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Ende pas rreth 10 muaj nga ngritja e Gjykatave të Posaçme, këto organe 
funksionojnë me 10 gjyqtarë në shkallën e parë dhe  5 gjyqtarë në apel. Mungesa 

e aplikimeve për 12 pozicionet e shpallura vakante nga KLGJ gjatë periudhës 
shkurt-korrik 2020 nuk ka arritur të përmbushë plotësimin e numrit ligjor të 

gjyqtarëve në këto gjykata.

Me ngritjen e Gjykatave të Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 
Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) emëroi 13 gjyqtarë përkohësisht dhe 5 gjyqtarë në 
mënyrë të përhershme. Megjithatë plotësimi i strukturës së këtyre organeve me 

numrin e duhur të gjyqtarëve (shkalla e parë 16 gjyqtarë dhe apeli 11 gjyqtarë) ka 
qenë një sfidat e vazhdueshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ).

****
Me fillimin e funksionimit të Gjykatave të Posaçme në dhjetor 2019 deri në shtator 
2020 në Gjykatën e Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 

janë regjistruar 36 çështje të reja penale. Nga 36 çështjet e regjistruara në 
Gjykatën e Shkallës së Parë KKKO, 25 prej tyre janë ende në gjykim, ndërkohë që 
për 10 prej tyre kanë përfunduar dhe janë dhënë vendimet respektive. 1 prej 36 

çështjeve të regjistruara është kthyer.

Përgjedhja dhe emërimi i Drejtorit të Byrosë Kombëtare të Hetimit, zgjati rreth 7 
muaj muaj. 40 kandidatë, të cilët aplikuan në total për të qenë pjesë e Byrosë 
Kombëtare të Hetimit ju nënshtruan disa fazave të përzgjedhjes dhe testimit, 
ndërkohë që i gjithë procesi u monitorua nga Komisioni i Pavarur I Rishikimit.

653 kandidatë aplikuan për 60 pozicionet vakante hetues në Byronë Kombëtare të 
Hetimit. Ndërkohë që 424 prej tyre u kualifikuan për të vazhduar fazat e 

mëtejshme të përzgjedhjes, në datën 14 tetor është zhvilluar Testi i Arsyetimit 
Logjik, ndërkohë që në datën 26 tetor është zhvilluar Testi i Esesë me shkrim për 

103 kandidatët të cilët u kualifikuan në testