që ka 

si qëllim diskutimin mbi vlerën e provave dhe të burimeve të tyre duket se është pak a shumë e 

përthithur nga roli dhe pozita e prokurorit, pasi, nëse prokurori do të kërkojë kalimin e çështjes 

për gjykim, sepse provat kanë vlerë dhe janë mbledhur prej burimeve të sakta ligjore, viktima 

nuk shprehet zakonisht për të kundërtën. 

Nëse gjyqtari i seancës paraprake do të vendosë në përfundim të  seancës paraprake pushimin e 

akuzës apo të çështjes  kur janë rastet e paragrafit 1 të nenit 328 të K.Pr.Penale) , atëherë viktima 

ka të drejtë të ushtrojë të drejtën e ankimit ndaj vendimit në Gjykatën e Apelit. 

Në Kodin e Procedurës Penale, në Titullin VIII të tij të emërtuar “Ankimet” në Kreun I “Rastet 

dhe mjetet e ankimit” përcaktohet se: Mjetet e ankimit janë apeli, rekursi në Gjykatën e Lartë 

dhe kërkesa për rishikim.  

Në pikën 4 të nenit 407 përcaktohet se, “E drejta e ankimit i takon vetëm atij që ligji ia njeh 

shprehimisht. Kur ligji nuk bën dallim ndërmjet palëve, kjo e drejtë i takonsecilës prej tyre”.  

Në këtë kre, është paraparë ankimi i të gjitha subjekteve,i të pandehurit, i viktimes akuzuese, i 

paditësit dhe të paditurit civil. Nuk është përcaktuar në mënyrë të shprehur ankimi i viktimës (pra 

i subjektit pasiv të veprave penale që ndiqen kryesisht mbi bazën e detyrës zyrtare). 

 

Në Kreun III me titullin “Apeli” në nenin 422 të K.Pr.P. janë përcaktuar në mënyrë të shprehur 

subjektet që kanë të drejtë të apelojnë vendimet e shkallës së parë. Ata janë: prokurori, i 
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pandehuri, paditësi dhe i padituri civil.Konstatohet pra, se viktima nga vepra nuk mund të 

ankohet ndaj vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë (vendimit të themelit).  

Ajo si subjekt përthithet nga paditësi civil,pra personi që pretendion shpërblimin e dëmit nga i 

pandehuriapo i padituri civil.Kjo është e qartë jo vetëm nga këto dispozita por edhe nëse këto i 

shikojmë në harmoni me nenin 58 që liston të drejtat e viktimës së veprës penale, pika f e të cilit, 

përcakton se “viktima ka të drejtë të bëjë ankim në gjykatë kundër vendimit të prokurorit për 

mosfillim të procedimit apo pushimit të çështjes si dhe kundër vendimit të gjyqtarit të seancës 

paraprake që pushon akuzën ose çështjen”. 

Nga kjo analizë e dispozitave të K.Pr.Penale nxirret konkluzioni, se viktima nuk mund të 

ankimojë vendimin e gjykatës që gjykon në themell akuzën, përveçese kur paraqitet si 

paditës civil. Pra, edhe në kriminalitetin që po studiojmë në këtë punim, viktimat e krimit 

të jakës së bardhë duhet që, që në fillim të procedurës penale të paraqesin padi civile në 

procesin penal, në mënyrë që të ankimojnë vendimin e gjykimit të akuzës në themel. 

Shtrohet nën këtë diskutim natyrshëm pyetja: A përbën kjo gjë një detyrim për gjykatën penale 

që të mos e veçojë padinë civile në procesin penal? 

Zakonisht në jurisprudencën e gjykatave shqiptare, gjykatësit disponojnë me veçimin e padisë 

civile nga procesi penal dhe dërgimin e saj për gjykim në gjykatën civile, në më të shumtën e 

herëve me arsyetimin e se, 'gjykimi i saj e zvarrit procesin penal'. 

Në këtë mënyrë, ka gjasa që edhe paditësi civil të humb të drejtën e ankimit duke u nxjerrë nga 

procedura me këtë argument. Kështu që, viktima e cila dëshiron të ankimojë vendimin e 

gjykatës së themelit duke “u shkrirë” me pozitën proceduriale të paditësit civil do të humbë 

kështu mundësinë e ankimimit ndaj vendimit përfundimtar të gjykatës penale, nëse padia 

civile do të veçohet nga procedura penale. 

Është interesante sesi, dispozitat proceduriale kur zbatohen veçmas, pa u parë në tërësi, nxjerrin 

jashtë një subjekt procedurial. Në fakt, ankimimi i viktimës në procedurë ndaj vendimit penal të 

gjykatës së themelit është i domosdoshëm, veçanërisht kur gjykata disponon me pafajësi për të 

pandehurin.Deklarimi jo fajtor i të pandehurit në procedurën penale, bën që procedura civile e 

paditësit civil ndaj kryesit të veprës penale të mbetet pa vërtetuar një nga elementët e dëmit 

jashtëkontraktor që është faji. 
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Këtu mund të shihet sesi, dispozitat proceduriale penale, dëmtojnë interesat e paditësit civil, i cili 

në fakt është subjekti procedurial penal që kthehet në subjekt procedurial civil, por që humbet 

për shkak të disponimit të gjykatës penale për pafajësi. 

Prandaj, është e këshillueshme që gjykimi i padisë civile të bëhet si rregull në procedurën penale. 

Vetëm përjashtimisht, mundet që gjykimi i padisë civile të dërgohet për gjykim në gjykatën 

civile, sikurse mund të jetë rasti i një numri të madh paditësish civilë, viktima të mashtrimeve 

financiare në një rreth të gjerë personash, të cilët do ta bëjnë komplekse procedurën penale të 

gjykimit të akuzës.  

 
6.2.2 Gjykimi i shkurtuar 

Një aspekt tjetër procedurial i gjykimit, është edhe gjykimi i shkurtuar, nën supozimin se në 

seancë paraprake u vendos kalimi i çështjes apo i akuzës së ngritur nga prokuroria për gjykimin e 

saj në themel. Gjykimi i shkurtuar është tipi i procedurës për gjykimin e akuzës apo çështjes 

penale në ngarkim të të pandehurit që shmang debatin gjyqësor përpara gjykatës, duke u zgjidhur 

çështja e kryerjes apo moskryerjes së veprës penale nga i pandehuri i akuzuar, në gjendjen që 

janë aktet e fashikullit të prokurorit.Ai ka si qëllim përfundimin e procedurës në një kohë të 

shpejtë, pa u dëmtuar drejtësia, dhe sipas ndryshimeve të fundit legjislative në K.Pr.Penale nuk 

lejohet për veprat penale për të cilat parashikohet dënimi meburgim të përjetshëm.Sipas nenit 

406 të K.Pr.Penale, kur jep vendim dënimi në procedurën e gjykimit të shkurtuar Gjykata ul 

dëminin me burgim ose gjobë me1/3.Nënjë analizë mbi vendimet gjyqësore të formës sëprerë  

për çështjet e korrupsionit,  të dhëna nga Gjykatat e Rretheve  Gjyqësore Tiranë dhe Durrës, nga 

ato të  Apelit Tiranë dhe Durrës si edhenga Gjykata e Krimeve tëRënda për periudhën e viteve 

2013-2014,  Komiteti Shqiptar i Helsinkitraportoi se: 

“numri i të pandehurvetë gjykuar me gjykim të shkurtuar për veprat penale objekt i këtij 

Raportistudimor është në numër të konsiderueshëm dhe se nga analiza e vendimevegjyqësore 

rezultoi se, në rreth 69% të gjykimeve  është proceduar me gjykimin e shkurtuar. Nga publikimi i 

mëparshëm i KSHH-së për studimin e vendimeve gjyqësore të periudhës 2007 - 2012, rezulton se 

60 % e çështjeve janë gjykuar me gjykim të shkurtuar. Në aspektin krahasimor, vërehet se ka një 

rritje me 9% të rasteve të gjykimit të shkurtuar në kampionin e vendimeve të studiuara në këtë 
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Raport. Gjykimi i shkurtuar aplikohet në çështjet penale pa bërë diferencim për vepra penale të 

caktuara”.132 

Në tryezën e rrumbullakët për konsultimin e këtij Raporti, ekspertë të fushës referuan se në 

shkallë vendi, gjykimi i shkurtuar zbatohet për 80 % të çështjeve penale dhe ajo që rezulton më 

së shumti në këto procese, është se, cilësia e hetimit nuk është në nivelin e duhur. Rrjedhimisht, 

kjo cilësi prek edhe provat e siguruara gjatë hetimit dhe që janë ato te të cilat gjykata duhet të 

mbështetet në dhënien e vendimit. 133 Sipas autorëve të këtij studimi, statistikat dhepraktika 

hetimore dhe ajo gjyqësore ka diktuar nevojën për ndryshime nëlegjislacionin proceduraltë R.Sh, 

me qëllim që të përjashtohen nga gjykimii shkurtuar disa persona ose vepra penale me 

rrezikshmëri të lartë, dukemos i lënë diskrecion të gjerë gjykatës.Në kushtet kur gjykata nuk ka 

asdetyrimin për të materializuar në vendimin e saj  arsyet për pranimin e gjykimit të shkurtuar, 

kjo epërforcon tezën, sipas këtyre autorëve për nevojën e ndryshimeve të propozuara. 134 

Ndoshta si rezultat i këtij rekomandimi me ligjin nr. 35/2017 u parashikua në dispozitën 

përkatëse të Kodit të Procedurës Penale, që parashikonte kërkesën për gjykim të shkurtuar, neni 

403 parag.2 i K.Pr.P. se “nuk lejohet kërkesa për gjykim të shkurtuar për veprat penale për të 

cilat parashikohet dënim me burgim të përjetshëm”.  

Tashmë me këtë ndryshim të ri procedurial në praktikën gjyqësore, personat që merren të 

pandehur për kryerje të veprave penale që përmbajnë sanksionin me burgim të 

përjetshëm, nuk kanë të drejtë të kërkojnë që çështja të zgjidhet në gjendjen që janë aktet 

e fashikullit të prokurorit. Procedura e gjykimit për këta të pandehur do të jetë ajo e 

zakonshme dhe jo ajo me gjykim të shkurtuar, pavarësisht se i pandehuri apo mbrojtja do të 

donin të kërkonin një procedurë të tillë gjykimi. 

Sipas Kodit Penal në R.SH.,krimet e rënda dënohen me këtë sanksion të rëndë, sikurse është 

burgimi i përjetshëm. Në eventualitetin që ato mund të kryhen edhe nga zyrtarë shtetërorë apo 

funksionarë publik, mund të themi se përbëjnë kriminalitet të jakës së bardhë. 

                                                           
132Vep. cit.:“Raport Studimor i Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Për denoncimin, hetimin dhe gjykimin e veprave 
penale në fushën e korrupsionit”, dhjetor 2016, fq. 60. 
133Vep. cit. Po aty, fq. 61. 
134Vep. cit. Po aty, fq. 61. 
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Duke analizuar këtë aspekt të gjykimit në rastin e një krimi të tillë, nën këndvështrimin 

tonë, parashikimi i fundit ligjor procedurial, se “nuk lejohet kërkesa për gjykim të shkurtuar 

për veprat penale, për të cilat parashikohet dënim me burgim të përjetshëm”, përbën shkeje 

kushtetuese të nenit 18 sipas të cilit “të gjithë janë të barabartë përpara ligjit”. 

E drejta e të pandehurve duhet të zbatohet në mënyrë të njëjtë, sipas të njëjtave standarde për të 

gjithë.  

Nuk mund të përjashtohet një kategori kryesish nga e drejta për ekonomi gjyqësore.   

Ky qëndrim i legjislatorit shqiptar, përbën një regres nën këndvështrimin edhe të jurisprudencës 

së Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, e cila e ka konsideruar në vitet e fundit si cënin 

të nenit 3 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut dënimin me burgim të përjetshëm të 

dhënë njëherë e përgjithmonë, pa iu nënshtruar rishikimit gjyqësor pas një momenti të 

konsiderueshëm kohor ekzekutimi.135 

Cilësia e provave nuk preket nga gjykimi i shkurtuar, të cilin i pandehuri ka të drejtë ta kërkojë 

dhe ta zgjedhë. Mohimi i një të drejte proceduriale për kategorinë e të pandehurve që dyshohen 

si kryes të veprave penale, për të cilat parashihet në Kodin Penal sanksioni i burgimit të 

përjetshëm, qofshin ata edhe kryes të rrezikshëm të veprave penale të rënda, përbën në aspektin 

kushtetues shkelje të parimit të barazisë së shtetasve përballë Ligjit. 

Është i papranueshëm një qëndrim i tillë dhe jam e bindur se në një kontroll për 

konstitucionalizëm të paragrafit 2 të nenit 403 të Kodit të Procedurës Penale aktuale, Gjykata 

Kushtetuese do ta gjente atë në kundërshtim me nenin 18 të Kushtetutës. 

 
 
6.2.3  Gjykimi me marrëveshje 
 
Me ndryshimet e fundit legjislative, një aspekt tjetër i gjykimit është edhe “gjykimi me 

marrëveshje”.  

Marrëveshja në thelb, përfaqëson një pakt midis prokurorit dhe të pandehurit, të përfaqësuar nga 

mbrojtësi, sipas së cilës i pandehuri deklaron pohimin e fajësisë për faktin penal që i atribuohet.  

                                                           
135Për më gjatë, Art. Thomai, E.: “Ekzekutimi i dënimit me burgim të përjetshëm në Shqipëri në shkelje të të drejtave 
themelore të njeriut”, Academic Journal of Interdisciplinary Studies Londër, dhjetor 2015. 
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Parë nga këndvështrimi se si janë formuluar dispozitat proceduriale në Kod nëShqipëri, 

marrëveshja është e tipit “marrëveshje mbi fajësinë” dhe jo “marrëveshje mbi veprën apo llojin e 

veprës”, sikurse kanë parashikuar disa legjilacione nacionale. 

Pra, prokurori ngre akuzë dhe i pandehuri mund të arrijë me të marrëveshje për pranim fajësie.  

Marrëveshja mbi veprën apo llojin e saj nuk është paraparë nga legjislacioni ynë procedurial, 

sikurse ndodh në vende të tjera, SHBA, psh. 

Ky konkluzion nxirret kur shohim të përfshirë nëKodin e Procedurës Penale, dispozitën 

ndaluese,nenin 406/d paragr. 5, sipas të cilit “marrëveshja me kusht për pranimin epjesshëm të 

akuzave është e papranueshme”. 

Ky lloj “pakti” për pranimin e fajësisë nuk mund të realizohet për të gjitha llojet e figurave të 

veprave penale që parashikon Kodi Penal, por vetëm për veprat, për të cilat është parashikuar një 

dënim në maksimum jo më tepër se 7 vjet burgim apo dënime të tjera më të lehta (neni 406/d 

pika 2). 

Me arritjen e marrëveshjes, prokurori i drejtohet gjykatës për miratim duke i paraqitur asaj të 

gjitha aktet e hetimeve paraprake. Pas shqyrtimit gjyqësor, gjykata mund ta miratojë ose ta 

refuzojë marrëveshjen. Kur e miraton, ajo nuk mund të ndryshojë kushtet e marrëveshjes së 

arritur mes palëve.  

Rastet e refuzimit të marrëveshjes nga gjykata përcaktohen në nenin 406/ë të K.Pr.Penale. 

Nëprocedure është paraparë se kundër vendimit të gjykatës nuk lejohet ankim (neni 406/f, pika 1 

i K.Pr.P.). 

Kjo do të thotë se, kur gjykata miraton marrëveshjen vendimi i saj është i formës së prerë dhe i 

ekzekutueshëm, pra pranohet vepra apo fakti penal nga i pandehuri, ai dënohet me llojin dhe 

masën e dënimit sipas “paktit” të arritur me prokurorin dhe gjithashtu në eventualitetin se i 

pandehuri ka shkaktuar edhe dëm civil nga vepra,vendoset edhe miratimi i mënyrës se si do të 

shlyhet ai. 

Problemi qëndron nëse e shtyjmë më tej arsyetimin, çfarë ndodh kur në aktin procedurial të 

marrëveshjes, i pandehuri ka pranuar kryerjen e veprës, ka pohuar fajësinë dhe mendon se do të 

përfundojë procedura në ngarkim të tij me bërjen e “paktit” me prokurorin? 
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Nëse gjykata e refuzon marrëveshjen dhe as prokurori e as i pandehuri s’mund ta ankimojnë 

vendimin e saj për refuzim, procedura do të vazhdojë, sipas rregullit me dërgimin e kërkesës tek 

gjyqtari i seancës paraprake, për gjykimin e akuzës në themel, i cili vetëm sa do të kalojë 

formalisht dosjen gjyqësore tek trupa gjyqësore për gjykimin e akuzës në themel. 

A ka gjasa në këtë rast një i pandehur të kërkojë pafajësi?  

Në nenin 406/ë pika 3 të K.Pr.P.parashikohet se “deklarimet e të pandehurit gjatë seancës nuk 

mund të përdoren”. 

Po a mund të përdoren aktet proceduriale të mbajtura mes prokurorit dhe të pandehurit, “pakti” 

i të cilëve dështoi dhe u dekonspirua apo i humbi veli i misterit për kryerje ose jo të veprës, 

procedurës penale në ngarkim të të pandehurit? 

Mendojmë, se marrëveshja si institut procedurial, përbën një risi dhe progres të arritur në 

procedurë. Ajo e lehtëson atë, e bën efikase, i pandehuri që pohon fajësinë do të thotë se 

bashkëpunon në drejtim të zbatimit të drejtësisë dhe është i gatshëm të vuajë pasojat e 

veprimit të kundraligjshëm të tij.  

Në jo pak raste, qëndrimi i tij mund të përmbajë edhe pendimin, gjë që ka gjasat'i shërbejë 

rehabilitimit, si qëllim i fundit i politikës penale ndaj autorëve të veprave penale. 

Kështuqë, mohimi i të drejtës së të pandehurit për ankimimin evendimit gjyqësor, i cili e refuzon 

marrëveshjen për fajësi, përbën një qëndrim në kundërshtim me qëllimin final të politikës penale, 

qëllim i cili padiskutim qëarrihet përmes procedurës penale. 

Duke e parë më thellë problemin, apo këtë rregullim të gabuar ligjor, them se mohimi i të 

drejtës së ankimit ndaj vendimit të gjykatës, e cila refuzon marrëveshjen midis të 

pandehurit dhe organit të akuzës,përbën shkelje të nenit 43 të Kushtetutës në të cilin 

përcaktohet se: “kushdo ka të drejtë të ankohet kundër një vendimi gjyqësor në një gjykatë 

më të lartë, përveçëse kur në Kushtetutë parashikohet ndryshe”. 

Në një kontroll për kushtetushmëri, edhe në këtë rast,Gjykata Kushtetuese do ta gjente në 

kundërshtim me Kushtetutën nenin 406/f pika 1 të Kodit tëProcedurës Penale. 

Mungesa e ankimimit ndaj vendimit të gjykatës së shkallës së parë, e cila e refuzon marrëveshjen 

mes të pandehurit dhe prokurorit, krijon si pasojë mungesën e qasjes së të pandehurit ndaj këtij 

instituti, me frikën se po e pohoi fajësinë apo kryerjen e veprës penale dhe marrëveshja 
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meprokurorin nuk miratohet nga gjykata, atëherëështë “e rrezikshme të trajtosh” apo të bësh 

“pakte” me organin e akuzës. 

I pandehuri natyrisht,  se do të mendojë që ka pak gjasa “të përfitojë”  nga pohimi, dhe do të 

orientohet drejt përpjekjes për pafajësi,ndonëse mund ta ketë kryer veprën penale. 

Nisur nga ky arsyetim, është e nevojshme të ndryshohet dispozita proceduriale që nuk lejon 

ankimimin ndaj vendimit refuzues të gjykatës për marrëveshjen. Kontrolli i këtij refuzimi nga një 

gjykatë më e lartë, krijon padyshim hapsirën e nevojshme për zbatimin e shpeshtë të këtij 

instituti, i cili çmohet mjaft efikas për procedurën penale dhe politikën penale në tërësi, qëllimi 

final i së cilës,është rehabilitimi i të pandehurit. 

 
 
6.2.4 Kufijtë e shqyrtimit të çështjes në Gjykatën e Apelit dhe Gjykatën e Lartë 
 
Në fillim të vitit 2017, kam marrë pjesë në tryezat konsultative të organizuara në Parlamentin e 

R.SH, për diskutimin mbi 23 Ligjet e reja që duhet të miratoheshin në kuadër të Reformës në 

Drejtësi, ndër të tjera, mbi ndryshimet në Kodin e Procedurës Civile dhe Penale, të cilat do të 

realizoheshin me ligj. Në këtë kuadër, konsultat me prokurorë, gjyqtarë dhe disa avokatë u 

konsideruan nga ana e deputetëve të Komisionit të Ligjeve, të domosdoshme për të parashikuar 

ndryshimet apo rregullimet legjislative. 

Propozimi im, ndër të tjera u fokusua tek kufijtë e shqyrtimit të çështjes në gjykatat më të larta, 

atë të Apelit dhe në Gjykatën e Lartë. Më kishte bërë përshtypje, se shumë herë, vendimet e 

gjykatës së shkallës së parë prisheshin apo shfuqizoheshin nga gjyqtarët e shkallëve më të larta, 

të cilët përpiqeshin të gjenin “kleçka” në vendimet e kolegëve të tyre magjistratë të shkallëve më 

të ulëta, kjo ndoshta, edhe për shkak të korrupsionit që në gjyqësorin shqiptar është konstatuar se 

është i përhapur.  

“Tanta devolution quanto apelatio” - “Aq zhvillim sa edhe ankim” ishte propozimi që paraqita në 

kuadër të diskutimit në ato tryeza konsultative të ligjeve dhe, ndonëse, ndesha në një lloj debati 

jokonstruktiv të kolegëve gjyqtarë në ato tryeza, u ndjeva mirë kur konstatova se në të dyja 

Kodet e Procedurave, si në Kodin e Procedurës Penale edhe në atë të Procedurës Civile, ishte 

përfshirë parimi latin. 
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Shkenca e së drejtës është relative, ajo ka vend për interpretime të ndryshme, por jo për të mos 

zbatuar me rigorozitet e për të mos iu përmbajtuar, sidomos në procedurë, funksionit që kanë 

gjykatat në shkallët e tyre përkatëse. 

Një gjykim nga Gjykata e Apelit tej kufijve të ankimit apo e njëjta gjë nga Gjykata e Lartë tej 

kufijve të rekursit, e ekspozon të pandehurin përpara të papiturave proceduriale me efekte në 

shumë drejtime, në masën e dënimit, në ndryshimin e llojit të tij, psh. nga dënim alternativ të 

dhënë në shkallën e parë në një dënim kryesor të dhënë nga “gjykata e kontrollit”, nga dënim me 

gjobë në dënim me burg, etj. 

Kanë qenë të përsëritura  rastet,  kur për shkak se, të pandehurit më janë drejtuar për mbrojtje në 

cilësinë time si avokat,  kam lexuar vendime që ndryshoheshin pas katër viteve nga Gjykata e 

Lartë, kryesisht prej saj,  pa paraqitur prokurori pretendim për llojin e dënimit, dhe i pandehuri, 

që për shembull në një rast, ishte dënuar me kohë prove dhe kishte përfunduar ekzekutimin e 

dënimit, me ndryshimin e vendimit të Gjykatës së Apelit,  përsa i përket dënimit nga Gjykata e 

Lartë, duke e dënuar me burgim e duke ia hequr pezulllimin e ekzekutimit të tij apo kohën e 

provës, kthehej në burg. 

Këto raste paraqesin fatkeqësi për të pandehurit dhe për familjet e tyre.  Kufijtë që u vunë me ligj 

për shqyrtimin e çështjes në gjykatat më të larta,  patjetër që do t i minimizojnë këto 

vendimmarrje joprofesionale.  

Me ndryshimet e fundit proceduriale që u realizuan me ligjin nr. 35/2017, tashmë, në procedurën 

penale Gjykata e Apelit si shkalla e dytë e gjykimit shqyrton çështjen brenda shkaqeve të 

ngritura në ankim ( neni 425 paragr. 1. i K.Pr.P.)  

Një problem shfaqet kur në të njëjtin paragraf të kësaj dispozite me titullin “kufijtë e shqyrtimit 

të çështjes në apel” vazhdohet me parashikimin legjislativ se:  

“Për çështje të ligjit që duhet të shqyrtohen kryesisht,  si edhe për shkaqet e ngritura në ankim 

që nuk bazohen në motive personale, gjykata e apelit shqyrton edhe pjesën që u takon 

bashkëtëpandehurve që nuk kanë bërë apel”. 

Ky parashikim, për mendimin tim, është formuluar në kuptim të teknikës legjislative disi i 

paqartë dhe jo efikas. Shqyrtimi i çështjeve të ligjit (material apo procedurial) që “duhet të 

shqyrtohen” e bën këtë dispozitë detyruese për Gjykatën e Apelit. 
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Nëse p.sh. në një rast hipotetik, asnjë nga palët nuk ka bërë ankim për çështje të zbatimit të ligjit 

(por vetëm për rrethanat e faktit) atëherë mbetet e pazbatueshme dispozita për kufijtë e 

shqyrtimit vetëm brenda shkaqeve të ankimit.Përherë ka në procedurën kontrolluese të gjykatës 

së apelit çështje të ligjit, pasi argumentimi mbi ligjet, përveçëse mbi faktin është thelbi i vetë 

procedurës penale. 

Mendoj se ky parashikim, i cili bie ndesh me formulimin e të njëjtit paragraf, pra në nenin 425 

paragr. 1, fjalia e dytë bie ndesh me fjalinë e parë dhe krijon kontradiktë, duhet të shfuqizohet. 

Argumenti apo ankimi mbi çështje të ligjit parashtrohet pothuajse çdo herë nga palët, dhe gjykata 

duhet të ndalet në gjykim vetëm brenda shkaqeve të ankimit. 

Nuk duhet të përsëriten sikurse ndodhi në procedurë për shumë dekada, rastet e shyrtimit 

kryesisht jashtë ankimit të palëve proceduriale, sepse kjo i hap rrugë abuzimit në arsyetimin 

gjyqësor dhe në analizë të fundit nxit korrupsionin (kriminalitetin e jakës së bardhë për qëllim të 

këtij studimi). 

Përsa i përket formulimit tjetër në këtë dispozitë, se “për shkaqe të ngritura në ankim që nuk 

bazohen në motive personale, gjykata e apelit shqyrton edhe pjesën që u takon 

bashkëtëpandehurve që nuk kanë bërë apel”, mund të themi se:  

Në këtë paragraf është paraparë dhe parashikuar instituti që në doktrinën e procedurës penale 

njihet si “beneficium cohaesionis” - (përfitimi i bashkëngjitjes) sipas të cilit, gjykata është e 

detyruar që përshtatshmëritë, të cilat i ka konstatuar se ekzistojnë për të pandehurin, i cili ka 

përdorur mjetin juridik të ankimimit, t'i zbatojë edhe ndaj të pandehurve të tjerë, edhe pse ata nuk  

kanë paraqitur mjet juridik ankimimi ose e kanë paraqitur atë, jo në atë drejtim.136  

“Përfitimi i bashkëngjitjes”është institut i rëndësishëm procedurial, i lidhur me mjetin juridik të 

ankimit, i cili shkon në favor të të pandehurit.137 

Nën këndvështrimin e analizës në këtë punim, mbi aspektet proceduriale të gjykimit të 

kriminalitetit të jakave të bardha, është e rëndësishme të mbahet në konsideratë e të zbatohet 

drejt në praktikë ky institut procedurial në rastin e gjykimit të çështjeve penale nga ana e 

gjykatës së investuar mbi bazën e  mjetit juridik të ankimimit. 

                                                           
136 Vep. Cit. Zejneli, I. &Sahiti, E.: “E drejta e procedurës penale e R.M.”,Tetovë 2007, fq. 291. 
 
137shih për më gjatë: Zejneli, I. &Sahiti, E.: “E drejta e procedurës penale e R.M.”,Tetovë 2007, fq. 291. 
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Në tekstin e nenit 425 pika “1” të K.Pr.Penale të R.SH, “beneficium  cohaesionis”është 

implementuar gabim, në kundërshtim me natyrën proceduriale të këtij instituti. 

“Beneficium cohaesionis” nuk duhet të zbatohet sikurse parasheh teksti i këtij neni, vetëm për 

shkaqet e ngritura në ankim, të cilat nuk bazohen në motive personale, pasi motivi që shtyn të 

pandehurin të bëjë ankim, kurdoherë është personal. 

Ai duhet të zbatohet kurdoherë, si një detyrim gjyqësor për gjykatën e shkallës së dytë e të tretë,e 

cila duhet të veprojë kryesisht, sipas detyrës zyrtare, duke i konstatuar përshtatshmëritë e të 

pandehurit që ka bërë ankim edhe ndaj bashkëtëpandehurit, i cili nuk ka paraqitur ankim.Në 

kuadër të aspekteve proceduriale të gjykimit të kriminalitetit në përgjithësi,e në veçanti edhe të 

kriminalitetit të jakës së bardhë, është i rëndëdsishëm edhe “mosrëndimi i pozitës së të 

pandehuri” apo instituti “reformatio in peius”,pasi edhe ky institut procedurial shkon në favor të 

të pandehurit. 

Në K.Pr.P. të R.SH. “reformatio in peius” parashikohet nga neni 425 i K.Pr.Penale,paragr. 3: 

“Kur apelues është vetëm i pandehuri, gjykata nuk mund të caktojë një dënim më të rëndë, të 

zbatojë një masë sigurimi më të rëndë, t'i japë pafajësisë një shkak më pak të favorshëm nga ai i 

vendimit të apeluar dhe as t'i japë faktit një cilësim juridik më të rëndë”. 

 

Konkluzion 

Sikurse analizuam në këtë kapitull, aspektet proceduriale të hetimit dhe gjykimit të kriminalitetit 

të jakave të bardha janë të njëjta sikurse edhe për kriminalitetin e zakonshëm, sepse procedura 

penale si tërësi rregullash dhe parimesh, të cilat duhet të zbatohen nga subjektet procedurialë, 

është e njëjtë, pavarësisht faktit, se ç´lloj vepre penale po hetohet dhe gjykohet, pra ajo nuk 

përcaktohet varësisht nga fakti, nëse kryesi është subjekt i përgjitshëm apo i posaçëm. Gjetjet e 

parashtruara në këtë kapitull, shpesh herë edhe si analizë e normave proceduriale,  kanë si qëllim 

zbatimin korekt në praktikë dhe njohjen doktrinale të dispozitave proceduriale të Kodit të 

Proceduirës Penale të Republikës së Shqipërisë, edhe në lidhje me hetimin dhe gjykimin e krimit 

me jakë të bardhë. 
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KREU VII 

ASPEKTE TË REFORMËS NË DREJTËSI 

Me ardhjen në pushtet të mazhorancës socialiste në vitin 2013 nëRepublikën e Shqipërisë filloi 

puna për realizimin e “Reformës në Drejtësi” si një platformë ristrukturuese në sistemin 

gjyqësor. Prej më shumë se dy dekadash, në vëzhgimet vendase dhe ndërkombëtare sistemi 

gjyqësor në Shqipëri rezulton me nivelin më të lartë të korrupsionit. Gjithashtu, politikat anti-

korrupsion nëRepublikën e Shqipërisë kanë rezultuar deri në ndërmarrjen e kësaj nisme, pothuaj 

të dështuara.  

E debatuar shumë herë mes forcave politike, e kritikuar dhe shumë herë e penguar në disa 

aspekte, duket se kohët e fundit “Reforma në Drejtësi” po fillon të zbatohet, pas miratimit të 

ligjeve të rëndësishme të saj, të cilat i hapin rrugë krijimit të organeve ligjzbatuese. Duhet thënë 

se kjo reformë, u formësua mes përplasjeve politike të partive parlamentare, dhe mori vëmendjen 

dhe mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë, të cilët kontribuan, dhanë e vazhdojnë të japin në 

këtë drejtim ndihmesën e tyre. Drafti i Reformës, iu nënshtrua disa herë rishikimeve nga 

ekspertët e përzgjedhur nga të dy forcat politike, apo edhe nga partnerët ndërkombëtarë si 

Komisioni i Venecias,i cili dha rekomandimet e tij për pikat e draftit. Pas miratimit përfundimtar 

të tij, në vitin 2018 filloi zbatimi i një aspekti të rëndësishëm tëReformës, qëështë rivlerësimi 

kalimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve.  

 

7.1  Rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve (Vettingu) 

Dinamika e zhvillimit të shoqërisë shqiptare në aspektin shoqëror dhe ekonomik si dhe 

problematikat e shfaqura brenda sistemit të drejtësisë, sollën si nevojë përshtatjen e legjislacionit, 

në bazë të të cilit funksionojnë institucionet kryesore të sistemit të drejtësisë me pritshmëritë e 

shoqërisë shqiptare, në mënyrë që të arrihet të ndikohet në rritjen e transparencës, të integritetit 

të sistemit, në efiçensën, llogaridhënien dhe përgjegjshmërinë. 

Mungesa e profesionalizmit,  e integritetit, pavarësisë, mungesa e llogaridhënies e për më tepër, 

korrupsioni, ishin pranuar për shumë vite si faktorë dëmtues në gjirin e sistemit të 
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drejtësisënëShqipëri, ndaj Reforma synon të arrijë eleminimin e këtyre faktorëve dhe është 

përshëndetur nga partnerët ndërkombëtarë. 

Një ndër aspektet kryesore të kësaj Reforme është rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe 

prokurorëve. Ndonëse, një gjë e tillë nuk është e zakontë në vendet evropiane, duke njohur e 

pranuar problematikat në Shqipëri brenda sistemit të drejtësisë, ky rivlerësim u mbështet dhe u 

përkrah edhe nga partnerët ndërkombëtarë.  

Nëvitin 2016 u miratua ligji nr. 84 me titullin "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëvenë Republikën e Shqipërisë". Ky ligj, i cili konsiderohet si "Ligji i Vetingut" 

përcaktoi parimet e organizimit të procesit të rivlerësimit,  për të gjithë gjyqtarët e prokurorët, 

metodologjinë, procedurat dhe standartet e rivlerësimit, organizimin dhe funksionimin e 

institucioneve të rivlerësimit si edhe rolin e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, të 

organeve të tjera shtetërore dhe të publikut në procesin e rivlerësimit.  

Procesi i rivlerësimit kryhet mbi bazën e tre kritereve: 

- vlerësimi i pasurisë, 

- kontrolli i figurës, 

- vlerësimi i aftësive profesionale. 

Institucionet e rivlerësimit, të cilat kryejnë procesin e rivlerësimit janë: Komisioni, Kolegji i 

Apelimit, Komisionerët publikë në bashkëpunim me vëzhguesit ndërkombëtarë. 

Objekti i vlerësimit të pasurisë është deklarimi dhe kontrolli i pasurive, i ligjshmërisë së burimit 

të krijimit të tyre, i përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për 

subjektin e rivlerësimit dhe për personat e lidhur të tij.Objekti i kontrollit të figurës sipas këtij 

ligjiështë verifikimi i deklarimeve të subjektit të rivlerësimit dhe i të dhënavetë tjera, me qëllim 

iddentifikimin eatyre subjekteve që kanë kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në 

krimin e organizuar.Objekt i vlerësimit të aftësive profesionale sipas këtij ligji,është vlerësimi i 

veprimtarisë etike dhe profesionale të subjekteve të rivlerësimit në përputhje me këtë ligj dhe me 

legjislacionin që rregullon statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ligji ka parashikuar se publiku 

mund të marrë pjesë në denoncimin e fakteve, të cilat mund të përbëjnë prova në lidhje me 
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kriteret e rivlerësimit. Sipas ligjit, çdo person ka një të drejtë të tillë, duke informuar drejtpërdrejt 

institucionet e rivlerësimit. (neni 53). 

Në nenin 54,ky ligj parashikon se, nëse një person ka marrë pjesë në kryerjen e një vepre penale 

korrupsioni me subjektin e rivlerësimit, pra, me ndonjëgjyqtar apo prokuror, ka të drejtë t’i 

drejtohet zyrës së prokurorisë kompetente për hetimin e veprave penale të korrupsionit, sipas 

legjislacionit penal. Prokurori mund t’i japë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë personit që 

shpreh vullnetin për të dhënë informacion të mjaftueshëm për praktikën korruptive ndërmjet tij 

dhe subjektit të rivlerësimit. Dëshmia e dhënë me shkrim nga bashkëpuntori i drejtësisë përpara 

prokurorit përbën për procesin e rivlerësimit, një provë thelbësore. Ligji parasheh se 

bashkëpuntori i drejtësisë nuk mund të ndiqet penalisht për veprën e korrupsionit që ka kryer me 

subjektin e rivlerësimit.Subjekti i rivlerësimit qëkapërfituar shumën, mbart detyrimin t’ia kthejë 

atë bashkëpunëtorit të drejtësisë, pavarësisht se ka shkelur ligjin.Procedura e rivlerësimit përpara 

Komisionit, zhvillohet në seancë dëgjimore në prani tëvëzhguesve ndërkombëtarë të ONM.  

Komisioni ka të drejtë t’i drejtojë pyetje subjektit të rivlerësimit. Po ashtu, edhe vëzhguesit 

ndërkombëtarë, nëse subjekti i rivlerësimit jep pëlqimin për t’u pyetur. Sipas nenit 55, subjekti i 

rivlerësimit ka të drejtë të refuzojë dhënien e përgjigjeve.Në fund të seancës dëgjimore, 

Komisioni jep vendimin me shkrim, të cilit paralel mund t’i bashkëlidhet një mendim me shkrim 

nga vëzhguesi ndërkombëtar.Në fund të seancës dëgjimore Komisioni i Rivlerësimit jep mendim 

duke disponuar : 

- konfirmimin në detyrë, 

- pezullimin nga detyra për një periudhë një vjeçare dhe detyrim për tëndjekur programin e 

trajnimit, 

- shkarkim nga detyra. 

Vendimet e Komisionit mund të ankimohen nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri 

Publik brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të vendimit. Procesi i shqyrtimit të ankimit të 

subjektit të rivlerësimit kryhet në përputhje me rregullat e parashikuara nga nenet 47, 48, 49, dhe 

55 të Ligjit nr. 49/2012 "Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe 

gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative".Referuar këtyre dispozitave, të cilat 
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parashikojnëzhvillimin e procedurës së gjykimit të ankimit në një çështje administrative, mund të 

themi se në rastin e zbatimit të tyre me analogji në procedurën e gjykimit të ankimit të subjektit 

të rivlerësimit ndaj vendimit të Komisionit të riverësimit, gjykimi bëhet mbi bazë dokumentash e 

jo në seancë dëgjimore dhe se gjatë gjykimit të ankimit nuk mund të paraqiten fakte të reja apo 

prova të reja, përveçëse kur ankuesi provon se pa fajin e tij, nuk ka mundur ti paraqesë këto 

prova e t’i referojë këto fakte përpara Komisionit të Rivlerësimit. 

Në fund të procedurës së shqyrtimit të ankimit, Kolegji i Apelimit shprehet me vendim, në të 

cilin mund të disponojë: 

- lënien në fuqi të vendimit të Komisionit,  

- ndryshimin e tij, 

- prishjen e vendimit. 

Parë në këndvështrim të studimit tonë, ky ligj, i cili përbën një ndër aspektet e Reformës në 

Drejtësi, kontribuon në parandalimin e korrupsionit të mëtejshëm që kishte mbërthyer gjykatat 

dhe prokuroritë në rrethe të ndryshme të vendit, referuar të dhënave nga vëzhguesit 

ndërkombëtarë dhe prononcimeve të qytetarëve.  

Përveçëse hedh bazat për largimin nga sistemi i drejtësisë të disa gjyqtarëve dhe prokurorëve që 

vërtetë kanë siguruar përfitime të paligjshme për shkak të ushtrimit të funksionit publik, ky ligj, 

përsa kohë do të jetë në fuqi, do të ketë një efekt parandalues të konsiderueshëm ndaj kësaj 

tipologjie të kriminalitetit të jakave të bardha qëështë korrupsioni pasiv i gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. 

Ky ligj, që me fillimin e zbatimit dha rezultate konkretelidhur me largimin e disa gjyqtarëve dhe 

prokurorëve nga sistemi, pasi nënenin 56 të tij parashikon: "Subjekti i rivlerësimit ka të drejtë të 

japë dorëheqjen nga detyra, jo më vonë se tre muaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Në rastin e 

dorëheqjes, Komisioni merr vendim për pushimin e procedurës së rivlerësimit".Kjo e drejtë 

ligjore u shfrytëzua nga pak gjyqtarë dhe pokurorë brenda sistemit të drejtësisë në vitin 2016. Të 

tjerë që nuk e ushtruan këtë të drejtë për dorëheqje e vazhdojnë të ushtrojnë funksionin do të 

jenësubjekt i rivlerësimit.Sipas të dhënave, rezulton se dhanë dorëheqje në ushtrim të së drejtës 

për dorëheqje tre gjyqtarë: 
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një anëtare e Gjykatës së Lartë, një anëtar i Gjykatës së Apelit Vlorë dhe një gjyqtar i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

Pas kalimit tëafatit të dorëheqjes që ligji parashikonte me pasojë mosskanimin e trefishtë të 

Vetingut, deklaruan vetëlargimin edhe disa gjyqtarë e prokurorë.Një rast i bujshëm ishte largimi 

dhe dorëheqja e kryeprokurorit LL. A. si edhe i anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese B.I. dhe V.K. 

“Nuk ka dyshim se makthi i njerëzve të drejtësisë në raport me Vetingun, ka të bëjë me 

kontrollin për ligjshmërinë e pasurive të deklaruara dhe hetimin për mundësinë e fshehjes së 

pasurive”- shkruan gazeta Express e datës 14 shkurt 2018.Sipas disa raporeve e studimeve 

ndërkombëtare, rreth 80 % e gjyqtarëve dheprokurorëve shqiptarë nuk e justifikojnë pasurinë me 

të ardhura të ligjshme. 138 

Çështja e dhënies së dorëheqjes brenda afatit tre mujor nga hyrja në fuqie ligjit të vetingut ka 

qenë objekt kundërshtimi në Gjykatën Kushtetuese, pasi një grup deputetësh kërkuan 

shfuqizimin e këtij ligji si antikushtetues. Gjykata, e cila e pezulloi zbatimin e ligjit derisa të 

shprehej përfundimisht për këtë kërksë,në përfundim e rrëzoi kërkesën për 

antikushtetueshmërinë e ligjit me vendimin nr.2 datë 18.01.2017. Sipas deputetëve, afati 3mujor 

për dorëheqje parashikuar në nenin 56të ligjit, bie ndesh me nenin 'G' të Aneksit të 

Kushtetutës.Sipas nenit 'G' subjekti i rivlerësimit mund të japë dorëheqjen nga detyra dhe në këtë 

rast proceura e rivlerësimit ndërpritet. Dispozita e Aneksit të Kushtetutës nuk e limiton afatin e 

dorëheqjes sikurse neni 56 i Ligjit të Vetingut, për efekt të ndërprerjes apo jo të procesit të 

rivlerësimit të gjyqtarëve apo prokurorëve. Heqja e detajeve nga varianti draft i Kushtetutës  

(aneksi i Kushtetutës për Vetingun) ka qenë rekomandim i Komisionit të Venecias. 

Dorëheqja e subjekteve të rivlerësimit pëprara kontrollit me anë të vetingut përmbush qëllimin 

kryesor të këtij procesi, atë që të largohen funksionarët e drejtësisë që janë të korruptuar, të 

paaftë profesionalisht apo që kanë lidhje të papërshtatshme me elementë të krimit të organizuar, 

pa u kryer procedura administrative e rivlerësimit.Vendimmarrja për vijimin ose jo të procedurës 

së vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët që dorëhiqen gjatë këtij procesi, është atribut ekskluziv i 

organeve të vetingut. 

                                                           
138Po aty. 
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Nëse Komisioni i Pavarur i Kualifikimit do të krijojë praktikën për të pushuar këto çështje (pra 

për ta ndërprerë vetingun), ky organ, për shkak të hetimit administrativ të thelluar mund të ketë 

ardhur eventualisht në dijeni të fakteve qëkrijojnë dyshime për përfshirjen e gjyqtarëve ose 

prokurorëve në kryerjen e veprave penale tëlidhura me korrupsionin, krimin e 

organizuar,pastrimin e parave etj. Në raste të tilla, KPK si organ publik ka detyrimin procedurial 

të parashikuar nga neni 281 pika '3' i Kodit të Procedurës Penale, për të kallëzuar në prokurori 

veprën penale, e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare. Në sajë të bashkëpunimit me organet publike të 

specializuara si dhe verifikimeve me natyrë administrative që KPK kryen,mund të marrë dhe 

administrojë prova të rëndësishme, të cilat krijojnë dyshime të arsyeshme për  përfshirjen e 

gjyqtarit apo prokurorit të dorëhequr në veprimtari kriminale. Për këto raste, KPK ka detyrimin 

të bëjë kallëzim penal në prokurori. I takon prokurorisë të kryejë hetime të plota dhe të 

gjithanshme për faktet e kallëzuara dhe provat e përcjella. Në përfundim është gjykata që ka të 

drejtë të vendosë, nëse gjyqtari ose prokurori i dorëhequr do të mbajë ose jo përgjegjësi penale.  

Lufta ndaj pandëshkueshmërisë përbën edhe një nga objektivat e kësaj Reforme, për të cilën 

interesi publik është tepër i lartë.  Për të krijuar besimin tek qytetarët se pandëshkueshmëria, nuk 

është thjesht një koncept teorik për funksionarët me vendimmarje të rëndësishme shtetërore, 

është i nevojshëm bashkëpunimi mes organeve ligjzbatuese në përputhje me kompetencat e tyre 

ligjore. 139 

 

7.1.1  Statistika fillestare lidhur me Vetingun e gjyqtarëve dhe të prokurorëve 

Në fillim të muajit gusht të vitit 2018 dolën statistikat e para nga procesi i vlerësimit të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve të dhëna nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Për një periudhë 

kohore 5 mujore, ky Komision ka rivlerësuar 49 gjyqtarë dhe prokurorë. Nga këta, 21 nuk arritën 

të kalonin Vetingun dhe u cilësuan si të papërshtatshëm për të vazhduar detyrën në sistemin e 

drejtësisë. 28 të tjerë u konfirmuan në detyrë. Nga 28 gjyqtarët dhe prokurorët që e kaluan 

Vetingun, 17 janë kandidatë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e 

                                                           
139Komiteti Shqiptar i Helsinkit. Skëndaj, Erida: Art. “Çfarë ndodh me gjyqtarët dhe prokurorët që dorëhiqen gjatë 
procesit të vetingut”?  

 



 
 

143 
  

LartëGjyqësor,organe të cilat do të merren me emërimin dhe përzgjedhjen e gjyqtarëve dhe të 

prokurorëve nësistem. Ajo që bie në sy,është fakti, se janë vlerësuar si të papërshtatshëm një 

numër i konsiderueshëm gjyqtarësh, anëtarë tëGjykatës Kushtetuese dhe të Gjykatës së Lartë. 

Sipas të dhënave të procesit tëVetingut, nga 6 gjyqtarë të Kushtetueses që iu nënshtruan procesit 

të vetingut, 4 prej tyre nuk arritën ta kalonin atë në Komisionin e Pavaruar të Kualifikimit, 

ndërkohë që një nga gjyqtarët dha dorëheqjen nga detyra. 140Vendimi i KPK për kryetarin e 

Gjykatës Kushtetuese është ankimuar nga Komisioneri Publik pas kërkesës së bërë nga ONM për 

ankimim të vendimit në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Përsa i përket anëtarëve të Gjykatës së 

Lartë, 5 anëtarë të saj nuk e kaluan këtëproces duke u deklaruar të papërshtatshëm.  

4 prej tyre e kaluan atë, përfshirë edhe Kryetarin e kësaj Gjykate, ndonëse ky vendim do të duhet 

të shqyrtohet nga Kolegji i Posaçëm iApelimit, pasi edhe ai është ankimuar nga Komisioneri 

Publik mbi bazën e kërkesës së ONM. Arsyeja kryesore e vlerësimit si të papërshtatshëm ka qenë 

mosjustifikimi i pasurisë nga ana e gjyqtarëveme burime të ligjshme financiare dhe në ndonjë 

rast edhe arsyeja e kontakteve të papërshtatshme me individë me të dhëna kriminale.  

Probleme me pasurinë kanë patur edhe prokurorët.  

8 Prokurorë, të cilët ishin njëherësh edhe kandidatë për nëKëshillin e Lartë tëProkurorisë nuk 

arritën t’i justifikonin pasuritë e tyre përpara trupës së KPK, madje disa prej tyre dolën të 

papërshtatshëm edhe përsa i përket “pastërtisë së figurës” Me problem dolën edhe gjyqtarë nga 

Gjykatat e Apeleve.141 

Këto statistika fillestare janë tregues domethënës për përhapjen e fenomenit të korrupsionit në 

sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Në mbrojtjen e pasurive të tyre shpesh herë subjektet e 

rivlerësimit gjyqtarë e prokurorë kanë paraqitur kontrata dhurimi nga familjarë të tyre, një 

fenomen që nuk e ka bindur  Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Në rastet kur ky Komision ka 

pranuar në argumentim sitë ligjshme mënyrën e krijimit të pasurisë nga ana e ndonjë gjyqtari apo 

prokurori, përfaqësuesit e Operacionit Ndërkombëtar tëMonitorimit të këtij procesi rivlerësimi 

                                                           
140Statistikat e vetingut, 21 gjyqtarë e prokurorë u shkarkuan dhe 28 u konfirmuan në detyrë, Kushtetuesja dhe 
Gjykata e Lartë më të korruptuarat, Art.: Agjensia e lajmeve Sot News: publikuar më 07.08.2018. 

141Po aty. 
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nuk janë bindur. Ata i kanë kërkuar Komisionerit Publik të ankimojë vendimin e KPK në 

Kolegjin e Posaçëm të Apelimit duke kërkuar të mos rikonfirmohen në detyre disa gjyqtarë apo 

prokurorë, sepse sipas ONM nuk e justifikojnë pasurinë.  

 

7.2  Përgjegjësia e magjistratëve në Republikën e Shqipërisë 

Në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë në nenin 315 ishte inkriminuar si vepër penale 

“dhënia e një vendimi gjyqësor haptazi të padrejtë”. Në vitin 2007, kjo dispozitë penale u bë 

objekt i rishikimit kushtetues mbi bazën e kërkimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës në 

Gjykatën Kushtetuese.Subjekti kërkues, pretendoi përpara Gjykatës Kushtetuese se neni 315 i 

Kodit Penal ishte i papajtueshëm me  nenet 7, 42/2 dhe 145/1,3 të Kushtetutës, e cila garanton 

pavarësinë e gjyqtarëve, të drejtën për një proces të rregullt ligjor dhe gjithashtu edhe me 

Konventën Europiane e të Drejtavetë Njeriut, Deklaratën Universale mbi Pavarësinë e Organeve 

Gjyqësore, Parimet Themelore mbi Pavarësinë e Pushtetit Gjyqësor të OKB- së, të cilat, sipas 

kërkuesit i garantojnë gjyqtarit imunitet nga ndjekja penale. Si subjekte të interesuara në këtë 

kërkim kushtetues, u thirrën Kuvendi i R.SH, Këshilli i Ministrave dhe Këshilli i Lartë i 

Drejtësisë. Dy të parat përpara Gjykatës Kushtetuese kërkuan rrëzimin e kërkesës, pasi sipas tyre 

neni 315 i Kodit Penal është në përputhje me parimet themelore kushtetuese mbi të cilat 

funksionon legjislacioni penal dhe parimet e sanksionuara në nenet 7, 42/2 dhe 145/1/3 të 

Kushtetutës janë komplementare me parimin e përgjegjësisë dhe të llogaridhënies së gjyqtarëve. 

Sipas këtyre dy subjekteve të interesuar, rrezikshmëria e veprës penale të dhënies së një vendimi 

gjyqësor haptazi të padrejtëështë e lartë, pasi cenon parashikime të tilla kushtetuese si barazia 

para ligjit, pavarësia e sistemit të drejtësisë dhe e dhënies së saj, të drejtat dhe interesat e 

ligjshme të individëve, vendimmarrja e mbështeturvetëm në bindjen e brendshme në bazë të ligjit 

dhe provave. Gjyqtarët nuk janë kategori nëpunësish që nuk mund të merren në përgjegjësi 

penale për veprime që kryhen gjatë ushtrimit të detyrës. 

Gjatë arsyetimit të saj në vendim, Gjykata Kushtetuese u shpreh se, pavarësia e gjykatave dhe e 

gjyqtarëve qëështë një nga parimet themelore të shtetit demokratik, parashikuar në nenin 145/1 të 

Kushtetutës, nuk është një qëllim në vetvete. Respektimi i këtij parimi është një kusht i 

nevojshëm për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.Për rregullimin e 
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marrëdhenieve të lidhura me përgjegjësinë penale, ligjvënësi gëzon një diskrecion të gjerë. 

Sidoqoftë ky diskrecion i ligjvënësit është i kufizuar nga parimet dhe normat e 

Kushtetutës.Statusi ligjor i gjyqtarëve dhe i gjykatave, duhet gjithashtu ti shërbejë garancisë së 

pavarësisë së tyre. Rrjedhoja më e rëndësishme e parimit të pavarësisë së gjyqtarëve është 

mospërgjegjësia për vendimet që japin sipas bindjes së tyre, mbështetur në Kushtetutë dhe në 

ligje. Vendimet gjyqësore kontrollohen vetëm nga gjykata mëe lartë dhe asnjë organ tjetër nuk 

mund të vlerësojë ligjshmërinë dhe bazueshmërinë e vendimeve gjyqësore, përsa kohë ato nuk 

janë ndryshuar ose prishur nga një gjykatë më e lartë. Gjykata Kushtetuese ka përmendur në 

pjesën arsyetuese të vendimit të saj edhe një sërë dokumentesh ndërkombëtarëtë tilla si, 

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Pakti Ndërkombtar për të Drejtat Civile dhe 

Politike, Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut, Parimet Bazë për Pavarësinë e Gjyqësorit 

miratuar nga Asambleja e OKB-së, Rekomandimin për Pavarësinë,Efiçencën dhe Rolin e 

Gjyqtarëve miratuar nga Komiteti i Ministrave tëKëshillit tëEuropës, Karta Universale e 

Gjyqtarit, etj., të cilat në tërësi identifikojnë parimet bazë të pavarësisë sëgjyqësorit si: gjyqtari 

duhet të ketë autoritetin për të vendosur për çështjet i lirë nga çdo ndërhyrje; ndarja e puhteteve 

dhe pavarësia e gjyqësorittë përfshihen në rendin kushtetues, gjykatat dhe gjyqtarët duhet të kenë 

pavarësi administrative dhe të përfshihen në procesin buxhetor, mbrojtja e gjyqtarëve nga 

shfuqizimi arbitrar ose rishikimi i vendimevetë tyreduhet të jetë i garantuar, pavarësia ndër-

institucionale qëështë e drejta e gjyqtarëve për të marrëvendime pandërhyrje të papërshtatshme 

nga gjykatat më të larta etj. Pasi ka analizuar elementët e verës penale që parashihej nga neni 315 

i Kodit Penal, duke çmuar se vendimet gjyqësore kontrollohen vetëm nga një gjykatë më e lartë 

dhe asnjë organ tjetër nuk mund të vlerësojë ligjshmërinë dhe bazueshmërinë e vendimeve 

gjyqësore, përsa kohë ato nuk janë ndryshuar ose prishur sipas ligjit, Gjykata Kushtetuese në 

përfundim të shqyrtimit gjyqësor vendosi, se neni 315 i Kodit Penal ishte i papajtueshëm me 

Kushtetutën e për këtë arsye, shfuqizohej. 

Është e rëndësishme të theksohet, se Gjykata u shpreh se nëse një vendim është objektivisht i 

pabazuar në ligj dhe fakte, aimund të rishikohet nga një gjykatë më e lartë ose gjyqtari mund të 

mbajë përgjegjësi disiplinore sipas procedurave përkatëse. Gjyqtari që jep një vendim gjyqësor 

për interes ose për shkaqe të dobëta, nuk shmanget nga përgjegjësia penale.  Në këtë rastështë 

shprehur Gjykata, Kodi Penal parashikon vepra të tjera penale, të cilat mund të kryhen nga 
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njëgjyqtar si p. sh. “shpërdorimi i detyrës”apo “Korrupsioni”.Gjykata në vendimmarjen e saj u 

nda në pesë anëtarë që vendosën “pro” shfuqizimit dhe në katër anëtarë që ishin “kundër” këtij 

shfuqizimi dhe që dolën me mendim pakice bashkëlidhur vendimit.  

Është interesant arsyetimi i gjyqtarëve në mendimin e pakicës. 

Ata u shprehën, se nuk ishin dakord me vendimin e shumicës,pasi për t’i dhënë përgjigje pyetjes, 

nëse është në kundërshtim me Kushtetutën neni 315 i Kodit Penal, për zgjidhje shtroheshin këto 

pyetje: 

-A ka përgjegjësi penale gjyqtari për krime të kryera në detyrë ose për shkak të saj? 

-Neni 315 është antikushtetues apo është i panevojshëm, meqënëse gjyqtari mund të përgjigjet 

penalisht njëlloj si nëpunësit e tjerë të shtetit për shpërdorim detyre,sipas nenit 248 të Kodit 

Penal.  

-Neni 315 i Kodit Penal është antikushtetues në thelbin e tij apo formulimi është i pasaktë ose i 

paplotë dhe mund të krijojë probleme në zbatimin praktik? 

-A kërcënohet realisht pavarësia e gjyqtarit nga ekzistenca e këtij neni në KodinPenal? 

Në lidhje me pyetjen e parë gjyqtarët e pakicës u shprehën se, ajo ç ka mund të thuhet pa 

hezitimështë se gjyqtarët si të gjithë nëpunësit apo shtetasit e tjerë, janë të barabartë para 

Kushtetutës dhe ligjit dhe përgjigjen njëlloj për shkeljete tyre. Në nenin 137 të Kushtetutës 

thuhet shprehimisht se gjyqtarët e të gjitha niveleve mund të ndiqen penalisht. Pavarësisht 

parimeve themelore të pavarësisë dhe paanësisë së gjyqtarëve, respekti dhe besimi ndaj drejtësisë 

mund të cënohen rëndë si nga ndërhyrjet e pushteteve të tjera, ashtu edhe nga qëndrimet e 

papërgjegjshme të gjyqtarëve në vendimmarrje,me fjalë të tjera nga deformimet e qëllimshme të 

sensit të drejtësisë në zgjidhjen përfundimtare të çështjeve. 

Komisioni i Venecias në opinionin e tij nr.246/2003, shprehet ndër të tjera se: “Rrjedhojë më e 

rëndësishme e parimit të pavarësisë së gjyqësorit,është mospërgjegjësia e tyre për vendimet e 

marra. Megjithatë, pasojat e pushtetit dhe besimi që shoqëria u jep gjyqtarëve, janë të tilla që 

duhet të ketë disa mënyra për t’i mbajtur gjyqtarët përgjegjës, përfshi edhe largimin nga detyra 
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në rast të shkeljeve aq të mëdha që justifikojnë këtë veprim. Duhet të dallojmë ndërmjet 

përgjegjësisë penale,civile dhe disiplinore. Gjyqtarët të cilët gjatë detyrës kryejnë atë që në çdo 

rrethanë do të konsiderohet si krim, nuk mund të pretendojnë imunitet nga procesi i zakonshëm 

penal. Por ata duhet të përjashtohen krejtësisht nga përgjegjësia penale për dështime të 

paqëllimshme në kryerjen e funksioneve të tyre” 

GJEDNj në një sërë vendimesh është shprehur se, “pavarësisht se dokumentet ndërkombëtare për 

pavarësinë e gjyqtarëve nuk trajtojnë në mënyrë të posaçme përgjegjësinë penale të gjyqtarëve, 

por vetëm atë disiplinore, kjo nuk mund të përbëjë shkak për të arritur në përfundimin, se 

gjyqtarët nuk mund të përgjigjen penalisht me argumentin se cënohet pavarësia e tyre. E drejta 

penale është një kategori e veçantë e së drejtës, për rrjedhojë dhe përgjegjësia penale, subjekte të 

së cilës mund të jenë pa përjashtim të gjithë shtetasit, përfshirë edhe gjyqtarët, duke respektuar 

natyrisht kriteret dhe normat që lidhen me imunitetin. Misioni i gjyqtarëve është të japin drejtësi 

në mënyrë të pavarur në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet. Çdo qëndrim i kundërt i tyre, pra 

shkelja e qëllimshme e Kushtetutës dhe ligjeve nuk ka asgjë të përbashkët me parimin kushtetues 

të pavarësisë në marrjen e vendimeve”.  

Çështja e dytë dhe e tretë nuk kanë lidhje me antikushtetueshmërinë ose jo të nenit 315 të Kodit 

Penal. Vendi apo kreu në të cilën bën pjesë një vepër në Kodin Penal, nuk ka të bëjë me 

kushtetueshmërinë e veprës, por me metodikën që ndjek ligjvënësi në hartimin e Kodit (është 

fjala për faktin që vepra e tillë penale bënte pjesë në kreun e Kodit Penal me titullin “Vepra 

Penale kundër Drejtësisë”, pavarësisht se neni 315 i Kodit Penal, në thelbin e vet  ka ngjajshmëri 

të theksuar me elementët e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i 

Kodit Penal, ligjvënësi e ka parë të arsyeshme më të drejtë, që këtë dispozitë ta përfshijë në një 

kre të posaçëm të Kodit Penal, kreu IX të titulluar “Vepra Penale kundër Drejtësisë”. Nxjerrja e 

saj si dispozitë më vete në këtë kre, për shkak të subjektit të posaçëm, nuk ka pse ta bëjë normën 

antikushtetuese. Përkundrazi, Ligjvënësi ka dashur t’i japë rëndësi të veçantë pasojave të 

abuzimit me detyrën nga ana e gjyqtarëve, dhe në këtë kuptim, neni 315 i K.P.  veç të tjerash, 

ushtron dhe një ndikim pozitiv për të parandaluar  dhënien në mënyrë të qëllimshme të 

vendimeve gjyqësore  haptazi të padrejta. 
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Pas kësaj analize arrihet tek çështja e fundit, theksuan gjyqtarët Kushtetues të pakicës:  A 

kërcënohet pavarësia e gjyqtarit nga ekzistenca e kësaj dispozite në Kodin Penal? Për t’i dhënë 

përgjigje kësaj pyetjeje, çështja duhet parë si në aspektin formal ashtu dhe atë substancial. Nga 

pikëpamja formale juridike neni 315 i K.P. nuk është gjë tjetër, veçse konkretizim i mëtejshëm, 

në vendin e duhur, i një prej rasteve kur gjyqtarët mund të vihen para përgjegjësisë penale, ndër 

të tjera edhe për abuzime me detyrën, përgjegjësi e cila parimisht është pranuar edhe në nenin 

137 të Kushtetutës. Në aspektin substancial, vetë ekzistenca e një dispozite penale nuk mund të 

përbëjë aspak një kërcënim për pavarësinë e gjyqtarëve, për shkak se gjyqtari është i mbrojtur në 

mënyrë të posaçme si nga Kushtetuta ashtu edhe nga ligjet organike me garanci të shumta.  

Sipas nenit 137 të Kushtetutës që ishte në fuqi në vitin 2008, gjyqtarët mund të ndiqeshin 

penalisht vetëm me miratim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, kurse një gjyqtar i Gjykatës së 

Lartë mund të ndiqej penalisht vetëm me miratimin e Kuvendit.  

Përsa i përket arrestimit apo ndalimit të një gjyqtari nga gjykatat e rretheve apo apeleve, ai mund 

të kryhej sipas nenit 137 të Kushtetutës që ishte në fuqi në kohën e arsyetimit të këtij vendimi të 

Gjykatës Kushtetuese, vetëm nëse gjyqtari kapej në kryerje e sipër të një krimi ose menjëherë 

pas tij. Organi procedues që kryente arrestimin apo ndalimin duhet sipas këtij neni të njoftonte 

menjëherë Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Nëse KLD nuk jepte pëlqimin brenda 24 orëve për 

dërgimin e gjyqtarit të ndaluar apo të arrestuar në gjykatë për vlerësimin e arrestit apo të ndalimit, 

atëherë organi kompetent ishte i detyruar ta lironte atë. Kur bëhej fjalë për një gjyqtar të 

Gjykatës së Lartë, i cili mund të kapej në kryerje e sipër të një krimi ose menjëherë pas tij, organi 

kompetent procedues mund ta ndalonte apo arrestonte atë, por duhet të njoftonte menjëherë 

Gjykatën Kushtetuese. Kur kjo e funditsipas këtij neni nuk jepte pëlqimin brenda 24 orëve, për 

dërgimin e gjyqtarit të arrestuar apo të ndaluar në gjykatë për vlerësimin e arrestit apo ndalimit, 

organi kompetent ishte i detyruar ta lironte atë. 

Siç shihet, në kohën e arsyetimit të këtij vendimi të Gjykatës Kushtetuese, vetë Kushtetuta 

parashihte në nenin 137 të saj, imunitet procedurialo-penal të gjyqtarëve nga ndalimi apo 

arrestimi si dhe imunitet procedurialo-penal të gjyqtarëve nga ndjekja penale. Kushtetuta 

gjithashtu, jepte njëkohësisht autorizim procedurialo-penal për organet e pushtetit gjyqësor si 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë apo Gjykata Kushtetuese, në mënyrtë që këto të autorizonin vijimin e 
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veprimeve të mëtejshme nga organi procedues prokuroria dhe/apo policia gjyqsore. Nëse këto 

organe të pushtetit gjyqësor nuk jepnin pëlqim për këtë ndjekje penale të gjyqtarit, atëherë 

procedura penale ndërpritej. 

Nuk rezulton të ketë patur në gjithë këto vite procedim penal apo mbajtje të përgjegjësisë penale 

nga ndonjë gjyqtar, i cili qëllimisht apo në keqbesim ka dhënë vendim gjyqësor gjatë ushtrimit të 

funksionittë tij, i cili ka cënuar interesat e ligjshme të qytetarit, shtetit apo personave juridikë. 

Sidomos, pas shfuqizimit të nenit 315 nga Kodi Penal me vendimin e mësipërm nr.11, datë 

02.04.2008 të Gjykatës Kushtetuese, qytetarët nuk ndërmerrnin inisiativa për kallëzimin 

penalisht të ndonjë gjyqtari. 

Në dy eksperienca të miat personale në fushën e ushtrimit të profesionit të avokatit, në dy raste 

flagrante jam ndeshur me vendime gjyqësore të qëllimshme, haptazi në shkelje të dispozitave 

proceduriale të Kodit të Procedurës Civile nga ana e një gjyqtari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë dhe nga ana e një gjyqtari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

Pasi është paraqitur ndaj tyre kallëzim penal për kryerje të veprës penale të shpërdorimit të 

detyrës,sipas nenit 248 të K.P. në të dy rastet, Prokuroria e Rrethit Durrës dhe Prokuroria e 

Rrethit Fier si prokuroritë kompetente që duhet tëmerrnin nëshqyrtim veprat e kallëzuara, janë 

shprehur brenda pak ditëve me vendim për mosfillim të ndjekjes penale ndaj gjyqtarëve, me 

arsyetimin se vendimet e një gjyqtari mund të kontrollohen nga një gjykatë më e lartë. 

Këto dy vendime janë prishur nga gjykatat e kontrollit, ajo e Apelit Tiranë dhe ajo e Apelit Vlorë 

dhe procedura penale, e cila duhej të kishte qenë e plotë në kuadër të kryerjes së veprimeve 

proceduriale penale për konstatimin ose jo të ekzistencës së veprës penale, nuk ka filluar fare, 

mbi bazën e këtij arsyetimi dhe kuptimi të gabuar që kanë prokurorët lidhur me raste të 

kallëzimeve të tilla. 

Për qëllimtë këtij punimi,është e rëndësishme të shohim, se si vjen cështja e përgjegjësisë penale 

dhe e ndjekjes penale të gjyqtarëve, nën supozimin se ata si nëpunës publikë, gjatë ushtrimit të 

funksioneve të tyre kryejnë ndonjë vepër të inkriminuar si vepër penale. Për këtë është e 
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nevojshme të shohim dhe arsyetojmë lidhur me ndryshimet Kushtetuese dhe miratimin e ligjeve 

të reja në kuadër të Reformës në Drejtësi. 

7.3  Abuzimi me të drejtën nga ana e magjistratëve 

7.3.1  Vështrim historik 

Në fund të shekullit të 15-të juristi spanjoll Domingo de Soto vërejti se “gjyqtari nga të gjithë 
subjektet që marrin pjesë në proces,është ai që mund të kryejë krimet më të rënda”. Sipas tij, 
gjykatësi shikon “shkencën juridike të përgjithshme” me pasojën që ai nuk mund të aplikojë 
këndvështrimin e tij personal, përderisa detyra e tij nuk konsiston në vlerësimin e ligjit,por vetëm 
në kujdesin ndaj tij.142 
 
Në fillim të viteve 1800 Anselm Feuerbach, penalist iluminist, nga këndvështrimi i tij shkroi se:  

“një studim që i bën opozicion ligjit, përkufizohet rebel, një gjykatës që e përjashton ligjin, e 

manipunon apo e përdredh në mënyrë të tillë, që ai nuk qëndron mirë nën frymën e filozofisë së 

tij, është një falsifikator”.143 

Ndërsa pas një shekulli, Karl Binding themelues i së drejtës pozitive penale, në manualin e tij të 

së drejtës penale vërejti se: “përballë pushtetit të gjerë të gjykatësit për të aplikuar normat ligjore, 

në të njëjtin pozicion me gjykatësin nuk gjendej askush tjetër në Shtet, madje as vetë mbreti”.144 

Ajo që shoqëron citimet e sipërpërmendura është atribuimi i një vlerësimi kriminal që i bëhët 

abuzimit me drejtësinë, veçanërishtatyre formave të abuzimit, të cilat instrumentalizohen, me 

synim për të ndjekur qëllime të ndryshme, të papërputhshme me qëllimin e dhënies së drejtësisë. 

Është nënvijëzuar në këtë sens referimi në atë formëtështrembërimit të së drejtës që në traditën 

legjislative gjermane merr emrin e “Rechtsbeugung”. 145 

Vepra penale “Rechtsbeugung” e përkthyer në shqip në “abuzim me drejtësinë”është një vepër 

penale e paraparë në Kodin Penal Gjerman. Është domethënës fakti se, Kodi Penal gjerman nuk 

e përkufizon atë që duhet marrë si abuzim me drejtësinë, sqaron vetëm se duhet të ekzistojë një 

vendim, i cili me faj i ka lënë vend dhunimit të një norme juridike.  
                                                           
142Art. Fiandaca, Giovanni: “Sulla responsabilita penale del giudice”, publiccatto da Societa Editrice il Foro Italiano 
ARL, novembre 2009, p. 409. 
143Po Aty,  fq. 409. 
144Po Aty, fq.410. 
145Art. Fiandaca, Giovanni: “Sulla responsabilita penale del giudice”, publiccatto da Societa Editrice il Foro Italiano 
ARL, novembre 2009, p.410 
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Autor i kësaj vepre nuk është vetëm gjykatësi por edhe zyrtarët e tjerë publikë. Vendimtar është 

fakti, se këta zyrtarë vendosin lidhur me zbatimin e një norme juridike. Ky formulim sjell si 

pasojë faktin, që edhe prokurorët mund të jenë subjekte të kësaj vepre penale.146 

Është interesant fakti i këndvështrimit historik të inkriminimit të kësaj vepre penale, pas 

vendimmarrjeve të zyrtarëve publikë gjermanë, gjatë Luftës së Dytë Botërore. Në proceset 

gjyqësore kundër gjyqtarëve nazistë u zhvillua e ashtuquajtura formula “Radbruch”, nëpërmjet të 

cilës, penalisti Heidelberg Radbruch u përpoq të shpjegojë në cilat kushte një ligj i aplikuar në 

një procedim formal korrekt, nuk mund të konsiderohet më si “e drejtë” apo zbatim i saj. Në 

filozofinë e së drejtës, ky problem diskutohet gjerësisht në kuptim të përmbushjes së kushteve 

minimale të nevojshme që një normë të konsiderohet se është zbatuar drejt dhe në sensin e 

krijimit të kushteve të tilla minimale. Por në rastin e dënimeve apo të përgjegjësisë penale të 

gjykatësve nazistë, lindte një problem tjetër. Vepra penale e abuzimit me drejtësinë kërkon 

elementin e fajit. Gjykatësi duhet të dijë në sensin e 'dolus eventualis' që ai me vendimin që po 

merr, cenon/dhunon të drejtën. Gjyqtarët nazistë, jo rrallëherë, për shkak të ideologjisë së tyre 

ishin të bindur se vendimet e tyre i korrespondonin të drejtës ' së vërtetë' apo të drejtës që në bazë 

të ideologjisë së tyre perverse, duhet të përbënte pikërisht të drejtën fituese. Ndonëse, kishte 

shumë gjykatës që ishin koshientë se vendimet e tyre ishin qartësisht ilegjitime, mbetet të thuhet, 

se të provohej kryerja e veprës së abuzimit me tëdrejtën, nën konceptin e vetë të drejtës, sillte 

domosdoshmërisht vështirësi të mëdha nëzbatimin praktik. 

Në Gjermani, Rechtsbeugung përbën edhe sot një figurë krimi specifikisht të krijuar, pikërisht 

për tëparandaluar shkeljen e ligjit nga gjyqtarët në interes të një pale, me qëllim për ta favorizuar 

atë të dalë e fituar nga procesi, kur në përputhje me drejtësinë ajo nuk duhet të fitojë.147 

 

 

 

                                                           
146Maiwald, Manfred: “Il Ruolo dei magistrati in Germania”,Universita di Göttingen, 2013, p. 309 
147 Po aty, fq. 310 
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7.3.2  Përgjegjësia penale e magjistratëve në Shqipëri 

Në rregullimin juridik shqiptar,në ndryshim nga ajo që ndodh nëdisa vende europiane, p sh. 

Gjermani, Francë…etj,  nuk është parashikuar një disiplinim specifik lidhur me 

përgjegjësinëpenale të magjistratëve.Një sistem efikas i përgjegjësisëkarakterizohet nga gjetja e 

ekuilibrit midis pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe mbajtjes në konsideratë të formave të 

përgjegjësisë civile,penale, disiplinore, në rastin e abuzimit të gjyqtarit me të drejtën. Në vitin 

2016 umiratua dhe hyri në fuqi ligji nr. 96 "Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve". Objekt i 

këtij ligji janë të drejtat dhe detyrimet e tyre.Vetë ligji përmban në nenin 1 objektin e tij, duke 

përcaktuarse, “ky ligj ka për objekt përcaktimin e statusit të magjistratit, duke parashikuar 

rregulla në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tyre, pranimin dhe emërimin në detyrë,zhvillimin 

e karrierës dhe mbarimin e mandatit, vlerësimin etik dhe profesional, përgjegjësinë disiplinore, 

penale dhe civile të tyre”.  

Për qëllim të punimit tonë, është e rëndësishme të ndalemi tek ky ligj, përsa i përket 

përgjegjësisë penale të magjistratëve. 

Parimisht mund të themi, semagjistratët si të gjithë funksionarët publikë të shtetit, do të duhet të 

mbajnë përgjegjësi disiplinore, në rastin kur gjatë ushtrimit të funksionit kryejnë shkelje 

disiplinore dhe/ose përgjegjësi penale në rast se, gjatë ushtrimit të funksionit keqpërdorin detyrën 

zyrtare. 

Në Kodin tonë Penal, keqpërdorimi i detyrës zyrtare, inkriminohet nga neni 278 i Kodit Penal, 

me emërtimin e veprës penale të shpërdorimit të detyrës.Në sistemin juridik shqiptar në 

ndryshim me atë që ndodh në disa vende euroiane si Gjermania, Franca etj…, në të cilat është  

sanksionuar si vepër penale “refuzimi i një magjistrati për të dhënë drejtësi” , nuk është paraparë 

ndonjë rregullim specifik mbi përgjegjësinë penale të magjistratëve, përveçse për veprën penale 

të korrupsionit. 

Parimisht, nën këndvështimin procesual dhe substancial, përgjegjësia penale e magjistratit lidhur 

me veprën penale të shpërdorimit të detyrës zyrtare,duhet tëaplikohet mbi bazën e normave të 

aplikueshme për cilindo nëpunës shtetëror për veprat e kryera në ushtrim të detyrës. 
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Në Itali, për shembull,  parashihen nga Kodi Penal, disa vepra penale të kryera nga magjistratët, 

të tilla si, “abuzimime të drejtën” parashikuar nga neni323 i K.P., “korrupsioni mbi aket 

gjyqësore” neni 319, “refuzimi i përmbushjes së akteve të drejtësisë”, neni 328, paragr.1. 

Në pjesëne pestë të Ligjit nr.96/2016 parashikohet përgjegjësia disiplinore, civile dhe penale e 

magjistratëve. 

Në nenin 158 përcaktohet se,  “magjistrati mund tëndiqet penalisht sipas dispozitavetë Kodit 

Penal dhe Kodit tëProcedurës Penale”. 

Në nenin 159 është përcaktuar kufizimi i përgjegjësisëcivile të magjistratit.  Sipas këtij neni, për 

shkak të ushtrimit të funksionit, magjistrati nuk kapërgjegjësi civile, përveç rastit kur ka treguar 

pakujdesi të rëndë. 

Referuar këtij ligji dhe veprave penale që parasheh Kodi ynë Penal, mund të themi se, gjatë 

ushtrimit të detyrës, një magjistrat në Republikën e Shqipërisë mund të mbajëpërgjegjësi penale 

për veprën penale të korrupsionit si dhe atë të shpërdorimit të detyrës. 

Kodi Penal shqiptar nuk parasheh të inkriminuara në përmbajtjen e tij vepra të tjera,të cilat 

ndodh të konsumohen nga këta funksionarëpublikë. Referuar procedurës penale, në 

eventualitetin se një magjistrat do të duhet të ndiqet penalisht, gjykata kompetente për veprën 

penale tëkorrupsionit është Gjykata Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kompetencë 

lëndore e paraparë nga neni 75/a i K.Pr. Penale, kurse për veprën penale të shpërdorimit të 

detyrës, kompetente sipas nenit 78 të K.Pr. Penale ështëgjykata më e afërt me gjykatën apo 

prokurorinë, në të cilën magjistrati ushtron funksionin e tij. 

Korrupsioni mbetet në sistemin e drejtësisë një nga veprat më të shpeshta që konsumojnë 

funksionarët publikë të emëruar magjistratë, por për të patur një sistem drejtësie efikas,është e 

rëndësishme që mekanizmat e së drejtës penale të veprojnë duke e bërë më të përgjegjshme 

këtëkategori funksionarësh publikë, të cilët nuk është se kryejnë thjesht shkelje disiplinore gjatë 

përmbushjes së detyrës së tyre zyrtare.  

Është e papranueshme, që ndërsa gjithë kategoria tjetër e nëpunësve të ndiqet penalisht dhe të 

vihet përpara drejtësisë, në rastet kur me vetëdije dhe qëllim shpërdorojnë detyrën zyrtare, për 
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magjistratët të përdoret argumenti, se duke ngritur akuzë penale cenohet pavarësia e gjyqësorit. 

Shpesh organet e ndjekjes penale mbajnë qëndrimin, se një magjistrat kur jep vendim, 

kontrollohet nga një gjykatë më e lartë dhe nuk mund të ngrihet vepra penale e shpërdorimit të 

detyrës.Ky argumentim, përligjet nga fakti, se praktikisht, mund të ndodhi që, meqenëse fillon 

ndjekje penale ndaj një magjistrati për dhënie të një vendimi në kundërshtim dhe normat juridike 

duke ngritur akuzë për shpërdorim detyre, në të njëjtën  kohë, një vendim i një gjykate më të 

lartë ta leri në fuqi këtë vendim, dhe atëherë ndjekja penale kompromentohet e nuk mund të 

vazhdojë. Për shembull, vendimi i gjykatës sëapelit e ka quajtur të drejtë vendimin e gjykatësit të 

rrethit dhe prokuroria nuk mund të dalë kundër këtij vendimi apeli e të ngrejë akuzë penale ndaj 

gjyqtarit. 

Po ta shtrojmë problemin duke iu referuar dispotitës Kushtetuese, nenit 137 të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë si edhe nenit 158 të ligjit 96/2016 Për Statusin e Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve' në të cilat sanksionohet se: 

neni 137 i Kushtetutës: “Gjyqtari gëzon imunitet për mendimet e shprehuara dhe vendimet e 

marra në ushtrimtë funksioneve të tij, përveç rasteve të dhënies qëllimisht të një vendimi si 

pasojë e një interesi vetjak ose keqbesimi”. 

Neni 158 i Ligjit 96/2016, siç e përmendëm më sipër, përcakton  se,  “magjistrati mund të ndiqet 

penalisht sipas dispozitave të Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale”. 

Konstatohet se: 

së pari, pranohet se, parimisht,  një magjistrat mban përgjegjësi penale edhe tej imunitetit të tij, 

në rastin e dhënies së një vendimi gjyësor si pasojë e një interesi vetjak ose keqbesimi; 

së dyti,magjistrati në eventualitetin që jep një vendim të tillë, duhet të ndiqet penalisht për 

veprën penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 278 i Kodit Penal dhe në rast se 

ka patur si interes vetjak edhe përfitimin nga korrupsioni, duhet të përgjigjet penalisht edhe për 

kryerjen e veprës penale të korrupsionit. 

Mund të ndodhë që, gjatë ushtrimit tëfunksionit nga magjistrati të cënohen rëndë interesa 

legjitimë të individëve, personave juridikë apo edhe vetë shtetit. Në këtë kuptim, zgjerimi i 
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rrethit të veprimeve që duhet të inkriminohen nga Kodi Penal, qoftë edhe në formën e 

kundërvajtjeve penale, do t’i kontribuonte rritjes së përgjegjshmërisë profesionale të 

magjistratëve, nisur edhe nga fakti, se të dhënat e organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare 

flasin shpesh për një sistem drejtësie në Shqipëri, i cili nuk funksionon në mënyrë korekte. 

Prandaj,është e rëndësishme që të zgjerohet rrethi i formave të përgjegjësisë penale të 

magjistratëve në Shqipëri, duke mbajtur natyrisht në konsideratë imunitetin e njohur me 

Kushtetutë dhe me dokumentet e tjera ndërkombëtare. 

 

7.4   Statistika sipas metodës së anketës lidhur me korrupsionin në pushtetin gjyqësor 

Lidhur me faktin, se ku dhe si manifestohet korrupsioni në pushtetin gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë, mjetet që e mundësojnë atë dhe çfarë duhet bërë për ta parandaluar e luftuar, për 

qëllim të këtij punimi duke u bazuar tek metoda e anketimit, shpërndamënë rrethet Tiranë, 

Durrës, Vlorë, Fier, Lushnje, Berat, Gjirokastër 500 pyetësorënëradhët e juristëve, avokatëve, 

prokurorëve, gjyqtarëve, juristëve të administratës shtetërore. 

Nga 500 pyetësorë u kthyen të plotësuar 382.  

Përsa i takon shkaqeve  që nxisin sipas kësaj kategorie të intervistuarish, korrupsionin në drejtësi, 

81% e tyre janë të mendimit, se shkaqet kanë të bëjnë nga njëra anë, me nxitjen e ardhur nga 

shtetasit, të cilët kërkojnë ta zgjidhin në favor të tyre dhe shpejt çështjen e caktuar gjyqësore 

duke ofruar oferta financiare apo favore të tjera dhe nga ana tjetër, shkak mbetet edhe vetë 

punonjëi i drejtësisë që kryen veprime apo mosveprime në kundërshtim me detyrën, thjeshtme 

qëllimin për të përfituar para apo ndonjë favor tjetër.  

86% e të anketuarve pranon se ekziston korrupsioni në drejtësi. Kjo tregon se në sektorin ku 

punojnë juristët janë të ndërgjegjshëm se ekziston korrupsioni. 

Si hallkën më të korruptuarbrenda sistemit, juristët e anketuar konsiderojnë gjykatën 62%, pasuar 

nga prokuroria 33%, dhe më pas avokatia 16 %. 
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Ndër faktorët kryesorë që ndikojnë në korrupsionin në drejtësi, të anketuarit listojnë mungesën e 

kontrollit në moszbatimin e ligjit dhe vetë moszbatimin e ligjit (40% dhe 43% e të anketuarve) 

57 % e të anketuarve mendojnë se gjykata e shkallës së parëështë hallka më e korruptuar e 

sistemit gjyqësor.  

Lidhur me vlerësimin e faktorëve që ndikojnë në korrupsionin gjyqësor, një faktor me rëndësi që 

veçohet,është edhe mungesa e motivimit material të magjistratëve.  

Sipas të anketuarve nga fusha e jurisprudencës, për të përmirësuar situatën nevojiten 

përmirësime të pagave të magjistratëve, evitimi i marrëdhënieve të ngushta me prokurorët dhe 

avokatët që veprojnë në të njëjtën gjykatë, gjyqtarët të përgjigjen për vendimet e tyre të prishura 

tek organet e kontrollit, puna skarco e gjyqtarëve dhe e prokurorëve duhet bërë publike, politika 

të mos ndërhyjë apo influencojë në veprimtarinë e pushtetit gjyqësor,të vendosen kritere të 

mirëpërcaktuara për emërimin e magjistratëve, sidomos të atyre të niveleve të larta, (me qëllim 

për të evituar vlerësimet subjektive të njerzve me pushtet politik në këto procedura 

përzgjedhëse). 

Lidhur me atë, se çfarë duhet bërë për ta parandaluar e luftuar, korrupsionin në sistemin e 

drejtësisë, 46 % nga juristët e anketuar propozuan denoncimin dhe ashpërsimin e goditjes ndaj 

korrupsionit të të gjithë punonjësve të drejtësisë. 38% u shprehën për krijimin e procedurave 

efikase, të cilat të mos i lënë vend korrupsionit. Ndër kriteret kryesore që u veçuan janë, forcimi i 

masave të ndëshkimit për ata që korruptohen (22%), zbatimi i kritereve të forta dhe rigoroze në 

emërim (27%) kritere rigoroze në deklarimin e pasurisë dhe në vijimin e shtimit apo të pakësimit 

të saj (31%). 

Kjo metodë ankete e përdoruar në këtë studim, sjell pak a shumë atë që perceptojnë qytetarët 

shqiptarë, të cilët janë intervistuar apo anketuar nga organizma ndërkombëtarë në kuadër të 

përceptimit të faktit, se si shprehen qytetarët lidhur me egzistencën ose jo të korrupsionit në nja 

nga hallkat e pushtetit shtetëror në Shqipëri, atë gjyqësor.  

Anketa e kryer si metodë për sjelljen e statistikave në këtë punim, e cila përdor si të anketuar 

punonjës brenda sistemit të drejtësisë, përforcon mendimin, se korrupsioni si një ndër format 
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kriminale të kriminalitetit të jakave të bardha në Shqipëri, egziston në vendin tonë në statistika të 

larta.  

 

7.5  Organe të Reja Kushtetuese në kuadër të Reformës në Drejtësi 

Në mënyrë që lufta kundër kriminalitetit të organizuar në përgjithësi dhe kundër atij të jakës së 

bardhë të jetë më efikase, u parashikua krijimi i tre organeve kushtetuese të rëndësishme në 

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Këto organe, janë organe që funksionojnë në sistemin 

gjyqësor apo pranë tij. Ato u emërtuan Gjykata e Posaçme, Prokuroria e Posaçme dhe Njësia e 

Posaçme Hetimore.  

 

7.5.1  Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 

Gjykata e Posaçme sipas ndryshimeve kushtetuese148 kanë kompetencë të gjykojnë veprat penale 

të korrupsionit dhe të krimit të organizuar si dhe akuzat penale kundër funksionarëve të lartë 

shtetërorë, Presidentit tëRepublikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit, Zv/kryeministrit dhe 

ministrave, gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatëssë Lartë, Prokurorit të Përgjithshëm, 

Inspektorit të Lartë tëDrejtësisë, Kryetarit tëBashkisë, deputetit, anëtarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe drejtuesve të institucioneve qendrore ose të 

pavarura të përcaktuara në Kushtetutë ose në ligj si dhe akuzat penale kundër ish-funksionarëve 

të sipërpërmendur kur vepra penale është kryer gjatë ushtrimit të detyrës. 

Parashikimi kushtetues për krijimin e gjykatëssë posaçme për të gjykuar veprat penale të 

korrupsionit, erdhi si rezultat i përhapjes së këtij fenomeni në jetën publike në Shqipëri. Po ashtu, 

parashikimi që kjo gjykatë të gjykojnë akuzat penale të ngritura ndaj funksionarëve të lartë 

shtetërorë, duke ndyshuar në këtë mënyrë parashikimin kushtetues, sipas të cilit kjo kompetencë 

i përkiste Gjykatës së Lartë që duhet të ushtronte juridiksion fillestar në këto raste, është një hap i 

rëndësishëm. Së pari, sepse do të përmirësojë luftën ndaj kriminalitetit të jakës së bardhë në 

përgjithësi dhe korrupsionit si formë e këtij lloj kriminaliteti. Së dyti, për akuzat penale të 

                                                           
148Ndryshuar me Ligjin nr. 76/2016 datë 22.07.2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 8417”. Datë  
21.10.1998,“Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”. 
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funksionarëve të lartë shtetërorë zbatohet tashmë, parimi i shumshkallshmërisë së gjykimit, gjë e 

cila ishte e pamundur në rastin kur akuza penale ndaj tyre, gjykohej nga Gjykata e Lartë sipas 

juridiksionit të saj fillestar. 

Gjykata e Posaçme që parashikon Kushtetuta është emërtuar në ndryshimet e Kodit tëProcedurës 

Penale që u bënë me ligjin 35/2017 “Gjykata kundër Korrupsionit dhe Krimit tëOrganizuar”. Kjo 

Gjykatëështë konceptuar në dy nivelet me emërtimin Gjykata e Shkallës sëParë kundër 

Korrupsionit dhe Krimit tëOrganizuar dhe Gjykata e Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit 

tëOrganizuar. Përbërja e kësaj gjykate apo mënyra e gjykimit për këtë gjykatë përcaktohet në 

nenin13 paragr. 3/1 të K.Pr.P.  Kjo Gjykatë gjykon në trup gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë, 

me përjashtim të rasteve kur K.Pr.P parashikon ndryshe.  

Ajo i gjykon me një gjyqtar akuzat penale kundër funksionarëve të sipërpërmendur për vepra 

penale të ndryshme nga korrupsioni dhe krimi i organizuar, për të cilat parashikohet dënim me 

gjobë ose me burgim në maksimum jo më shumë se 10 vjet. 

Sikurse kuptohet, kësaj gjykate tëposaçme i është dhënë kompetencë për të gjykuar çdo lloj 

akuze ndaj funksionarëve shtetërorë të përmendur më sipër, pra cilësia e subjektit të veprës 

penale është kriter për të vendosur se cila është gjykata kompetente. Për qëllim të studimit tonë, 

mund të pohojmë, se gjykata e posaçme që parasheh Kushtetuta në nenin135 të saj dhe K.Pr.P në 

nenin13 paragr. 3/1është gjykatë që veç të tjerash, gjykon kriminalitetin e jakës së bardhë të 

kryer nga funksionarët e lartë shtetërorë si edhe korrupsionin si formë e këtij lloj kriminaliteti. 

Ky organ nuk ka filluar ende të funksionojë, për shkak se gjyqtarët emërohen nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, organ kushtetues që nuk ka filluar të konstituohet. 

 

7.5.2  Prokuroria e Posaçme 

Si një organ kushtetues i pavaruar nga Prokurori i Përgjithshëm, u parashikua në Kushtetutë me 

ndryshimet e fundit krijimi i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar. Kjo Prokurori do të kryejë funksionin e ushtrimit të ndjekjes penale për veprat 

penale të korrupsionit, krimit të organizuar si edhe për veprat penale të kryera nga funksionarët e 
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lartë shtetërorë të përcaktuar në nenin 135/2 të Kushtetutës e të përmendur më sipër. Me qëllim 

garantimin e funksionimit të Prokurorisë së Posaçme si një prokurori e specializuar për të 

ushtruar këto kompetenca,është miratuar Ligji nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e 

institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”. Sipas nenit 4 të ligjit, 

Prokuroria e Posaçme ushtron ndjekjen penale dhe përfaqëson akuzën në emër të shtetitpërpara 

Gjykatës së Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Gjykatës së Apelit 

kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Gjykatës sëLartë, merr masa dhe mbikqyr 

ekzekutimin e vendimeve penale. Ajo i kryen detyrat në mënyrë të pavaruar nëpërmjet 

prokurorëve të posaçëm, të cilët emërohen nga Këshilli i Lartëi Prokurorisë. 

Në ushtrimin e funksioneve të tyre prokurorët e posaçëm veprojnë dhe marrin vendime në 

mënyrë të pavaruar, bazuar në parimin e ligjshmërisë, objektivitetit dhe paanësisë. 

Ky organ nuk ka filluar ende të funksionojë, për shkak se prokurorët e posaçëm sipas ligjit, 

emërohen nga Këshilli i Lartëi Prokurorisë, organ kushtetues që nuk ka filluar të konstituohet. 

 

7.5.3  Njësia e Posaçme Hetimore ose Byroja Kombëtare e Hetimit 

Byroja Kombëtare e Hetimit është një strukturë e specializuar e policisë gjyqësore që vepron 

vetëm nën drejtimin e Prokurorisë së Posaçme. Ajo ka në përbërje të saj hetues, shërbime të 

Policisë Gjyqësoretë përbëra nga oficerë të policisë gjyqësore, nga Policia e Shtetit dhe 

institucione të tjera përkatëse. Hetuesi i Byrosë Kombëtare tëHetimit është punonjës përgjegjës 

për hetimin. Ai kryen hetime vetëm nën drejtimin e prokurorëve tëProkurorisë së Posaçme dhe 

gëzon statusin e oficerittë policisë gjyqësore. Shërbimet e policisë gjyqësore pranë këtij organi 

kanë si qëllim ligjor rritjen e bashkëpunimit dhe komunikimit midis Byrosë dhe institucioneve të 

tjera si edhe të ndihmojnë hetimet e Prokurorisë së Posaçme. Edhe këto shërbime drejtohen dhe 

kontrollohen nga prokurorët e posaçëm në ushtrimin e funksionit të tyre ligjor. 

Këto struktura të reja në sistemin gjyqësor të Republikës së Shqipërisë do ta bëjnë më efikase 

luftën ndaj kriminalitetit të jakës së bardhë. Mbetet për t’u parë dhe për tu studiuar me statistika 

konkrete në vitet që do të vijnë, rezultatet e kësaj lufte të kryer edhe nga këto institucione kundër 

kriminalitetit të jakës së bardhë.  
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KREU VIII 

PARANDALIMI DHE GODITJA E KRIMINALITETIT TË JAKAVE TË BARDHA 

Krimi i jakave të bardha karakterizohet nga një përceptim i paqartë nga ana e komunitetit, për 

shkak edhe të një reagimi joefektiv të organeve të kontrollit formal.149 

Është i njëjti komunitet, shkruan Sutherland, që nuk konsideron si kriminel një biznesmen.  

Një “business man” nuk hyn në stereotipin e “kriminelit”.150 

 

8.1  Lufta kundër kriminalitetit të jakave të bardha 

Lufta ndaj kriminalitetit me jakë të bardhë mendoj se duhet të fokusohet në dy drejtime: 

 në drejtim  të goditjes të kësaj tipologjie kriminaliteti, 

 në drejtim të goditjes së pastrimit të produkteve të kriminalitetit me jakë të bardhë. 

Instrumentët parandalues dhe ndëshkues për secilin nga të dy drejtimet, ndryshojnë, varësisht 

nga synimi i politikës penale që përzgjidhet, duke mbajtur në konsideratë edhe faktin, se ndërsa 

parandalimi dhe goditja e kriminalitetit me jakë të bardhë si fenomen juridik nacional kërkon 

angazhim kombëtar, parandalimi dhe goditja e pastrimit të produkteve të këtij kriminaliteti 

kërkon njherësh angazhim kombëtar dhe ndërkombëtar. 

Më poshtë po paraqesim këndvështrimin tonë lidhur me sa cituam më sipër: 

 

8.1.1  Parandalimi dhe goditja e kriminalitetit me jakë të bardhë në Shqipëri 

Duke mbajtur në konsideratë faktin, se kriminaliteti i jakës së bardhë në Republikën e Shqipërisë 

shfaqet në forma të tilla të sjelljeve shoqërore të inkriminuara në Kodin Penal si vjedhje në 

shpërdorim të detyrës, evazion fiskal, mashtrim financiar, korrupsion, përfitim i paligjshëm i 

                                                           
149Manozzi, Grazia: “Il Crimine dei colletti bianchi: profili definitori e startegie di contrasto attraverso i metodi della 
giustizia riparativa”, cit.p. 1374. Universita degli Studi dell Insubria, Como Italia. 
150Sutherland, E.H.: “White Collar Crime”, cit. p.295. 
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interesave, etj. parandalimi dhe goditja e këtij kriminaliteti fokusohet më tepër në planin nacional 

të politikës penale. 

Ekziston një lidhje e fortë varësie ndërmjet pasigurisë politike e sociale  të një vendi dhe lindjes, 

zhvillimit, konsolidimit e forcimit të kriminalitetit të zyrtarëve.   

Ndërtimi i strategjive të luftës kundër kriminalitetit të jakës së bardhë lidhet në rradhë të parë me 

vlerësimin e madhësisë dhe rrjedhojat e kërcënimit nga ky lloj kriminaliteti.   

Në një shtet social të të drejtës si Republika e Shqipërisënë terrenin e politikës kriminale, nuk 

mund të mohohet  fakti, se ligjvënësi, përballë situatave të “emergjencës” kriminale mund të jetë 

me të drejtë pro zgjidhjeve ligjore që ashpërsojnë luftën kundër fenomenit kriminal. 

Por  lufta kundër krimit të jakës së bardhë  nuk përfundon me inkriminimin e disa prej sjelljeve 

kiminale të zyrtarëve apo funksionarëve publikë.  

Në  vendin tonë, janë  bërë ndryshime në ligjet penale materiale dhe proceduriale, duke pranuar 

konceptin e ashpërsimit të masave të dënimit, zgjerimin e kompetencave të organeve të policisë 

dhe përdorimin e teknikave të posaçme të hetimit, përgjimin e komunikimeve të të gjitha llojeve 

etj. 

Një  nga aspektet themelore, të luftës kundër fenomenit kriminal të jakës së bardhë është edhe 

rritja e profesionalizmit të punonjësve në organet shtetërore të ngarkuara me ligj për të  goditur  

kriminalitetin, si policia gjyqësore, financiare, prokuroria, gjykata etj.  

Është e rëndësishme që përtë patur një politikë penale efikase kundër këtij fenomeni shqetësues 

në kuptimin penal dhe social, të përcaktohen objektiva të qartë strategjikë:  

Objektivi i parëështë një strategji e gjithanshme, e mbështetur në një front shumë-përmbajtësor 

për një betejë të vazhdueshme dhe jo për operacione taktike të aty-përatyshme. 

Objektivi i dytë është një ndërthurje operacionesh mësymëse e mbrojtëse dhe elementësh politikë 

e psikologjikë. Është e rëndësishme të vihet në dukje koncepti, i cili pohon, se nuk ka zgjidhje 

ngushtësisht vetëm represive ndaj kriminalitetit të sofistikuar të jakës së bardhë.   

Së treti armët më të rëndësishme në luftën e pandërprerë kundër kriminalitetit të jakës së bardhë  

janë vendosmëria, durimi dhe inteligjenca, me qëllim parandalimin e këtij fenomeni kriminal që 
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gërryen bazat e jetës politike e sociale e jo goditja e dy-tre rasteve sporadike në procedurë 

penale.  

Së katëri, në këtë luftë të ndërlikuar është i domosdoshëm bashkëpunimi i të gjithë “lojtarëve”. 

Bashkëpunimi është veçanërisht i rëndësishëm midis agjensisësë zbulimit, sistemit politik, 

publikut në përgjithësi dhe mediave.  

Brenda strukturës organizative shtetërore të luftës kundër kriminalitetit të jakës së bardhë, roli i 

shërbimit informativ është veçanërisht i rëndësishëm. Të dhënat e zbulimit janë me rëndësi 

vendimtare për qëllimet e goditjes së fenomenit dhe për rrjedhojë duhet të jenë ekskluzivisht të 

natyrës taktike.  

Është fakt se Shqipëria nuk ka ndonjë përvojë në luftën kundër kriminalitetit të jakës së 

bardhë. Pothuaj të gjitha qeveritë nuk kanë qenë të afta për të vlerësuar 

madhësinë,përhapjen  dhe rrjedhojat e këtij kriminaliteti. Ato kanë pasur prirje ta 

shikojnë këtë lloj kriminaliteti si shqetësim të vogël. Shqipëria nuk ka krijuar ende një 

përkushtim të fortë për t’u përballur efektivisht me problemin e kriminalitetit të zyrtarëve 

apo funksionarëve publikë.  

Në raportet e organizmave ndërkombëtarë flitet shpesh për mungesë vullneti nga ana e 

strukturave shtetërore për të çuar përpara drejtësisë “peshqit e mëdhenj”. Për këtë arsye, 

mungesa e përvojës nuk nxit kryerjen e një analize të thelluar për të përfituar nga sukseset dhe 

gabimet, me qëllim përmirësimin e strategjive në luftën ndaj kriminalitetit të jakës së bardhë. 

Mbeten për t’u treguar statistikisht të përmbledhura rezultatet e reformës në drejtësi dhe në 

polici, të cilat synojnë në një aspekt të tyre largimin nga sistemi gjyqësor dhe ai i policisë të 

gjyqtarëve, prokurorëve, dhe efektivëve të policisë të dyshuar për korrupsion dhe çuarjen përpara 

drejtësisë penale të këtyre zyrtarëve.   

Në aspektin legjislativ është për t’u përmendur se në Shqipëri në vitin 2017, me Ligjin nr. 70 u 

parashikuan ndryshime ligjore të rëndësishme përsa i përket të ashtuquajturit Ligji 

“Antimafia”Ky ligj me nr. 10192 i datës 03.12.2009 me titullin “Për Parandalimin dhe Goditjen 

e Krimit të Organizuar dhe Trafikimit, Nëpërmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë”  iu 

nënshtrua shtesave dhe ndryshimeve duke parashikuar një rreth të gjerë veprash penale për të 
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cilat zbatohet. Titulli i ligjit në vitin 2017 u emërtua “Për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të 

Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të Tjera Nëpërmjet Masave Parandaluese 

Kundër Pasurisë”.Dispozitat ndryshuese,  parashikojnë se Ligji “Antimafia” vepron edhe ndaj 

pasurive të personave të cilat zotërohen plotësisht ose pjesërisht, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose 

të tërthortë dhe mbi të cilët rëndon një dyshim i arsyeshëm, i bazuar në indicie për pjesëmarrje në 

grup të strukturuar kriminal, për pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë 

kriminale, për kryerje të veprave penale të korrupsionit dhe një kategori  veprash të tjera me 

subjekt të posaçëm zyrtarë shtetërorë apo funkionarë publikë  (veprat e inkriminuara nga nenet  

257, 257/a, 258,  përkatësisht “përfitimi i paligjshëm i interesave”,“refuzimi për deklarimin, 

mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të 

zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim”, 

“shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”). 

Zbatimi i masave parandaluese kundër pasurisë së personave zyrtarë shtetërorë apo në shërbim 

publik që kryejnë këto vepra penale që përcakton ligji i mësipërm, padyshim që e rrit 

efektivitetin e luftës kundër kriminalitetit të jakave të bardha. 

Shqipëria nuk ka krijuar ende një përkushtim të fortë për t’u përballur efektivisht me problemin e 

kriminalitetit të jakës së bardhë, i cili është serioz dhe i përmasave më të mëdha nga çfarë 

prezantohet në realitet me statistika zyrtare. 

Nëse do të ekzistojë vendosmëria e autoriteteve politike,  gjyqësore dhe administrative për të 

sendërtuar strategji të efektshme për parandalimin dhe luftën ndaj kriminalitetit të jakës së 

bardhë, duke eleminuar njëkohësisht edhe mekanizmat joperfektë të sistemit në rastin kur duhet 

të gjykohet “krimineli i respektuar”, atëherë premtohen ditë më të mira për Shqipërinë, nën një 

perspektivë europiane.  

Duhet të kuptohet se nuk ka zgjidhje të thjeshta ose të plota për problemin e kiminalitetit të jakës 

së bardhë. Ndërsa taktikat që përdoren për të sfiduar autoritetin e Shtetit nga ana e zyrtarëve 

publikë përparojnë e paraqiten të reja, të tilla duhet të jenë edhe përgjigjet nga instrumentet e 

shtetit, në luftën kundër kësaj kategorie kryesish veprash penale. 
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8.1.2  Lufta kundër pastrimit të produkteve të kriminalitetit me jakë të bardhë 

Të godasësh pastrimine produkteve të krimit, është në të vërtetë një aspekt i luftës kundër 

kriminalitetit,duke qenë se fenomeni i pastrimit të parave produkt i kriminalitetit është në thelb 

përmbyllja e qëllimit kriminal të kryesit të veprës, i cili në analizë të fundit e kryen krimin me 

qëllim përfitimin e të mirave pasurore. 

Të godasësh hallkën fundore të fenomenit kriminal të jakës së bardhë ke shkatërruar në thelb 

ëndrrën e një “sipërmarrjeje” të tillë, të mbushur me risk të konsiderueshëm nën një raport kosto-

përfitim që karakterizon natyrshëm fenomnin kriminal të mësipërm,  i cili ndërmerret me dashje 

të drejtpërdrejtë e me qëllim të posaçëm për t’i siguruar vetes favore ekonomike. Në literaturën 

penale bashkëkohore lufta kundër pastrimit të parave që rrjedhin nga krimi është konsideruar 

shpesh si instrument modern dhe efikas kundër vetë krimit. Në këtë punim, duke qenë se e bëmë 

parantezën,  se lufta kundër pastrimit të produkteve të kriminalitetit është në të vërtetë një aspekt 

i luftës kundër vetë fenomenit të kriminalitetit me jakë të bardhë, duhet të ndalemi e ta trajtojmë 

veçmas këtë aspekt të luftës ndaj këtij fenomeni kriminal, për shkak të kompleksitetit dhe të 

ndërthurjes së shumë elementëve apo mekanizmave nën synimin për të dhënë një panoramë  të 

qartë të sendërtimit të metodologjisë efikase të këtij aspekti politiko-penal.Mund të themi 

paraprakisht, se referuar rasteve në procedurë dhe statistikave zyrtare, është shënuar një numër i 

vogël rastesh kur janë sekuestruar dhe konfiskuar produktet e veprave penale që konsiderohen 

krime të jakës së bardhë. 

Pritshmëria e publikut është e lartë referuar zbatimit të njërit nga aspektet e reformës në drejtësi 

apo në polici, duke qenë se parimisht, pranohet se të dhënat e mbledhura në procedurën e 

rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve apo të efektivëve të policisë, detyrojnë 

organet proceduese të referojnë apo kallëzojnë rastin në prokurori dhe kur subjekti i rivlerësimit 

nuk mund të justifikojë me burime të ligjshme pasuritë e tij, pritet që të merren ndaj tij masat e 

sekuestrimit dhe konfiskimit pasuror. 

Se sa do të jetë i efektshëm ky aspekt i reformës në drejtësi dhe i reformës që pritet të realizohet 

në Organizatën e Policisë, mbetet të presim, për të thënë ose jo se rezultoi efikase politika penale 

ndaj kriminalitetit të kësaj katrgorie zyrtarësh publikë. Në drejtim të luftës kundër kriminalitetit 



 
 

165 
  

të jakës së bardhë mbetet shumë për t’u bërë dhe duhet të ketë një angazhim serioz e profesional 

nga të gjitha hallkat e sistemit dhe organeve ligjzbatuese. 

Kur nëpërmjet pastrimit, krimi hyn me kapitalet e veta në sistemin financiar, ai mbetet përsëri 

një faktor me forcë të madhe destabilizuese, pasi ai efektivisht, ashtu si kriminaliteti i organizuar 

(formë e të cilit është shpesh), krijon efekte disekuilibri mbi tregun financiar, duke prodhuar 

inflacion të pakontrolluar, futet në mënyrë masive mbi tregun e investimeve dhe të sipërmarrjeve 

pa respektuar parimet e një konkurrence të lirë e të rregullt si dhe  indukton sistemin bankar dhe 

të bursës për të shkelur rregullat.151
 

Zbulimi, individualizimi dhe konkretizimi i pasurive të zyrtarëve shtetërorë, të cilat janë 

vendosur në emër të tyre apo në emër të personave të ndërvënë (familjarë , miq, të afërm të tjerë 

të tyre)  krijimi i të cilave nuk justifikohet me burimet e tyre të ligjshme, është një aspekt i 

rëndësishëm dhe përbën hapin startues në luftën kundër pastrimit të produkteve të  kriminalitetit 

të jakës së bardhë.  

Pasuritë e luajtshme e të paluajtshme si dhe  fitimet e siguruara prej tyre  janë edhe baza reale e 

fuqisë së kriminelëve me jakë të bardhë. Në kriminalitetin e zakonshëm, pastrimi i produkteve të 

veprës penale  ndërmerret nga subjekte të lidhur me kriminelin e zakonshëm (apo nga vetë ai) 

dhe përfaqëon një fenomen që me vigjilencën e duhur dhe vullnetin e mirë, rezulton i kapshëm 

dhe i goditshëm nga organet ligjzbatuese. Nuk mund të themi të njëjtën gjë,  në rastin e pastrimit 

të produkteve të kriminalitetit të jakës së bardhë,  për vetë karakteristikat e kryesit të krimit, për 

të cilin  duhet mbajtur në konsideratë fakti se ai, vjen nga një shtresë sociale me pozitë,  shpesh 

herë i arsimuar e me lidhje të gjera e të shëndetshme me persona me njohuri të posaçme dhe të 

sofistikuara financiare. Për këtë arsye, goditja ndaj fenomenit të pastrimit të produkteve të veprës 

penale të kryer nga krimineli me jakë të bardhë,  kërkon një vigjilencë të shtuar. 

 

Me shumë interes në favor të kësaj lufte do të ishte nxjerrja dhe zbatimi i akteve normative të 

zhdërvjellëta, që do të lejonin sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive të tilla me prejardhje të 

paligjshme. Një gjë e tillë, individëve dhe grupimeve kriminale do t’u shkaktonte goditje 

                                                           
151 Laçi, Amarildo: “Itali-Shqipëri, Instrumente ligjorë dhe teknika të luftës kundër krimit të organizuar 
transnacional, përballje përvojash”, UNICRI Tiranë-Romë, nëntor 2007, vep. cit., fq.271. 



 
 

166 
  

në pikat e tyre më të dobëta.152
 

Transparenca e bankave, një legjislacion më i ashpër mbi veprimtaritë financiare, mund të 

kthehen në armë të fuqishme për të goditur krimin e organizuar dhe interesat e tij - paratë. 

Nga ana tjetër, në se krijohen instrumente më të mira për të zbuluar apo nxjerrë në dritë kapitalet 

e paligjshme, këto instrumente mund të përdoren edhe për të luftuar evazionin fiskal, ose të tjera 

çështje të paligjshme. Pikërisht për këtë, rezistencat ndaj një legjislacioni më të rreptë në fushën 

bankare dhe monetare, mund të jenë të mëdha. 

Në këtë kuadër, janë të gjitha mundësitë për të venë në jetë instrumentet e nevojshëm për të 

parandaluar shpërndarjen e mëtejshme të veprimtarisë kriminale në fushën ekonomike. P.sh. 

mund të arrihet të kontrollohet që në një qytet rriten apo jo transaksionet në cash (paguhet 

nëcash kur nuk dëshirohet të lihen gjurmë të parave).Po ashtu, mund të analizohen të dhënat e 

marra nga qendra kombëtare e biznesit për të parë në se vërehet një rritje e dukshme e shoqërive 

tregtare të vogla, të cilat mund të jenë një simptomë e vendosjes kriminale nëpërmjet përdorimit 

të shoqërive. 

Një politikë e dobishme mund të jetë ajo e stimulimit dhe e mospengimit të shpërndarjes së 

instumenteve të pagesave nominative, si: çeqe, kartë krediti, urdhër-xhirime etj. Në fakt praktika 

të tilla kanë filluar të aplikohen dhe ato janë për t'u përshëndetur. Nëse transaksionet 

nominativebëhen një rregull, atëherë do të jetë shumë më e thjeshtë të bëhen verifikimet fiskale 

në lidhje me paratë që konsumohen.153
 

Roli i Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave ( DPPPP) është i një 

rëndësie të lartë duke mbajtur në konsideratë, se duhet të përfshihet përmes verifikimeve e 

kontrolleve të vazhdueshme për një gamë shumë të gjerë personash funksionarë publikë apo 

zyrtarë shtetërorë dhe të familjarëve apo njerëzve të afërt të tyre. Bashkëpunimi ndërkombëtar 

është i domosdoshëm për të bërë të mundur kufizimin e të ashtuquajturave “parajsa fiskale”, në 

ato vende që lejojnë paratë me prejardhje të paligjshme (të pista) të tranzitojnë nëpërmjet 

llogarive sekrete në bankat e tyre lokale. Parajsat fiskale mund të përdoren nga organizimet 

kriminale për të bërë të mundur humbjen e gjurmëve të parave të tyre, duke kufizuarkështu 

mundësitë e hetimeve. Janë bërë propozime kohët e fundit që ndaj vendeve që krijojnë dhe 

                                                           
152Po aty, Vep. cit.  fq.272. 
153Po aty, Vep. cit. 
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lejojnë brenda tyre parajsa fiskale, të aplikohen sanksione tregtare. Problemi është që sanksione 

të tilla, për të qenë efikase, do të duhet të mbështeten nga shumë vende.154
 

Për sa i përket pastrimit të parave dhe investimit të kapitaleve me prejardhje nga veprimtaria 

kriminale e  zyrtarëve  apo e funksionarëve publikë, duhet të bëhet një studim i gjerë lidhur me 

numrin e transaksioneve financiare dhe vlerave financiare të kryera në  Shqipëri dhe jashtë saj 

me vende të tjera. Duke iu referuar veprimtarive ekonomike të zhvilluara nga zyrtarë apo ish- 

funksionarë publikëshqiptarë,  mund të vihet re, nëse këtyre të fundit u lëshohet një numër 

gjithmonë në rritje i kodeve fiskale apo nëse disa shoqëri tregtare apo financiare të ngritura në 

Shqipëri apo jashtë saj, administrohen nga shtetas shqiptarë ish-zyrtarë apo funksionarë 

publikë.Studimet dhe hetimet e kryera mund të nxjerrin në pah, se ish zyrtarë shtetërorë, 

funksionarë të lartë publikë dhe të zgjedhur vendorë, investojnë shuma të mëdha parash, të 

pajustifikuara nga të ardhurat e tyre mujore, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e rajonit, 

Europë,  SHBA apo vende të tjera për blerjen e pasurive të paluajtshme apo në veprimtari 

tregtare. 

 
8.2  Fazat e Pastrimit të Parave 
 
Sikurse e kemi thënë gjatë këtij punimi, krimi i jakave të bardha është paraqitur në forma të 

ndryshme në Shqipëri, në varësi të marrëdhënieve ekonomiko- shoqërore të vendosura e të 

diktuara nga pushteti politik.  

Ndërsa përpara viteve '90 krimi i zyrtarëve shtetërore shfaqej më tepër në formën e vrasjeve, 

torturave apo dhunimit të së drejtës për jetë, diktuar nga ideologjia komuniste për të luftuar të 

gjithë ata që konsideroheshin se i kundërviheshin pushtetit me idetë e tyre “reaksionare”, pas 

viteve '90-të,vendosja e marrëdhënieve të reja ekonomike të orientuara drejt tregut të lirë dhe 

sistemit kapitalist në prodhim, ndikoi në shfaqjen e formave të reja të kriminalitetit të zyrtarëve. 

Tashmë, krimi i jakës së bardhë shfaqet shpesh  në formën e veprave penale të korrupsionit, 

vjedhjes duke shpërdoruar detyrën,përfitimit të paligjshëm të interesave, korrupsionit..etj duke 

patur si qëllim pasurimin apo krijimin e kapitaleve në vlera të konsiderueshme financiare apo në 

trajtën e pasurive të paluajtshme. 

                                                           
154Po aty, Vep. cit. 



 
 

168 
  

Një kapital i krijuar me vepër penale, shpesh herë kur është në përmasa të konsiderueshme, ka 

nevojë të pastrohet apo “certifikohet”. Pastrimi i kapitalit të krijuar nga krimi, nënkupton 

fshehjen e origjinës së vërtetë të tij dhe futjen në qarkullim si kapital i krijuar në mënyrë të 

ligjshme.155 

Sa më e vogël është shpenzueshmëria e kapitalit të paligjshëm,  aq më e madhe është kostoja e 

“pastrimit” të tyre. 

Por në çfarë qëndron çmimi i paguar nga kriminelët për “të certifikuar” kapitalet e grumbulluara 

në rrugë të paligjshme? Ky çmim mund të shprehet në monedhë apo në risk. 

Në fakt, nëse pastrimi i parave bëhet më i vështirë, nga njëra anë, ai që pastron paratë do të 

kërkojë një shpërblim më të madh, nga ana tjetër, krimineli do të jetë më i rrezikuar të zbulohet. 

Objektivi kryesor i një Zyre të Informacionit Financiarduhet të jetë që ta bëjë pastrimin e parave 

“sa më të kushtueshëm”, duke ulur krijimin e kapitaleve të paligjshme dhe duke rritur mundësinë 

e zbulimit të krimeve. Objektiv tjetër duhet të jetëulja në minimum e mundësisë së pastrimit të 

parave, e cila duhet të  kryhet përmes bankave dhe ndërmjetësve të mbikëqyrur, duke i shtyrë 

gjithnjë e më shumë të gjithë ata që pastrojnë paratë drejt sistemit financiar. Ky rol ushtrohet 

përmes një veprimtarie  zbulimi financiar. 

Mund të kuptohet lehtë, se si lufta kundër pastrimit të parave nuk mund të kryhet duke 

monitoruar një për një të gjitha veprimet financiare. Nevojitettë gjendet një sistemalarmiqë vihet 

në lëvizje nga subjektet që kryejnë konkretisht ato veprime, apo bankat dhe ndërmjetësit 

financiarë. Këtyre subjekteve duhet tu kërkohet të bashkëpunojnë me autoritetet, duke vlerësuar 

veprimet individuale dhe financiare të klientelës, dhe duke shpallur alarmin sa herë që veprimet e 

kërkuara ngjallin dyshim, sepse janë “anormale”, apo jo të zakonta kundrejt veprimtarisë që 

pritet të ketë një klient në një zonë të caktuar territoriale, apo ekonomike. 

Në lidhje me fazat teorike të pastrimit, instrumentet që na bëjnë të mundur përcaktimin e 

profileve të mospërputhjes, në fazat e ndryshme të pastrimit të parave, janë: 

- në fazën e parë (placement) vetëm raportimi i veprimit të dyshimtë, sepse ndërmjetësi financiar 

është në gjendje të kuptojë mospërputhjen mes profilit ekonomik të subjektit dhe veprimit;  
                                                           
155Righetti, Renato: “Lufta kundër krimit ekonomiko-financiar, në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar”, “Itali-
Shqipëri, Instrumente ligjore dhe teknika të luftës kundër krimit të organizuar transnacional, përballje përvojash” 
Botim i Unicri, Tiranë-Romë, 2007. 
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- në fazën e dytë (layering) kontributi që jep ndërmjetësi financiar  në zbulimin e parregullsive 

që dalin nga të dhënat e kërkuara jo me emra (analizë financiare). 

- në fazën e tretë (integration), zbulimi i mospërputhjes.Është në fakt shumë i vështirë sepse 

procesi ka mbaruar në thelb. 

Duke rritur të drejtat të Zyrës së Informacionit Financiar, për të vepruar kryesisht mund të 

merren rezultate të mira si në ndihmë të leximit të veprimeve të raportuara nga vetë sistemi, 

ashtu dhe për të nxitur raportime “ad hoc”apo të posaçme.156 

 
 
8.3  Roli i Drejtorisësë Parandalimit të Pastrimit  të Parave në Shqipëri 
 

Sipas të drejtëssë Bashkimit Evropian, në veçanti Vendimit tëKëshillit Europian “Drejtësi dhe 

Punëtë Brendshme”i vitit 2000 “Mbi mënyrat e bashkëpunimit mes ZIF-ve”  dhe Direktiva e III-

të  e BE, “Kundër Pastrimit të Parave”e vitit 2005, Zyra e Informacionit Financiar përfaqëson një 

“njësi qendrore kombëtare”, e cila, me qëllim që të luftojë pastrimin e parave, ka për detyrë të 

marrë, analizojë dhe përhapë informacione financiare lidhur me të ardhura të dyshimta nga 

pastrimi i parave. 

Në Shqipëri Zyra e Informacionit Financiar është krijuar në vitin 2000, duke uemërtuar 

“Drejtoria e Përgjithshme e Parandaimit të Pastrimit të Parave”. Sipas ligjit aktual,  atij me nr. 

9917, datë 19.05.2008 “Për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit”, 

kjo drejtori, shërben si Njësi e Inteligjencës Financiare nëShqipëri për parandalimin dhe luftën 

kundër pastrimit të parave, të cilat janë produkt i veprës penale. Ajo funksionon si një qendër 

kombëtare e ngarkuar me mbledhjen, analizimin dhe shpërndarjen tek agjensitë e zbatimit të 

ligjit tëtë dhënave për veprimtaritë e mundshmetë pastrimit të parave. Kjo drejtori, në funksion të 

qëllimit për parandalimin e pastrimit të parave kërkon informacion nga subjektet e detyruara për 

raportim sipas këtij ligji.  

                                                           
156Po aty,Righetti, Renato: “Lufta kundër krimit ekonomiko-financiar, në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar”, 
“Itali-Shqipëri, Instrumente ligjore dhe teknika të luftës kundër krimit të organizuar transnacional, përballje 
përvojash”, Botim i Unicri, Tiranë-Romë, 2007. 
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Rrethi i kategorisë së subjekteve të cilat detyrohen për raportim, është i gjerë dhe përfshin  

subjektet bankare, subjektet financiare jobanka,zyrat e këmbimeve valutore, shoqëritë e kursim 

kreditit, shërbimet postare që kryejnë shërbime pagesash, shoqëritë siguruese të jetës apo 

pasurisë, lojërat e fatit apo kazinotë, avokatët, noterët, kontabilistët apo profesionet e rregulluara 

që ofrojnë shërbime të konsulencës financiare bursat dhe çdo subjekt tjetër që vepron si agjent, 

tregtar, broker, etj.,i cili ka lidhje me tregtimin e titujve, çdo person fizik apo juridik që merret 

me ndërtime, tregtimin e metaleve të çmuar, marrëveshje apo garancitë financiare,shitblerjen e 

veprave të artit apo sendeve me vlerë mbi 1 milion lekë,veprimtari transporti, spedicioni etj. 

Kur ka arsye të bazuara nëfakte e rrethana konkrete, se po kryhet një veprimtari e pastrimit të 

parave nga vepra penale apo e financimit të terrorizmit DPPPP urdhëron bllokimin dhe ngrirjen e 

përkohshme të transaksionit ose të veprimit financiar për një periudhë jo mëtë gjatëse 72 orë. 

Brenda këtij afati, në qoftë se vëren elementë të veprës penale të pastrimit të parave apo 

financimit të terrorrizmit, ky autoritet përgjegjës paraqet kallëzim penal në prokurori. 

Me qëllim që të kryejë funksionet e veta, DPPPPmbledh, administron, përpunon analizon dhe 

shpërndan tek autoritetet kompetente të dhëna, raporte dhe informacione për çështjet e pastrimit 

të parave. Ajo ka akses në bazën e të dhënave dhe në çdo informacion të administruar nga 

institucionet shtetërore si dhe në çdo lloj  regjistri publik. Po ashtu,  DPPPP në bazë të ligjit 

kërkon çdo informacion nga subjektet qëkanë detyrimin për raportim shkëmben informacion me 

Prokurorinë e Përgjithshme, Ministrinë e Brendshme, Policinë, Shërbimin Informativ Shtetëror, 

me çdo agjensi të huaj homologe duke qenë e detyruar ta përdorë informacionin vetëm brenda 

qëllimit të parandalimit të pastrimit të parave. 

Në rastin kur ka arsye të bazuara se po kryhet pastrim parash, DPPPP urdhëron bllokimin ose 

ngrirjen e përkohshme të transaksionit deri në 72 orë dhe brenda këtij afati bën kallëzim penal në 

prokurori, në qoftë se vëren elementë të veprës penale. 

Në aspektin operativ, DPPPP mund të ketë kanale informacionesh shumë të gjera. Ky 

institucionmerr dhe thellon raportimet mbi aktivitetet financiare të  dyshimta (RAD). Raportimi i 

aktiviteteve të dyshimta (RAD) ka për objekt operacione që për nga karakteristikat, përmasat dhe 

natyra e tyre  të bën të mendosh se të mirat dhe dobitë që përbëjnë objekt transaksioni, vijnë nga 

një vepër penale.  
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Me një konfigurim të tillë DPPPP duhet të  fitojë  një rol të rëndësishëm në nivel kombëtar, në 

gjetjen dhe rikuperimin e të ardhurave nga krimi dhe nga ana tjetër ajo është një terminal për 

zbulimin, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave pasurore, të dhëna të cilat mund të çojnë në 

goditjen e pastrimit të parave që rrjedhin edhe krimi i jakës së bardhë. 

 

 
8.4. Disa të dhëna nga DrejtoriaePërgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave 
 
Raportimi i aktivitetit të dyshimtë apo i operacionevetë dyshimta të dërguara në DPPPP nga 

subjektet e ligjit të cilët detyrohen për raportim, përbën fillesën e një pune investigative në 

drejtim të luftës kundër pastrimit të parave të siguruara me vepër penale. Nëse i referohemi 

Raportit Vjetor të vitit 2017 të DPPPP, këto raportime evidentojnënjë nivelnë rritje të njohurive 

të subjekteve të detyruara për raportim dhe ndërgjegjësimin e tyre për masat që duhen marrë. 

Sipas këtij Raporti, gjatë vitit 2017 është shënuar rritje prej 7% e numrit të RAD të dërguara nga 

subjektet raportues, krahasuar me vitin 2016 dhe njëkohësisht është arritur edhe numri më i lartë 

i RAD të dërguara që prej krijimit të DPPPP në vitin 2000. 

Në tabelën e mëposhtme (tabela nr.1) pasqyrohen RAD të raportuara, sipas kategorisë së 

subjekteve raportuese në periudhën e viteve 2013-2017. 

 
Tabela 1:  RAD të raportuara sipas kategorisë së subjekteve raportuese ( 2013-2017) 
 

Subjekti         
raportues 

Viti       
2013 

Viti 
2014 

Viti 
2015 

Viti      
2016 

Viti 
2017 

Banka      420              822   585   619   686 
Shoqëri  transfertash        45                             74       79               209              165 
DPD        36                          48     45     47        46 
DPT       10         50                     7        3        5 
ZQRPP       20          64       210          134      83 
Noter       15        122     303   205    254 
ZKV         8         16      17     14        20 
Shoqëri auditimi         1          0        0        1        0 
Ekspert kontabël         1              4        1       0        0 
Instituc, financiare jo 
bankë 

        0  
 

        2          0         2      10 

Avokat         1             2        0       0        0 
Shoqëri të qiradhënies 
financiare 

        0         4        7      15        5 

Shoqëri ndërtimi         0         4        1        0        5 
Shoqëri ndërtimi         0         9       36       35      101 
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mjetesh motorrike 
Agjensi udhëtimi         0         0         1         0        0 
Shoqëri kursim krediti         0         0         1         0        0 
Shoqëri spedicioni         0         0         2         0        0 
Shoqëri pagesash 
elektronike 

        0         0        19         6        2 

Tjetër         1         9         5         2        2 
Total      558      1230     1319     1292     1384 

 
 
Raportimet e operacioneve të dyshimta vijnë duke u rritur nga viti 2013 deri në vitin 2017, gjë 

tregon për ndërgjegjësimin e subjekteve raportuese.  

RAD e dërguara nga subjektet banka përbëjnë 49,5 % të totalit të RAD, vlerë kjo e pritshme, 

duke marrë në konsideratë faktin se bankat janë aktori kryesor në sistemin parandalues të 

pastrimit të parave në vend, të ndjekur nga noterët me 18,3%, shoqëritë e transfertave me 12% 

dhe shoqëritë e tregtimit të mjeteve motorrike me 7,2 %. 

 

Tabela vijuese paraqet të dhëna për periudhën 2013-2017 për treguesit kryesorë, të cilët kanë 

shërbyer si indicie për RAD-të. 

 
Tabela 2:  Tipologjitë kryesore të RAD-ve për periudhën 2013-2017 
 
Subjekti raportues Viti 

2013 
Viti 

2014 
Viti 

2015 
Viti 

2016 
Viti 

2017 
Transferta të dyshimta      189    282    351    387    369 
Përdorimi i llogarisë individuale për qëllime 
biznesi/evazioni fiskal 

      44    407      52     14     52 

Derdhje me para në dorë në shuma të 
konsiderueshme 

      96    112    105    143    190 

Veprime jashtë profilit të klientit       60     55     74     95     86 
Përfshirje të PEP në transaksione         0     10      4      4     15 
Deklarim/Mosdeklarim të vlerave në kufi       23     48     21     48     44 
Dyshime për financim terrorizmi         4      8      6     29     12 
Sponsorizime/dhurime/dhënie huaje 
nga/për të tretë 

      18    42   102     88    124 

Blerje pasurish të paluajtshme me burim të 
panjohur të fondeve 

      29   142   421   258    194 

Blerje pasurish të luajtshme me burim të 
panjohur të fondeve 

       0    16     51     57    120 

Mosidentifikimi i pronarit përfitues        1     3      0      1      0 
Transaksione të mbetura në tentativë      26    23    12     17     34 
Transaksione të kryera nga OJF       4     5    11       7      8 
Kryerja e një aktiviteti ekonomik fiktiv       5     2     1      1      1 
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Këmbime valutore në vlera të larta       0    10    17     16     17 
Përdorimi i instrumenteve bankare me 
anomali/falsifikuar letërkredi/çek etj 

      4     3     0      2      6 

Përdorim i dyshimtë i kredive bankare       8     9    10      8      4 
Mashtrim/Mashtrim kompiuterik       4    13     5     12     16 
Veprime nga persona të dyshuar si të 
përfshirë në veprimtari kriminale 

      9    15 12     76     45 

Dyshime lidhur me aktivitete të 
import/eksportit të mallrave 

     13     0    32      0      0 

Transaksione të kryera nga/drejt kompanive 
të lojrave të fatit 

      2     3      4      0      2 

Tjetër      19    22    28     29     45 
Total     558  1230 1319   1292   1384 
 
 
Të dhënat tregojnë, se tipologjitë e RAD ndër vite kanë ruajtur të njëjtin trend duke vijuar kështu 

të jenë edhe indicia më e rëndësishme e rasteve të referuara në organet ligjzbatuese ku 

dominojnë transfertat e dyshimta si nëpërmjet sistemit bankar edhe nëpërmjet shoqërive të 

transfertave, derdhjet e larta në para fizike, blerjet e pasurive të paluajtshme/luajtshme me burim 

të panjohur të fondevesi dhe sponsorizime/dhurime/dhënie huaje nga/dhe për të tretë. 

 

Gjatë procesit të analizimittë rasteve të dyshimta, rëndësi eveçantë i kushtohet identifikimit të 

mekanizmave të përdorur për kryerjen e pastrimit të produkteve të veprës penale. Në këtë aspekt,  

nga ana e DPPPP, sikurse ajo shprehet në Raport157, janë vërejtur kryesisht këto mekanizma 

veprimi: 

 

 qarkullim i lartë, i pazakontë i fondeve krahasuar meprofilin financiartë subjektit; 

 derdhje apotërheqje në vlera të larta dhe të pajustifikuara; 

 transferta të dyshimta mepërfshirje të shtetasve të huaj dhe të pajustifikuara me  

dokumentacion mbështetës; 

 investime të larta në pasuri të paluajtshme me burim të panjohur fondesh; 

 

 transferta të dyshimta me vendetë konsideruara me rrisk, persona me precedentë penalë; 

apo të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale, pa lidhje të qarta apotëdeklaruara 

mes palëve; 

                                                           
157“Raporti Vjetor 2017 i Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave”. 
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 huadhënie/huamarrje apo dhurime në vlera të larta, të pazakonta mes personave fizikë 

apo juridikë; 

 mosdeklarim i shumave dhe sendeve me vlerë në kufi. 

 

Identifikimi i mekanizmave të përdorur,  i shërben një hetimi financiar dhe penal të suksesshëm 

në luftën kundër kriminalitetit të jakës së bardhë. 

 

Një rëndësi të madhe nën këndvështrimin e këtij punimi ka edhe paraqitja e të dhënave lidhur me 

veprën “mëmë”, nga e cila burojnë produktet që synohen të pastrohen. NëRaportin Vjetor të vitit 

2017 të DPPPP paraqiten të dhëna për një mori veprash penale por ajo që na intereson më tepër 

është nëse vepra “mëmë” nga e cila buronin paratë që u dyshua se “pastroheshin” klasifikohet si 

krim i jakës së bardhë. 

Po t’i referohemi Raportit të DPPPP  konstatojmë se vërehet rritje e rasteve të dyshuara për 

shpërdorim detyre ose korrupsion kryesisht korrupsion pasiv, të cilat sipas DPPPP shënuan 

numrin më të lartë në 5 vitet e fundit. Kështu, ndërsa në vitet 2013 dhe 2014 pastrimi i parave 

buronte përkatësisht nga 7 raste nësecilin nga këto dy vite, pra nga veprat penale “shpërdorim 

detyre” dhe “korrupsion pasiv”, në vitin 2015 figurojnëse buronin nga 11 raste të tilla, në vitin 

2016janë9 raste dhe në vitin 2017janë13 raste.   

Po ashtu, numrin mëtë lartë tërasteve ku ka qenë e mundur të evidentohet vepra “mëmë’ e zënë, 

përveç trafikimit të lëndëve narkotike, mashtrimet, evazioni fiskal, të cilat janë edhe raste të 

kriminalitetit me jakë të bardhë.158
 

Fluksi i RAD-ve të dërguara në DPPPP nga subjektet raportuese, i është nënshtruar procesit të 

analizimit nga kjo Drejtori dhe kur janë evidentuar elementë të dyshimtë për pastrim të 

produkteve të veprës penale, ato u janë dërguarorganeve të ndjekjes penale për t’u kryer prej 

këtyre të fundit veprime të mëtejshme hetimore. 

Në tabelën e mëposhtme (tabela nr.3) pasqyron shifra për rastet e referuara në organet e ndjekjes 

penale për periudhën e viteve 2013-2017. 

 
 

                                                           
158Raporti Vjetor 2017 i Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, fq. 18. 
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Tabela 3:  Rastet e referuara në organet e ndjekjes penale për periudhën e viteve 2013-2017. 
 

 Viti 
2013 

Viti 
2014 

Viti 
2015 

Viti 
2016 

Viti 
2017 

Referimet në Polici     248    314     281     291     270 

Referimet në Prokurori       35    148     120     120     131 

 
Total 

 
283 

 
   462 

 
    401 

 
    411 

 
    401 

 
 
Sipas DPPPP informacionet e dërguara në organet e ndjekjes penale kanë pasur një shtrirje 

gjeografike me mbulim gjithë territorin e vendit, por sigurisht me përqendrim më të lartë në ato 

rrethe ku edhe zhvillimi ekonomik është më i lartë, të tilla si Tiranë, Vlorë, Elbasan dhe Fier.159 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 Po aty, fq. 15-17. 
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KREU IX 

STATISTIKA PËR KRIMINALITETIN E JAKAVE TË BARDHA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

 
Në retorikën politike është e zakonshme të dëgjosh akuza të ndërsjellta të përfaqësuesve nga 

forca të ndryshme politike, që akuzojnë njëri-tjetrin dhe hedhin dyshime për përfitime të padrejta 

nga abuzimi me pushtetin, për përvetësime financiare të shumave të konsiderueshme, për shkak 

të mosveprimit në përmbushje të rregullt të detyrës, për korrupsion apo veprime të tjera të 

kundraligjshme. 

Raport-Progresi i Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2015, ka theksuar se, “historiku i 

të dhënave të dënimeve për rastet e korrupsionit që përfshijnë zyrtarë shtetërorë të nivelit të lartë, 

është i ulët. Një numër rastesh, kur mediat kanë hedhur dyshime për shkelje të kryera nga zyrtarë 

të lartë, gjyqtarë dhe prokurorë, nuk u hetuan në mënyrë serioze”.160 

Në këtë Raport vihet në dukje se, “megjithë ndryshimet e kuadrit ligjor dhe institucional, përsëri 

evidentohen mangësi, si: paqartësia e juridiksionit mbi veprat penale të korrupsionit, 

pamjaftueshmëria në burimet njerëzore dhe teknike, mungesa e bashkëpunimit efektiv dhe 

besimit ndërmjet policisë dhe prokurorisë, mungesa e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të 

informacionit me institucione të tjera.  

Sanksionet e vendosura në rastet e korrupsionit kanë prirje të jenë tepër të buta. Gjykatat kanë 

mbajtur qëndrime të ndryshme për autorizimin e teknikave të posaçme të hetimit dhe për 

pranimin e provave të marra në mënyrë të paligjshme, të tilla si regjistrimet private. Vendimet e 

gjykatave shpesh janë të shkruara dhe të argumentuara me frymë të topitur”161 

Të dhënat e siguruara nga Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative në Shqipëri (BIRN Albania) 

tregojnë, se ndonëse, dy vitet e fundit ka pasur një rritje të ndjeshme të numrit të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve të hetuar nga Prokuroria për veprat penale që lidhen me korrupsionin apo 

shpërdorimin e detyrës, të dënuarit numërohen me gishtat e njërës dorë. 162 

 

 
 

                                                           
160“Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2015”, Bruksel, 10.11.2015. 
161Po aty. 
162Lala, Klodiana: “Reforma në drejtësi përballet me rrethin vicioz të korrupsionit” Birn Albania.  
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9.1 Disa të dhëna dhe konstatime nga  Komiteti Shqiptar i  Helsinkit 
 
Në një Raport studimor mbi denoncimin, hetimin dhe gjykimin e veprave penale në fushën e 

korrupsionit, i publikuar në dhjetor të vitit 2016, Komiteti Shqiptar i Helsinkit analizon disa 

kallëzime penale të paraqitura në Prokuroritë e rretheve gjyqësore Tiranë dhe Durrës në vitin 

2014 nga ana e Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe institucione të tjera të kontrollit kundër zyrtarëve 

shtetërorë apo funksionarëve publik. 

 
 Praktika e denoncimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit  

 
Sipas këtij Studimi, pozita e zyrtarëve të kallëzuar nga KLSh-ja është tregues i rëndësishëm i 

hetimit dhe ndëshkueshmërisë së veprave penale nga të cilat janë shkaktuar dëme financiare në 

buxhetin e shtetit gjatë ushtrimit të detyrave dhe funksioneve publike.163 

 

Bazuar në kategorizimin dhe klasifikimin e parashikuar në nenin 19 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për 

Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, të kallëzuarit rezultojnë kryesisht zyrtarë ose ish-zyrtarë të 

kategorisë së mesme dhe të ulët drejtuese, si edhe nëpunës të tjerë ekzekutivë (specialistë dhe 

punonjës të ofrimit të shërbimeve publike të tilla si: ujësjellës, shërbime portuale - doganore, 

legalizime etj.164 

 

Specifikisht janë kallëzuar nga KLSh-ja dhe hetuar nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës:  

1 ish zyrtar i kategorisë së lartë drejtuese, 

6 zyrtarë të kategorisë së mesme drejtuese, 

8 nëpunës zyrtarë të kategorisë së ulët drejtuese, 

7 punonjës të kategorisë ekzekutive. 

 

Ndër ta, 16 persona janë të gjinisë mashkullore dhe 6 të gjinisë femërore. 

                                                           
163Komiteti Shqiptar i Helsinkit:“Raport Studimor mbi denoncimin, hetimin dhe gjykimin e veprave penale në fushën 
e Korrupsionit”, Tiranë, Dhjetor, 2016, fq.31. 
164Po aty. 
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Nga analiza e shifrave  rezulton, se rreth 70 % e zyrtarëve të kallëzuar ngaKLSh-ja apo/dhe të 

hetuar nga Prokuroria në Rrethin Gjyqësor Durrës janë punonjës ose zyrtarë të kategorisë 

ekzekutive dhe të ulët drejtuese. 

Ndërkohë, rreth 27 %e zyrtarëve të kallëzuar i përkasin kategorisë së mesme drejtuese dhe vetëm 

5 %janë ish zyrtarë të kategorisë së lartë drejtuese. 

Të kallëzuarit në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë rezultojnë të jenë  kryesisht nga radhët e 

zyrtarëve publikë, ose e ish-zyrtarëve të kategorisë së mesme drejtuese, të ulët drejtuese dhe të 

kategorisë ekzekutive drejtuese (specialistë dhe inspektorë), dhe në raste të veçanta edhe të 

kategorisë së lartë drejtuese.165 

Nga analiza e shifrave rezulton, se rreth 80 % e zyrtarëve të kallëzuarnga KLSh-ja i përkasin 

kategorisë ekzekutive dhe të ulët drejtuese. 

Ndërkohë, rreth 10 %e zyrtarëve i përkasin kategorisë së mesme drejtuese dhe kategorisë së lartë 

drejtuese. 

Nga vendimet e Prokurorisë së Tiranës  ka rezultuar, se vetëm ndaj 3 të kallëzuarve të KLSh-së 

është marrë vendimi për dërgimin e çështjes për gjykim. Të pandehurit nuk janë zyrtarë publikë, 

por janë subjekte private që, sipas hetimeve të Prokurorisë kanë kryer vepra penale. 

Për zyrtarët publikë është vendosur mosfillim, ose pushim i çështjes penale. 

Të dhënat statistikore mbi numrin e zyrtarëve të nivelit të lartë, të hetuar apo proceduar nga 

prokuroria në vijim të kallëzimeve të KLSH-së në Prokurorinë e Tiranës dhe të Durrësit, janë 

tregues i nivelit të ulët të ndëshkueshmërisë së këtyre zyrtarëve, për dëmet financiare të 

shkaktuara nga veprimtaria e paligjshme e tyre.166
 

Nga analiza e kallëzimeve që ky Komitet ka siguruar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit,  rezultojnë 

23 persona, të kallëzuar nga KLSh-ja për konsumimin e elementëve të veprave penale 

“Mashtrimi”,“Falsifikimi i dokumenteve”,“Shpërdorimi i detyrës”,apo “Shkelja e barazisë së 

pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar respektivisht nga nenet 143, 186, 

248 dhe 258 të Kodit Penal. 

 

                                                           
165Po aty, fq.31-32. 
166Po aty, fq.32. 
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Kallëzimet për të cilat KSHH nuk ka mundur të sigurojë vendimin e organit të Prokurorisë kanë 

në objekt mosrespektimin e kritereve ligjore dhe nënligjore të lidhjes së kontratës, në 

kundërshtim me procedurat e prokurimit, përfitimin e pensioneve në mënyrë të padrejtë 

nëpërmjet falsifikimit, shkelje të kuadrit ligjor për legalizimet, shpërdorimi i lëndëve djegëse për 

furnizimin e makinave, etj. 

Këto kallëzime i atribuohen zyrtarëve publik të kategorisë së mesme, të ulët drejtuese dhe 

ekzekutive. 

Sikurse janë shprehur autorët e këtij studimi, ka qenë e pamundur objektivisht marrja e 

informacionit mbi  ecurinë e hetimit të 7 kallëzimeve të KLSH-së të paraqitura në Prokurorinë e 

Tiranës,  për shkak të mungesës së marrjes së informacionit dhe vendimeve përkatëse nga kjo 

prokurori.167
 

 
 Praktika e denoncimeve nga institucione të tjera të kontrollit 

 
Me synim kryerjen e një analize sa më të plotë dhe krahasuese, Komiteti Shqiptar i Helsinkit  

(KSHH) i është drejtuar institucioneve të tjera të  kontrollit, si Ministria e Drejtësisë (MD), 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë (KLD) dhe Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të 

Pasurive dhe Konfliktit të Interesave ( ILDKPKI) , për të përfituar informacionin e nevojshëm 

për rastet kur gjatë veprimtarisë së tyre kanë konstatuar shkelje disiplinore me fokus gjyqtarët 

apo kur kanë pasur dyshime për kryerjen e veprave penale të lidhura me korrupsionin apo të 

ngjashme me to. 

Gjatë muajit shkurt 2016, KSHH i është drejtuar Ministrit të Drejtësisë me kërkesë zyrtare për 

informim mbi kërkesat për procedim disiplinor të depozituara gjatë vitit 2014 në KLD, si dhe 

mbi kallëzimet penale ndaj gjyqtarëve për veprat penale të parashikuara në nenet 319 dhe 319/ç 

të Kodit Penal. 

Ky institucion është përgjigjur duke referuar 22 kërkesa për procedim disiplinor për 20 gjyqtarë, 

ndërsa për vendimmarrjen e KLD-së, është shprehur se informacioni i saktë do të rezultonte nga 

ky institucion. 

 

                                                           
167Po aty, fq.35 
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Lidhur me kallëzimet penale ndaj rasteve të mundshme të korrupsionit nga ana e gjyqtarëve, nuk 

rezulton që gjatë vitit 2014 Ministria e Drejtësisë të ketë paraqitur ndonjë kallëzim penal ndaj 

gjyqtarëve.168 Në përgjigjen e tij ky institucion, pra Ministria e Drejtësisë  referon Prokurorinë e 

Përgjithshme, si organi kompetent që ushtron ndjekjen penale, pavarësisht se kërkesa e KSHH-së 

lidhej drejtpërdrejt me kallëzimet e mundshme të Ministrisë së Drejtësisë. 

Më datë 12.02.2016, KSHH i është drejtuar KLD-së nëpërmjet një shkrese zyrtare mbi rastet e 

procedimeve disiplinore dhe kallëzimeve penale ndaj gjyqtarëve, gjatë vitit 2014. KLD-ja është 

përgjigjur zyrtarisht dhe ka informuar mbi 22 kërkesa për procedim disiplinor të paraqitura pranë 

KLD-së për 20 gjyqtarë, të cilët kanë rezultuar me masa disiplinore si: “Vërejte”, “Vërejtje me 

paralajmërim”, “Transferim” apo “Shkarkim”. 

KLD-ja ka informuar rreth shkarkimit të dy gjyqtarëve, për shkak të nisjes së procedimit penal 

ndaj tyre dhe gjykimin për veprën penale të korrupsionit pasiv, parashikuar nga neni 319/ç i 

Kodit Penal. Në korrespondencën e KLD-së, nuk ka informacion të mjaftueshëm mbi subjektin 

që ka vënë në lëvizje organin e prokurorisë, nëse procedimi ka filluar kryesisht apo mbi bazën e 

një kallëzimi 

Gjithashtu, më datë 12.02.2016 KSHH i është drejtuar ILDKPKI-së nëpërmjet shkresës zyrtare, 

duke kërkuar informacion mbi kallëzimet penale të këtij institucioni në Prokuroritë pranë 

Gjykatave të Rretheve Gjyqësore Tiranë dhe Durrës gjatë vitit 2014, si dhe mbi ecurinë e hetimit 

të tyre lidhur me rastet e dyshuara për korrupsion. 

ILDKPKI është përgjigjur nëpërmjet adresës elektronike duke informuar se, gjatë vitit 2014 ka 

depozituar 74 kallëzime, nga të cilat 20 në Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore Tiranë dhe Durrës. 

Nga informacioni i marrë nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës rezulton se, 

për çdo kallëzim të ILDKPKI-së,  është marrë vendim pushimi dhe nuk është konstatuar asnjë 

rast ankimi në gjykatë ndaj tyre, sipas K.Pr.P. 

Kjo e dhënë, rezulton edhe nga Raporti Vjetor i këtij institucioni, pasi informacioni mbi shkeljet 

e ligjit, pasuritë në vlera të larta të fshehura apo të padeklaruara nga zyrtarët e lartë publikë është 

                                                           
168Komiteti Shqiptar i Helsinkit: “Raport Studimor mbi denoncimin, hetimin dhe gjykimin e veprave penale në 
fushën e Korrupsionit”,Tiranë, Dhjetor, 2016, Vep. cit.,  fq.36. 
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i hollësishëm, ndërsa mungon informacioni në lidhje me ecurinë e këtyre kallëzimeve dhe 

ankimet e mundshme të këtij institucioni, në rast pushimi apo mosfillimi të procedimit penal. 

Këto të dhëna, reflektojnë qëndrim dhe qasje të njëjtë institucionale të institucioneve të kontrollit 

ose atyre të pavarura me atë të KLSh-së ndaj vendimmarrjes së prokurorisë, në lidhje me 

kallëzimet e tyre.  

Pavarësisht dëmeve në shuma të konsiderueshme financiare, mundësia për të ushtruar kontrollin 

gjyqësor është “pakësuar”edhe për shkak të mungesës së ankimeve ndaj vendimeve të 

mosfillimit apo pushimit të prokurorisë, bazuar në nenet 291/2 dhe 329/1 të KPrP. 169 

Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka vlerësuar në Studim se, interesat e shtetit dhe të shoqërisë mund 

të dëmtohen rëndë, nëse institucionet publike, gjatë ushtrimit të detyrës së tyre apo për shkak të 

funksionit, kufizohen vetëm në kallëzimet penale dhe nuk ndjekin ecurinë e këtyre kallëzimeve, 

veçanërisht kur prokurori vendos mosfillimin e procedimit penal dhe pushimin e çështjes. (Kur 

është hartuar ky raport, sipas Kodit të Procedurës Penale të R.SH. përpara ndryshimeve ligjore 

me ligjin nr.35/2017,  prokurori vendoste pushimin apo mosfillimin e ndjekjes penale pa iu 

drejtuar për vendimin e pushimit gjyqtarit të seancës paraprake, pasi ky i fundit nuk ishte si 

subjekt procedurial në Kod)  

Në legjislacionin procedural-penal dhe jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së 

Shqipërisë170 është parashikuar e drejta e kallëzuesit apo ankuesit për ankim ndaj vendimit të 

mosfillimit të procedimit penal, ndërsa në nenin 329/1 të K.Pr.P. është parashikuar mundësia e 

ankimit në gjykatë nga i dëmtuaridhe i pandehuri ndaj vendimit të Prokurorisë për pushimin e 

akuzës apo të çështjes përkatëse. 

Në rastin e kallëzimeve të institucioneve publike të pavarura, si KLSh-ja apo ILDKPKI-ja, roli 

procedural i të dëmtuarit i përket këtyre institucioneve, për shkak se kallëzimet adresohen gjatë 

veprimtarisë dhe për shkak të funksionit shtetëror që ato kryejnë. Veprat penale për të cilat këto 

institucione adresojnë kallëzime penale në prokurori, të parashikuara nganenet 248, 257, 258, 

etj., janë kryesisht vepra penale kundër veprimtarisë shtetërore,duke vepruar në emër dhe për 

llogari të “shtetit”, ose “të të dëmtuarit”. 

 

                                                           
169Po aty, vep. cit., fq. 37. 
170Vendimi nr.26, dt.04.12.2006. 
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Këtë qëndrim KSHH ia ka adresuar zyrtarisht Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën 

Publike dhe të Drejtat e Njeriut.  

Në Projekt-Rezolutën “Për vlerësimin e punës së ILDKPKI-së për vitin 2015”, ky Komision ka 

reflektuar objeksionet e KSHH-së, duke kërkuar që ILDKPKI-ja të ketë në fokus të punës gjatë 

vitit 2016 “…ushtrimin e të drejtës për ankimim bazuar në KPrP lidhur me vendimet e 

mosfillimit të procedimit penal dhe pushimit të çështjes nga organi i akuzës”.171
 

 

 
9.2  Të dhëna statistikore për veprat penale, të cilat përbëjnë kriminalitet të jakës së bardhë  
 
Të dhënat e mirëfillta statistikore lidhur me kriminalitetin me jakë të bardhë në Republikën e 

Shqipërië mungojnë. Kjo për arsye se, verat penale të mundshme për t’u kryer nga ky lloj 

subjekti i posaçëm,  nuk janë të grupuara në ndonjë studim të mëparshëm. Ky studim do të ishte i 

mangët pa paraqitje të të dhënave statistikore, ndaj për ta sjellë atë të kompletuar nga pikëpamja 

shkencore, do të mundohem të sjell statistika duke i grupuar veprat penale që përbëjnë 

kriminalitet të jakës së bardhë në referencë të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë.   

Sikurse përmendëm në kapitullin e tretë të këtij punimi, veprat penale që mund të kryhen më 

shpesh nga zyrtarët shtetërorë apo në shërbim publik referuar Kodit Penal të R.SH. janë:  

 

- veprat penale të korrupsionit,  

- vjedhja duke shpërdoruar detyrën,  

- falsifikimi,  

- evazioni fiskal,  

- mashtrimet financiare,  

- shpërdorimi i detyrës, 

- refuzimi për deklarim, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave 

private të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka 

detyrimin ligjpr për deklarim,  

- kontrabanda nga punonjës të doganave,  

- shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike,  

                                                           
171Po aty, vep. cit., fq. 38. 
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- përfitimi i paligjshëm i interesave. 

Kriminaliteti i jakës së bardhë nuk përjashton vepra të tjera, referuar marrëdhënieve juridiko-

penale,  të cilat mbrohen me legjislacionin penal, por më së shumti është kjo kategori veprash 

penale që mund të kryhen nga zyrtatët shtetërorë apo në shërbim publik dhe që nga pikëpamja 

kriminologjike, referuar subjektit kryes të veprës, përbëjnë kriminalitet të jakës së bardhë.  

Për ta ilustruar me një shembull, përbëjnë kriminalitet të jakës së bardhë edhe veprat penale të 

tilla si, financimi i terrorizmit (neni 230/a) , kryerja e shërbimeve dhe veprimeve me persona të 

shpallur (neni 230/ç ), në rastin kur këto vepra kryhen nga zyrtarë shtetërorë apo në shërbim 

publik, por në Shqipëri nuk është identifikuar ndonjë rast në praktikën e deritanishme gjyqësore. 

Në varësi të faktit,  se cilat marrëdhënie juridike cënohen kur kryhen këto vepra penale, duke ju 

referuar krerëve të Kodit Penal, mund të  themi se, këto vepra cenojnë marrëdhënie juridike të 

vendosura për të siguruar funksionimin normal të aparatit shtetëror, marrëdhëniet juridike në 

fushën e taksave e të tatimeve, marrëdhëniet që mbrojnë pasurinë private apo shtetërore dhe 

marrëdhëniet e tjera ekonomike. 

Pothuajse në çdo kre të Kodit Penal gjen vera penale që përbëjnë në eventualitet, kriminalitet të 

jakës së bardhë, por duke marrë në konsidëratë faktin se, më së shumti, shtysa apo motivimi i 

brendshëm i kryesit është etja për pushtet dhe për para, grupimi më i saktë është ai i mësipërm. 

Veprat që citova më sipër përbëjnë më së shumti kriminalitet të jakës së bardhë duke mbajtur 

parasysh  edhe kuptimin e këtij termi sipas autorëve të doktrinës. 

Këto vepra penale përbëjnë edhe kriminalitet të zakonshëm. Vija ndarëse përcaktohet nga 

subjekti kryes i veprës. 

Me qëllim pasqyrimin e të dhënave statistikore në këtë studim, iu drejtuam me shkresë Drejtorisë 

së Përgjithshme të Burgjeve dhe Institucionit të Shërbimit të Provës, por asnjë e dhënë 

statistikore për këtë kategori kryeshish nuk u mundësua. Punonjësit përkatës në të dy këto 

institucione shtetërore më shpjeguan mungesën e të dhënave statistikore lidhur me këto subjekte. 

Duke qenë se, nuk ka të dhëna të mirëfillta statistikore për veprat penale të kryera nga zyrtarët 

shtetërorë dhe në shërbim publikë do t u referohem statistikave të përgjithshme, duke marrë në 

konsideratë faktin se në shifrat e paraqitura,  në disa raste përfshihen edhe kriminelët e 

zakonshëm. 
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9.2.1 Statistika për çështjet e shqyrtuara nga gykatat, për veprat penale tëkorrupsionit 
 
Nga të dhënat statistikore të mbledhura nga gjykatat në shkallë Republike, rezulton se në vitin 

2013, janë gjykuar nga Gjykatat e Shkallës së Parë 221 persona dhe janë dënuar 154 

persona, ndërkohë që nga Gjykatat e Apelit janë gjykuar 126 persona dhe janë dënuar 100 

persona. Në këtë vit, pra 2013 nga Gjykatat në rang Republike, janë gjykuar 347 persona dhe 

janë dënuar 254 persona. 

Nga të dhënat statistikore të mbledhura nga Gjykatat në shkallë Republike, rezulton se në vitin 

2014, rezulton se janë gjykuar nga Gjykatat e Shkallës së Parë 242 persona dhe janë dënuar 

195 persona, ndërkohë që nga Gjykatat e Apelit janë gjykuar 171 persona dhe janë dënuar 103 

persona. 

Nga analiza e këtyre shifrave, konstatohet një trend në rritje si në numrin e personave të gjykuar 

ashtu edhe në numrin e personave të dënuar nga të dy shkallët e gjyqësorit. 

Për vitin 2015, nga ana e ekspertëve të Delegacionit të BE, është bërë ndryshimi i tabelës së 

matjeve të rritjes së luftës kundër Korrupsionit dhe në vend të personave të gjykuar, është 

kërkuar numri i personave të shpallur të pafajshëm nga ana e Gjykatave në shkallë vendi 

për këto vepra penale. 

Në këtë vit, rezulton se janë shpallur të pafajshëm nga Gjykatat e Shkallës së Parë 138 persona 

dhe janë dënuar 626 persona, ndërkohë që nga Gjykatat e Apelit janë shpallur të pafajshëm 115 

persona dhe janë dënuar 286 persona. 

Për vitin 2016 nga Gjykatat e Shkallës së Parë janë shpallur të pafajshëm 164 persona dhe janë 

dënuar 701 persona, ndërkohë që nga Gjykatat e Apelit janë shpallur të pafajshëm 143  

persona dhe janë dënuar 314 persona. 

Në Qershor të këtij viti, u nënshkrua Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Gjykatës së Lartë 

të Republikës së Shqipërisë, Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Integrimit Europian "Për 

harmonizimin e të dhënave statistikore dhe raportimin e ecurisë së gjykimit të çështjeve 

gjyqësore penale që lidhen me veprat penale të Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”. 

Nga Gjykata e Lartë në këtë vit, janë shpallur të pafajshëm 6 persona dhe janë dënuar 2 

persona. 
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Për vitin 2017 nga Gjykatat e Shkallës së Parë janë shpallur të pafajshëm 135 persona dhe janë 

dënuar 570 persona, ndërkohë që nga Gjykatat e Apelit janë shpallur të pafajshëm 177 persona 

dhe janë dënuar 315 persona. 

Nga Gjykata e Lartë janë shpallur të pafajshëm 10 persona dhe janë dënuar 16 persona. 

Krahasimi në përqindje për pesë vitet e fundit për personat e dënuar në lidhje me veprat penale të 

Korrupsionit, është si më poshtë: 

Në vitin 2013 janë dënuar 154 persona në shkallën e parë të gjykimit (një rritje prej 73 % në 

vitin 2017). 

Në vitin 2014 janë dënuar 195 persona në shkallën e parë të gjykimit (një rritje prej 66 % në 

vitin 2017). 

Në vitin 2015 janë dënuar 626 persona në shkallën e parë të gjykimit (një ulje prej 10 % në vitin 

2017). 

Në vitin 2016 janë dënuar 701 persona në shkallën e parë të gjykimit (një ulje prej 23 % në vitin 

2017). 

Në shkallën e dytë të gjykimit, rezulton se në vitin 2013 janë dënuar 100 persona (një rritje prej 

68 % në vitin 2017), vitin 2014 janë dënuar 103 persona (një rritje prej 67 % në vitin 2017), në 

vitin 2015 janë dënuar 286 persona (një rritje prej 9.2% në vitin 2017), në vitin 2016 janë dënuar 

314 persona (një rritje prej 0.3% në vitin 2017) dhe në vitin 2017 janë dënuar 315 persona. 

Trendi më i dukshëm i rritjes së dënimeve është pikërisht në të dhënat e dënimit në shkallën e 

dytë të sistemit gjyqësor (Gjykatat e Apelit), si dhe në Gjykatën e Lartë. 

Nëse i referohemi të dhënave gjatë vitit 2014, për 6-mujorin e parë,  rezulton se në Gjykatat e 

Shkallës së Parë janë gjykuar113 persona dhe janë dënuar 96 persona dhe në Gjykatat e Shkallës 

së Dytë  (Apeli), janë gjykuar 89 persona dhe janë dënuar 60 persona. Për 6-mujorin e dytë 

rezulton se në Gjykatat e Shkallës së Parë, janë gjykuar 129 persona dhe janë dënuar 99 persona, 

në Gjykatat e Shkallës së Dytë (Apeli), janë gjykuar 82 persona dhë janë dënuar 43 persona. Në 

total për gjithë vitin 2014, rezulton se në Gjykatat e Shkallës së Parë, janë gjykuar 242 persona 

dhe janë dënuar 195 persona, në Gjykatat e Shkallës së Dytë (Apeli), janë gjykuar 171 persona 

dhe janë dënuar 103 persona. 

Në vitin 2015, për 6-mujorin e parë rezulton se në Gjykatat e Shkallës së Parë janë shpallur të 

pafajshëm 70 persona dhe janë dënuar 306 persona dhe në Gjykatat e Shkallës së Dytë (Apeli), 
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janë shpallur të pafajshëm 58 persona dhe janë dënuar 135 persona. Për 6-mujorin e dytë 

rezulton se në Gjykatat e Shkallës së Parë, janë shpallur të pafajshëm 68 persona dhe janë dënuar 

320 persona, në Gjykatat e Shkallës së Dytë (Apeli), janë shpallur të pafajshëm 57 persona dhe 

janë dënuar 154 persona. 

Në total për gjithë vitin 2015, rezulton se në Gjykatat e Shkallës së Parë, janë gjykuar një numër 

i madh personash dhe janë dënuar 626 persona, në Gjykatat e Shkallës së Dytë (Apeli), janë 

gjykuar një numër i madh personash dhe janë dënuar 286 persona. 

Në vitin 2016, për 6-mujorin e parë rezulton se në Gjykatat e Shkallës së Parë janë shpallur të 

pafajshëm 49 persona dhe janë dënuar 392 persona dhe në Gjykatat e Shkallës së Dytë (Apeli), 

janë shpallur të pafajshëm 74 persona dhe janë dënuar 154 persona. Për 6-mujorin e dytë 

rezulton se në Gjykatat e Shkallës së Parë, janë shpallur të pafajshëm 115 persona dhe janë 

dënuar 309 persona, në  

Gjykatat e Shkallës së Dytë (Apeli), janë shpallur të pafajshëm 69 persona dhe janë dënuar 160 

persona. 

Në total për gjithë vitin 2016, rezulton se në Gjykatat e Shkallës së Parë, janë gjykuar një 

numër i madh personash dhe janë dënuar 701 persona, në Gjykatat e Shkallës së Dytë (Apeli), 

janë një numër i madh personash dhe janë dënuar 314 persona. 

Në vitin 2017, për 6-mujorin e parë rezulton se në Gjykatat e Shkallës së Parë janë shpallur të 

pafajshëm 91 persona dhe janë dënuar 330 persona dhe në Gjykatat e Shkallës së Dytë (Apeli), 

janë shpallur të pafajshëm 87 persona dhe janë dënuar 150 persona. Në Gjykatën e Lartë janë 

shpallur të pafajshëm 5 persona dhe janë dënuar 8 persona. 

Për 6-mujorin e dytë rezulton se në Gjykatat e Shkallës së Parë, janë shpallur të pafajshëm 44 

persona dhe janë dënuar 240 persona, në Gjykatat e Shkallës së Dytë (Apeli), janë shpallur të 

pafajshëm 90 persona dhe janë dënuar 165 persona. Në Gjykatën e Lartë janë shpallur të 

pafajshëm 5 persona dhe janë dënuar 8 persona. 

Në total për gjithë vitin 2017, rezulton se në Gjykatat e Shkallës së Parë, janë gjykuar një numër 

i madh personash dhe janë dënuar 570 persona, në Gjykatat e Shkallës së Dytë (Apeli), janë një 

numër i madh personash dhe janë dënuar 315 persona. Në Gjykatën e Lartë janë shpallur të 

pafajshëm 10 persona dhe janë dënuar 16 persona. 



 

Nga studimi sasior i këtyre të dhënave, vihet re se nga njëri 6

në rritje pothuajse me 2-fishin e numrit të personave të gjykuar dhe të dënuar në të tre shkallët e 

gjykimit të sistemit të drejtësisë. 

E njëjta situatë konstatohet edhe në hallkat e tjera të sistemit, në Polici dhe Prokur

vërehet trendi në rritje e numrit të procedimeve të regjistruara dhe të hetuara për veprat penale të 

Korrupsionit. 

Në grafiët e mëposhtëm, përfshihen dinamikat e numrit 

nga Gjykatat e Shkallës së Parë, Gjykatat e Apelit dhe Gjykata e Lartë, për veprat penale në 

lidhje me Korrupsionin për vitet 2013
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Nga studimi sasior i këtyre të dhënave, vihet re se nga njëri 6-mujor në tjetrin rezulton një trend 

fishin e numrit të personave të gjykuar dhe të dënuar në të tre shkallët e 

 

konstatohet edhe në hallkat e tjera të sistemit, në Polici dhe Prokur

në rritje e numrit të procedimeve të regjistruara dhe të hetuara për veprat penale të 

Në grafiët e mëposhtëm, përfshihen dinamikat e numrit të personave të gjykuar dhe të dënuar 

nga Gjykatat e Shkallës së Parë, Gjykatat e Apelit dhe Gjykata e Lartë, për veprat penale në 

për vitet 2013-2017, dhe vitet 2016-2017.  
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mujor në tjetrin rezulton një trend 

fishin e numrit të personave të gjykuar dhe të dënuar në të tre shkallët e 

konstatohet edhe në hallkat e tjera të sistemit, në Polici dhe Prokurori, tek të cilat 

në rritje e numrit të procedimeve të regjistruara dhe të hetuara për veprat penale të 

të personave të gjykuar dhe të dënuar 

nga Gjykatat e Shkallës së Parë, Gjykatat e Apelit dhe Gjykata e Lartë, për veprat penale në 
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Sikurse shihet në grafikët e mësipërm, numri i të gjykuarve nga Gjykatat e Shkallës së Parëështë 
më i lartë në vitin 2016 dhe nga Gjykatat e Apeleve është më i lartë në vitin 2017, duke shënuar 
trend rritës, sikurse edhe numri i të dënuarve. Në gjykatat e dy shkallëve të para, asnjë nga 
personat e gjykuar nuk ka marrë pafajësi për akuzën e veprave penale të korrupsionit. Ndërkohë 
që, në Gjykatën e Lartë, pra në shkallën e tretë të gjyqësorit janë deklaruar të pafajshëm personat 
e dënuar nga dy shkallët e para dhe trendi vjen në rritje në vitin 2017 duke krahasuar me 
statistikat e një viti më parë, pra 2016. 

 
9.2.2 Statistika për veprat penale të korrupsionit, pastrimit të parave dhe falsifikimit  
 

Më poshtë jepën të dhënat tabelare për grup-veprat penale në lidhje me korrupsionin,  dhe 

pastrimin e parave në vitet 2013, 2014, 2015, dhe në vitet 2016 dhe 2017 edhe në lidhje me 

falsifikimin. 

 
 

Vjetari Statistikor, 2013 
 
Grup- Veprat Penale në lidhje me 
korrupsionin, krimin e organizuar dhe 
krimet e rënda 

Gjykatat e Rretheve 
Gjyqësore 

 
 

Gjykatat e Apelit 

Nr. 
personave 
të gjykuar 

 

Nr. 
personave 
të dënuar 

Nr. 
personave 
të gjykuar  

Nr. 
personave 
të dënuar 

 

KORRUPSIONI 221 154 126 100 
Grupi 1: Korrupsioni  në sektorin publik 208 144 123 97 
Neni 244 9 9 11 11 
Neni 244/a 0 0 0 0 
Neni 245/1 37 32 5 5 
Neni 248 132 84 88 69 
Neni 256 0 0 0 0 
Neni 259 30 19 19 12 
Neni 259/a 0 0 0 0 
Grupi 2: Konflikti i interesave dhe 
deklarimi i pasurisë 

3 2 1 1 

Neni 257 1 1 1 1 
Neni 257/a 2 1 0 0 
Grupi 3: Korrupsioni i Funksionarëve 6 7 1 1 
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Neni 245 6 7 1 1 
Neni 260 0 0 0 0 
Grupi 4: Korrupsioni në Sistemin 
Gjyqësor 

3 0 1 1 

Neni 312 0 0 1 1 
Neni 319 2 0 0 0 
Neni 319/a 1 0 0 0 
Neni 319/b 0 0 0 0 
Neni 319/c 0 0 0 0 
Neni 319/ç 0 0 0 0 
Neni 319/d 0 0 0 0 
Neni 319/dh 0 0 0 0 
Neni 319/e 0 0 0 0 
Grupi 5: Korrupsioni në sektorin privat 1 1 0 0 
Neni 164/a 0 0 0 0 
Neni 164/b 1 1 0 0 
KRIMI I ORGANIZUAR DHE KRIMET E 
RËNDA 

425 368 454 408 

Grupi 2: Pastrimi i parave 31 15 5 5 
Neni 287 10 7 5 5 
     
 
 
 

Vjetari Statistikor, 2014 
 

 Gjykatat e Rretheve 
Gjyqësore 

 

Gjykatat e Apelit 

Nr. 
personave 
të gjykuar  

Nr. 
personave 
të dënuar 

Nr. 
personave 
të gjykuar 

Nr. 
personave 
të dënuar 

KORRUPSIONI  242 195 171 103 
Grupi 1: Korrupsioni në sektorin publik  221 181 172 104 
Neni 244 10 8 4 2 
Neni 244/a 0 0 0 0 
Neni 245/1 37 34 25 23 
Neni 248 154 124 107 53 
Neni 256 2 1 0 0 
Neni 259 18 14 30 22 
Neni 259/a 0 0 6 4 
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Grupi 2: Konflikti i interesave dhe 
deklarimi i pasurisë 

7 7 0 0 

Neni 257 0 0 0 0 
Neni 257/a 7 7 0 0 
Grupi 3: Korrupsioni i Funksionarëve 0 0 0 0 
Neni 245 0 0 0 0 
Neni 260 0 0 0 0 
Grupi 4: Korrupsioni në Sistemin 
Gjyqësor 

11 4 0 0 

Neni 312 0 0 0 0 
Neni 319 3 1 0 0 
Neni 319/a 0 0 0 0 
Neni 319/b 0 0 0 0 
Neni 319/c 0 0 0 0 
Neni 319/ç 8 3 0 0 
Neni 319/d 0 0 0 0 
Neni 319/dh 0 0 0 0 
Neni 319/e 0 0 0 0 
Grupi 5: Korrupsioni në sektorin privat 3 3 0 0 
Neni 164/a 1 1 0 0 
Neni 164/b 2 2 0 0 
KRIMI I ORGANIZUAR DHE KRIMET E 
RËNDA 

550 501 489 460 

Grupi 2: Pastrimi i parave 24 20 3 1 
Neni 287 18 14 3 1 
 
 

Vjetari Statistikor, 2015 
 

 Gjykatat e Rretheve 
Gjyqësore 

 

Gjykatat e Apelit 

Numri i 
personave 
të shpallur 

të 
pafajshëm 

Numri i 
personave 
të dënuar 

Numri i 
personave 
të shpallur 

të 
pafajshëm 

Numri i 
personave 
të dënuar 

KORRUPSIONI  138 626 115 286 
Grupi 1: Korrupsioni në sektorin publik 104 345 70 139 
Neni 125 3 70 15 33 
Neni 244 2 46 7 11 
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Neni 244/a 0 0 2 3 
Neni 245/1 10 22 9 17 
Neni 248 80 171 34 54 
Neni 256 4 0 0 0 
Neni 258 1 7 0 0 
Neni 259 4 29 3 21 
Neni 259/a 0 0 0 0 
Grupi 2: Konflikti i interesave dhe 
deklarimi i pasurisë 

2 19 2 4 

Neni 257 1 2 0 0 
Neni 257/a 1 17 2 4 
Grupi 3: Korrupsioni i Funksionarëve të 
lartë 

0 4 4 2 

Neni 245 0 3 4 0 
Neni 260 0 1 0 0 
Grupi 4: Korrupsioni në Sistemin 
Gjyqësor 

0 3 0 4 

Neni 312 0 0 0 0 
Neni 319 0 0 0 0 
Neni 319/a 0 0 0 0 
Neni 319/b 0 0 0 0 
Neni 319/c 0 0 0 0 
Neni 319/ç 0 3 0 4 
Neni 319/d 0 0 0 0 
Neni 319/dh 0 0 0 0 
Neni 319/e 0 0 0 0 
Grupi 5: Korrupsioni në sektorin privat 0 0 1 0 
Neni 164 0 0 1 0 
Neni 164/a 0 0 0 0 
Grupi 6: Falsifikimi 32 255 38 136 
Neni 186 25 131 35 83 
Neni 186/a 0 5 0 5 
Neni 189 2 59 2 32 
Neni 190 5 60 1 16 
Grupi 7: Pastrimi i parave 1 73 10 37 
Neni 287 0 3 4 8 
 
 

Vjetari Statistikor, 2016 
 

 Gjykatat e Rretheve Gjykatat e Apelit 
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Gjyqësore 
 

Numri i 
personave 
të shpallur 

të 
pafajshëm 

Nr. i 
personave 
të dënuar 

Numri i 
personave 
të shpallur 

të 
pafajshëm 

Nr. i 
personave 
të dënuar 

KORRUPSIONI 164 701 143 314 
Grupi 1: Korrupsioni në sektorin publik 106 339 98 172 
Neni 135 4 74 16 35 
Neni 244 5 12 4 14 
Neni 244/a 0 0 0 0 
Neni 245/1 0 46 0 29 
Neni 248 96 179 72 74 
Neni 256 0 0 1 0 
Neni 258 0 6 1 3 
Neni 259 1 22 4 17 
Neni 259/a 0 0 0 0 
Grupi 2: Konflikti i interesave dhe 
deklarimi i pasurisë 

1 14 4 3 

Neni 257 0 3 0 0 
Neni 257/a 1 11 4 3 
Grupi 3: Korrupsioni i Funksionarëve të 
lartë 

0 1 4         2 

Neni 245 0 1 4 1 
Neni 260 0 0 0 1 
Grupi 4: Korrupsioni në Sistemin 
Gjyqësor 

0 11 1 5 

Neni 312 0 0 0 4 
Neni 319 0 5 0 0 
Neni 319/a 0 0 0 0 
Neni 319/b 0 0 0 0 
Neni 319/c 0 0 1 1 
Neni 319/ç 0 6 0 0 
Neni 319/d 0 0 0 0 
Neni 319/dh 0 0 0 0 
Neni 319/e 0 0 0 0 
Grupi 5: Korrupsioni në sektorin privat 0 1 0 0 
Neni 164 0 1 0 0 
Neni 164/a 0 0 0 0 
Grupi 6: Falsifikimi 57 335 36 132 
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Neni 186 49 144 33 78 
Neni 186/a 0 1 1 3 
Neni 189 3 88 0 27 
Neni 190 5 102 2 24 
Grupi 7: Pastrimi i parave 3 34 9 16 
Neni 287 1 8 4 4 
 

 
Vjetari Statistikor, 2017 

 
 Gjykatat e Rretheve 

Gjyqësore 
 

Gjykatat e Apelit Gjykata e Lartë 

Numri i 
personave 
të shpallur 

të 
pafajshëm 

Nr. 
personave 
të dënuar 

Numri i 
personave 
të shpallur 

të 
pafajshëm 

Nr. 
personave  
të dënuar 

Numri i 
personave 
të shpallur 

të 
pafajshëm 

Nr. 
personave 
të dënuar 

KORRUPSIONI 135 570 177 315 10 16 
Grupi 1: Korrupsioni 
në sektorin publik 

69 204 119 180 5 9 

Neni 135  6 25 4 38 1 2 
Neni 244 13 96 0 18 1 0 
Neni 244/a 0 0 0 0 0 0 
Neni 245/1 1 8 18 28 1 0 
Neni 248 45 67 91 89 2 7 
Neni 256 1 0 0 0 0 0 
Neni 258 1 0 3 3 0 0 
Neni 259 2 8 3 4 0 0 
Neni 259/a 0 0 0 0 0 0 
Grupi 2: Konflikti i 
interesave dhe 
deklarimi i pasurisë 

0 9 4 7 0 0 

Neni 257 0 2 0 1 0 0 
Neni 257/a 0 7 4 6 0 0 
Grupi 3: Korrupsioni i 
Funksionarëve 

1 5 0 0 0 0 

Neni 245 1 4 0 0 0 0 
Neni 260 0 1 0 0 0 0 
Grupi 4: Korrupsioni 
në Sistemin Gjyqësor 

0 1 1 5 0 5 

Neni 312 0 0 1 0 0 0 
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Neni 319 0 0 0 2 0 4 
Neni 319/a 0 0 0 0 0 0 
Neni 319/b 0 0 0 0 0 0 
Neni 319/c 0 0 0 0 0 0 
Neni 319/ç 0 1 0 3 0 1 
Neni 319/d 0 0 0 0 0 0 
Neni 319/dh 0 0 0 0 0 0 
Neni 319/e 0 0 0 0 0 0 
Grupi 5: Korrupsioni 
në sektorin privat 

3 2 0 0 0 0 

Neni 164 2 2 0 0 0 0 
Neni 164/a 1 0 0 0 0 0 
Grupi 6: Falsifikimi 62 349 53 123 5 2 
Neni 186 22 112 38 67 4 1 
Neni 186/a 3 5 1 7 0 0 
Neni 189 1 80 5 16 1 0 
Neni 190 36 152 9 33 0 1 
KRIMI I ORGANIZUAR 
DHE KRIMET E RËNDA 

42 649 49 726 8 22 

Grupi 4: Falsifikimi i 
parave 

1 16 1 12 0 0 

Neni 183 1 15 1 12 0 0 
Neni 184 0 1 0 0 0 0 
Grupi 7: Pastrimi i 
parave 

2 21 2 24 2 0 

Neni 287 1 2 0 2 2 0 
 
 

Statistikat e mësipërme janë marrë nga Ministria e Drejtësisë dheparaqiten si statistika të 
përgjithshme, në kuptimin që është kryer vepra penale e korrupsionit, pastrimit të parave, apo 
falsifikimit nga një subjekt i përgjithshëm dhe/apo një subjekt i posaçëm, sikurse është krimineli 
me jakë të bardhë.  Për qëllim të studimit tonë komenti është i pamundur të jetë specifik për 
trendin e personave të gjykuar, të dënuar e të shpallur të pafajshëm kur nuk dihet me siguri nga 
këto statistika të përgjithshme, nëse subjekti kryes apo i akuzuar si i tillë është i jakës së bardhë. 
Ajo që mund të thuhet, është se,këto të dhëna të përgjithshme tabelare tregojnë se është rritur 
numri i personave të dënuar nga viti 2013 deri në vitin 2017, ç’ka tregon trendin në rritje të 
kriminalitetit për tre veprat penale të përmendura, pra korrupsion, pastrim parash dhe falsifikim 
dhe që me metodën e induksionit mund të arrijmë në përfundimin, se ky trend është rritës nga 
viti 2013 në vitin 2017 edhe kur këto vepra penale janë kryer nga kriminelët me jakë të bardhë. 
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9.2.3  Statistika mbi numrin e të dënuarve për veprat penale  
           që përbëjnë kriminalitet të   jakës së bardhë 
 
 
Statistikat vjetore të Ministrisë së Drejtësisë,siç e përmendëm,paraqiten si statistika të 

përgjithshme për të gjitha llojet e veprave penale. Nëse do të duhej të paraqisnim të dhëna 

statistikore të pesë viteve të fundit lidhur me veprat penale të mundshme për t’u konsideruar 

kriminalitet i jakës së bardhë, do të duhet tu referohemi këtyre statistikave dhe të hulumtojmë në 

to duke paraqitur numrin e çështjeve penale të përfunduara dhe numrin e të dënuarve për 

periudhën e viteve 2013-2014-2015. 

Statistikat vjetore të Ministrisë së Drejtësisë për 2 vitet e fundit pra, 2016 dhe 2017 përmbajnë 

edhe të dhëna lidhur me vendim pafajësie të dhënë nga gjykata, vendim për pushimin e çështjes 

si edhe vendim për shpalljen e moskompetencës. 

Për vitet 2013-2014-2015 jepen më poshtë të dhënat mbi numrin e çështjeve të përfunduara dhe 

numrin e personave të dënuar. 

Për vitet 2016 dhe 2017 jepen më poshtë të dhënat mbi numrin e çështjeve të përfunduara numrin 

e personave të dënuar, numrin e personave të shpallur nga gjykata të pafajshëm, numrin e  

çështjeve për të cilat është vendour pushimi i çështjes, kthim për plotësim hetimesh, dhe 

inkompetencë. 

Këto statistika janë dhënë në këtë punim në funksion të qëllimit për të nxjerrë përfundim 

të bazuar, se si vjen trendi i kriminalitetit të jakës së bardhë në periudhën e viteve që po u 

referohemi, pra 2013-2017. Për këtë arsye,  nuk po komentojmë çdo tabelë, sepse do të dilja 

jashtë qëllimit të këtij studimi duke e ritheksuar faktin, se mungojnë statistikat studimore 

për krimin e jakës së bardhë në Republikën e Shqipërisë. Paraqitja e këtyre të dhënave 

është më tepër për personat që duan të ndalen më gjatë e janë kuriozë në këqyrjen e këtyre 

statistikave të përgjithshme që, sikurse theksuam, përfshijnëedhe veprat penale të jakës së 

bardhë, sepse kemi selektuar dispozitat përkatëse në morinë e gjithë statistikave të 

Ministrisë së Drejtësisë për këto 5 vitet e fundit, për të gjitha veprat penale të Kodit Penal 

të R.SH. 
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Vjetari Statistikor, 2016 

 
Neni 

 

Vendim 
fajësie 

Vendim 
pafajësie 

Vendosur 
pushim 

Kthim 
plotësim 
hetimesh 

Vendosur 
inkopetenca 

Përfunduar 

135 78 4 0 2 0 84 
143 196 10 12 7 0 225 

143/a 10 0 0 0 0 10 
170/c 1 0 0 0 0 1 
170/ç 14 1 0 0 0 15 
175 3 1 0 0 0 4 
181 24 1 4 0 0 29 
183 33 3 0 2 0 38 
184 1 0 0 1 0 2 
186 125 18 2 3 0 148 
187 13 1 0 0 1 15 
188 2 0 0 0 0 2 
190 81 1 3 1 0 86 

245/1 5 0 1 0 0 6 
248 91 29 5 2 1 128 
250 10 3 0 0 0 13 
257 2 0 0 0 0 2 

257/a2 5 0 0 0 0 5 
258 2 0 0 0 0 2 
259 15 1 0 0 0 16 
287 4 0 1 0 0 5 
289 15 2 0 0 0 17 

293/b 2 0 0 0 0 2 
296 1 0 0 0 0 1 
301 10 0 1 1 0 12 
309 0 1 1 0 0 2 
326 1 0 0 0 0 1 
121 27 1 2 0 0 30 

170/a 14 0 1 0 0 15 
257/a1 7 0 0 0 0 7 
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Vjetari Statistikor, 2017 

 
Neni 

 

Vendim 
fajësie 

Vendim 
pafajësie 

Vendosur 
pushim 

Kthim 
plotësim 
hetimesh 

Vendosur 
inkopetenca 

Përfunduar 

135 49 3 4 0 0 56 
143 210 13 14 4 8 249 

143/a 6 0 0 0 0 6 
170/c 2 0 0 0 0 2 
170/ç 20 0 0 0 0 20 
175 1 1 0 0 0 2 
181 16 1 2 0 1 20 
183 25 2 1 1 0 29 
184 1 0 0 0 0 1 
186 89 16 4 3 1 113 

186/a 4 2 0 0 0 6 
187 19 0 1 0 0 20 
188 3 0 0 0 0 3 
190        177 18 8 2 10 215 

245/1 9 1 0 0 0 10 
248 71 43 7 4 4 129 
250 0 1 0 0 0 1 
257 2 0 0 0 0 2 

257/a2 10 0 0 0 0 10 
258 0 2 0 1 0 3 
259 23 3 0 0 0 26 
260 1 0 0 0 0 1 
287 3 1 1 0 0 5 
289 13 2 0 1 0 16 

293/b 2 0 0 0 0 2 
296 1 0 0 0 0 1 
301 13 0 0 0 0 13 
309 2 1 0 0 0 3 
326 1 1 0 0 0 2 
121 15 1 0 3 0 19 

170/a 17 1 21 0 0 39 
249 1 1 0 0 0 2 

257/a1 7 0 0 0 0 7 
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9.2.4  Statistika bazuar në kriterin e numrit të të dënuarve dhe masës së dënimit 

Referuar sërish të dhënave statistikore të çdo viti të paraqitura nga Ministria e Drejtësisë për të 

gjitha veprat e Kodit Penal, duke u përpjekur për qëllim të këtij studimi të sjell disa statistika për 

krimet e mundshme që konsiderohen kriminalitet i jakës së bardhë, paraqiten më poshtë disa 

statistika, bazuar në kriterin e numrit të të dënuarve dhe masës së dënimit të dhënë. 

 
Vjetari Statistikor, 2013 

 
 

Neni 
 
 
 

Të gjykuar 
 Masa e dënimit 

Të 
dënuar 

Të 
pafajshëm 

Të 
pushuar 

Me 
gjobë 

Deri 
në 2 
vjet 

2-5 
vjet 

5-10 
vjet 

10-
25 

vjet 

Burgim i 
përjetshëm 

135 59 9 0 0 55 4 0 0 0 
143 175 8 6 19 107 29 10 10 0 

143/a 65 0 0 23 42 0 0 0 0 
170/c 3 0 0 3 0 0 0 0 0 
170/ç 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
175 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

181/a2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
183 19 2 0 0 7 11 1 0 0 
184 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
186 202 25 9 17 178 5 2 0 0 
187 44 1 0 34 10 0 0 0 0 
188 6 1 0 0 6 0 0 0 0 
190 106 1 3 6 99 1 0 0 0 
248 66 27 14 3 58 4 1 0 0 
250 6 0 0 3 3 0 0 0 0 
257 2 0 0 2 0 0 0 0 0 
258 4 3 3 3 1 0 0 0 0 
259 18 5 1 0 10 4 4 0 0 
287 5 5 2 0 3 1 1 0 0 
289 34 0 1 14 15 2 3 0 0 
309 2 0 0 1 1 0 0 0 0 

170/a 2 0 4 1 1 0 0 0 0 
249 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
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257/a1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Vjetari Statistikor, 2014 
 
 
 
 

 
Neni 

 
 
 

Të gjykuar 
 Masa e dënimit 

Të 
dënuar 

Të 
pafajshëm 

Të 
pushuar 

Me 
gjobë 

Deri 
në 2 
vjet 

2-5 
vjet 

5-10 
vjet 

10-25 
vjet 

Burgim i 
përjetshëm 

135 82 8 3 2 66 12 2 0 0 0 
143 207 10 9 25 133 27 11 11 0 0 

143/a 11 0 0 3 4 1 1 2 0 0 
170/c 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
170/ç 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
175 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
181 16 0 0 11 4 1 0 0 0 0 

181/a2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
183 23 3 0 0 10 13 0 0 0 0 
184 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 
186 164 27 5 7 145 12 0 0 0 0 
187 14 1 1 6 8 0 0 0 0 0 
188 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

191/2,3 7 0 1 1 6 0 0 0 0 0 
192/a 45 1 10 20 25 0 0 0 0 0 
248 124 22 4 4 114 6 0 0 0 0 
250 7 0 0 3 4 0 0 0 0 0 

257/a2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
258 17 2 0 16 1 0 0 0 0 0 
259 17 3 0 0 13 4 0 0 0 0 
260 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
287 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
289 8 2 0 3 4 1 0 0 0 0 
309 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 

170/a 7 0 1 7 0 0 0 0 0 0 
249 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

257/a1 8 0 0 7 1 0 0 0 0 0 
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Vjetari Statistikor, 2015 
 
 

 
Neni 

 
 
 

Të gjykuar 
 Masa e dënimit 

Të 
dënuar 

Të 
pafajshëm 

Të 
pushuar 

Me 
gjobë 

Deri 
në 2 
vjet 

2-5 
vjet 

5-10 
vjet 

10-25 
vjet 

Burgim i 
përjetshëm 

135 93 6 3 0 76 16 1 0 0 0 
143 201 18 16 29 112 34 14 12 0 0 

143/a 14 1 1 3 6 3 2 0 0 0 
170/c 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
170/ç 25 0 1 17 8 0 0 0 0 0 
175 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
181 28 3 4 20 8 0 0 0 0 0 

181/a2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
183 28 0 2 3 23 2 0 0 0 0 
184 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
186 167 28 11 5 150 11 1 0 0 0 
187 17 0 0 11 6 0 0 0 0 0 
188 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

191/2,3 10 0 2 0 8 1 1 0 0 0 
248 154 99 18 4 138 12 0 0 0 0 

257/a2 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 
258 7 1 0 3 4 0 0 0 0 0 
259 30 4 1 0 23 6 1 0 0 0 
260 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
287 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 
289 16 3 0 5 10 1 0 0 0 0 
296 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

319/ç 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
170/a 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 
249 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

257/a1 15 2 0 14 1 0 0 0 0 0 
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Vjetari Statistikor, 2016 
 
 

Neni Me 
gjobë 

Deri 
në 2 
vjet 

2-5 
vjet 

5-10 
vjet 

10-25 
vjet 

25-35 
vjet 

Burgim i 
përjetshem 

Të 
dënuar 

135 0 92 7 1 0 0 0 100 
143 27 107 24 4 4 0 0 166 

143/a 1 8 6 0 0 0 0 15 
170/c 1 0 0 0 0 0 0 1 
170/ç 10 4 0 0 0 0 0 14 
175 2 2 0 0 0 0 0 4 
181 30 7 1 0 0 0 0 38 
183 3 30 10 2 0 0 0 45 
184 0 3 1 0 0 0 0 4 
186 8 189 5 0 0 0 0 202 
187 8 17 0 0 0 0 0 25 
188 5 1 0 0 0 0 0 6 

245/1 0 31 0 0 0 0 0 31 
248 2 163 5 0 0 0 0 170 
250 11 9 1 0 0 0 0 21 
257 1 1 0 0 0 0 0 2 

257/a2 6 1 0 0 0 0 0 7 
258 0 6 0 0 0 0 0 6 
259 0 17 6 0 0 0 0 23 
287 2 4 1 0 0 0 0 7 
289 4 10 2 1 0 0 0 17 

293/b 0 2 0 0 0 0 0 2 
296 1 0 0 0 0 0 0 1 
301 11 38 3 0 0 0 0 52 
326 8 6 0 0 0 0 0 14 

170/a 13 2 0 0 0 0 0 15 
257/a1 11 4 0 0 0 0 0 15 
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Vjetari Statistikor 2017 
 
 

Neni Me 
gjobë 

Deri 
në 2 
vjet 

2-5 
vjet 

5-10 
vjet 

10-25 
vjet 

25-35 
vjet 

Burgim i 
përjetshem 

Të 
dënuar 

135 0 50 5 0 0 0 0 55 
143 20 106 56 28 3 0 0 213 

143/a 3 3 1 0 0 0 0 7 
170/c 0 1 0 0 0 0 0 1 
170/ç 11 10 0 0 0 0 0 21 
175 0 1 0 0 0 0 0 1 
181 15 5 1 0 0 0 0 21 
183 4 19 13 1 0 0 0 37 
184 0 1 0 0 0 0 0 1 
186 7 86 10 1 0 0 0 104 

186/a 0 1 0 0 0 0 0 1 
187 9 8 0 0 0 0 0 17 
188 1 4 0 0 0 0 0 5 
190 0 179 2 0 0 0 0 181 

245/1 0 11 0 0 0 0 0 11 
248 0 87 5 0 0 0 0 92 
250 0 1 0 0 0 0 0 1 

257/a2 10 0 0 0 0 0 0 10 
259 0 14 6 0 0 0 0 20 
260 0 0 1 0 0 0 0 1 
289 5 6 1 0 0 0 0 12 

293/b 0 2 0 0 0 0 0 2 
296 1 0 0 0 0 0 0 1 
301 9 15 1 0 0 0 0 25 
309 1 0 0 0 0 0 0 1 
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9.3  Trendi i kryerjes së disa prej veprave penale, të cilat përbëjnë kurdoherë  
        kriminalitet të jakës së bardhë 
 
 
Referuar statistikave vjetore të Ministrisë së Drejtësisë, përzgjodha këto pesë vepra penale të 

cilat përbëjnë kriminalitet të jakës së bardhë:  

 Neni 135 - Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën. 

 Neni 175 - Kontrabanda me punonjës që lidhen me veprimtarinë doganore. 

 Neni 258 - Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo apo ankande publike. 

 Neni 259- Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. 

 Neni 257/a- Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimin, fshehja ose deklarimi i rremë i               

pasurive të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i cdo personi tjetër që                                             

ka detyrimin ligjor për deklarim.              

Duke studiuar të dhënat statistikore për këto vepra lidhur me kriterin e numrit të të dënuarve, me 

qëllim për të kuptuar trendin e tyre në pesë vitet e fundit, 2013-2017 ndërtuam nga një grafik për 

secilën nga këto vepra penale.  
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Sikurse shihet, trendi vjen për çdo vepër rritës dhe zbritës. Duhet theksuar se, ndonëse ky trend 

paraqet numrin e personave të dënuar për këto vepra penale të cilat përbëjnë kurdoherë 
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kriminalitet të jakës së bardhë, nuk është e sigurt të pohojmë, se, “aq sa të dënuar kemi, aq herë 

është kryer secila nga këto vepra penale”. Duhet të kemi në konsideratë faktin, se kriminaliteti i 

jakës së bardhë është shpesh herë “i pagjetshëm” apo ndonëse “i gjetshëm”, shpesh herë është i 

pandëshkueshëm.   
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PËRFUNDIME 

 
 

Termi “kriminalitet i jakës së bardhë” nënkupton dhe identifikon sjelljet kriminale të personave 

të veshur me pushtet, politikanë, zyrtarë shtetërorë apo në shërbim publik si edhe sjelljet e 

kundraligjshme në kuptimin penal të profesionistëve të lirë. 

Në Shqipëri kriminaliteti i jakave të bardha shfaqet në tipologji të veprave të caktuara penale, të 

emërtura në Kodin Penal si:  korrupsioni, shpërdorimi i detyrës, vjedhja duke e shpërdoruar 

detyrën zyrtare, evazioni fiskal, mashtrimet financiare, përfitimi i paligjshëm i interesave, 

mosdeklarimi i të ardhurave dhe interesave pasurore, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande publike, etj. 

Ndër shkaqet themelore të kriminalitetit të jakave të bardha në Shqipëri janë: 

 

- prirjet kriminale të disa individëve zyrtarë shtetërorë, në shërbim publik apo profesionistë 

të lirë; 

- vetëdija për karakterin e përkohshëm të punës në administratën shtetërore apo në 

funksionin publik; 

- etja për të siguruar pasuri rezervë  dhe për të jetuar në luks; 

- mungesa e kontrollit shtetëror të ecurisë ekonomike; 

- çrregullimi i vlerave shoqërore; 

- mungesa një sistemi monitorimi dhe kontrolli mbi prokurimet, ankandet publike 

dhe  koncensionet; 

- mangësitë e punës gjurmuese hetimore nga ana e policisë gjyqësore dhe prokurorisë; 

- shqiptimi i sanksioneve të buta në rastin e dënimeve penale nga gjykatat; 

- mosshqiptimi njëherësh nga gjykatat edhe i dënimit plotësues për heqjen e të drejtës së  

ushtrimit të funksionit apo profesionit; 

- mungesa e konfiskimit të dobive pasurore të krijuara nëpërmjet kriminalitetit të jakës së 

bardhë; 
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- mungesa e angazhimit në procedurë të viktimave të drejtpërdrejta dhe/ose indirekte të 

këtij lloj kriminaliteti. 

 

Disa aspekte hetimore të kriminalitetit të jakave të bardha janë: përgjimi, simulimi i një akti 

korruptiv apo i veprimeve të tjera, infiltrimi në përbërje të grupit të organizuar apo të strukturuar 

kriminal të jakës së bardhë, kontrolli dhe sekuestrimi i sendeve apo produkteve të krimit me jakë 

të bardhë si edhe seanca paraprake.  

Disa nga aspektet proceduriale më të rëndësishme të gjykimit të kriminalitetit të jakës së bardhë 

janë: pjesëmarrja e viktimës në procedurën paraprake dhe në atë të gjykimit të akuzës në themel, 

gjykimi i shkurtuar, gjykimi me marrëveshje, kufijtë e shqyrtimit të çështjes në Gjykatën e Apelit 

dhe Gjykatën e Lartë.  

Në analizën ligjore, kushtetuese, por edhe doktrinale që i bëhet këtyre aspekteve, duhet: 

1- që seanca paraprake të mos e përfshijë viktimën si palë pjesëmarrëse;  

2-që viktimat e krimit të jakës së bardhë, që në fillim të procedurës penale të paraqesin padi 

civile në procesin penal, në mënyrë që të ankimojnë vendimin e gjykimit të akuzës penale në 

themel.  

3- Gjykimi i padisë civile duhet të bëhet si rregull në procedurën penale, pasi ankimimi i 

viktimës në procedurë ndaj vendimit penal të gjykatës së themelit, është i domosdoshëm, 

veçanërisht kur gjykata disponon me pafajësi për të pandehurin. Deklarimi jo fajtor i të 

pandehurit në procedurën penale, bën që procedura civile e paditësit civil ndaj kryesit të krimit 

me jakë të bardhë ( të pandehurit/të paditurit civil)  të mbetet pa vërtetuar një nga elementët e 

dëmit jashtëkontraktor që është faji. 

4- Mohimi i të drejtës së ankimit ndaj vendimit të gjykatës, e cila refuzon marrëveshjen midis të 

pandehurit dhe prokurorit, duhet të shfuqizohet në Kodin e Procedurës Penale të R.SH, pasi 

përbën shkelje të nenit 43 të Kushtetutës. 

5-Në tekstin e nenit 425 pika “1” të K.Pr.Penale të R.SH, “beneficium  cohaesionis”- përfitimi 

bashkëlidhës, është implementuar gabim, në kundërshtim me natyrën proceduriale të këtij 

instituti. Ai duhet të zbatohet kurdoherë, si një detyrim gjyqësor për gjykatën e shkallës së dytë e 

të tretë, e cila, duhet të veprojë sipas detyrës zyrtare, duke i konstatuar përshtatshmëritë e të 

pandehurit që ka bërë ankim edhe ndaj bashkëtëpandehurit, i cili nuk ka paraqitur ankim. 
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6- Fjalia e dytë, në parashikimin legjislativ në nenin 425 paragr. 1. të K.Pr.P., duhet të 

shfuqizohet, sepse bie ndesh dhe krijon kontradiktë me formulimin në fjalinë e parë të këtij 

paragrafi. Argumenti apo ankimi mbi çështje të ligjit parashtrohet pothuajse çdo herë nga palët, 

dhe gjykata e apelit duhet të ndalet në gjykim vetëm brenda shkaqeve të ankimit. 

 

Studimet statistikore të detajuara apo të mëvetësishme për kriminalitetin e jakave të bardha në 

Republikën e Shqipërisë mungojnë. Duke e studiuar këtë kriminalitet saktësisht edhe nga 

pikëpamja statistikore, do të jetë më i lehtë propozimi për sendërtimin e strategjisë goditëse dhe 

parandaluese të tij. 

Parashikimet kushtetuese dhe ligjore që u bënë në Republikën e Shqipërisë në vitin 2016 për 

krijimin e  Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Byrosë 

Kombëtare të Hetimit dhe Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 

për të hetuar dhe gjykuar funksionarët e lartë shtetërorë, janë një hap i rëndësishëm, sepse do të 

përmirësojnë luftën ndaj kriminalitetit të jakës së bardhë në përgjithësi dhe korrupsionit si formë 

e këtij lloj kriminaliteti në veçanti.  

Ky punim nuk ezauron gjithçka përsa i përket kriminalitetit të jakës së bardhë në Republikën e 

Shqipërisë. Ai hap një dritare në studimin e fenomenologjisë kriminale të jakës së bardhë në 

Shqipëri. Mbetet akoma dhe ka hapësirë në kryerjen e studimeve të tjera në këtë fushë, 

veçanërisht në studimin e formave të organizuara të kriminalitetit të jakës së bardhë dhe shtrohet 

nevoja për hulumtime statistikore dhe intensifikimin e përpjekjeve për t’u munduar të gjejmë 

forma të gjetshme të këtij kriminaliteti “të pagjetshëm”. 
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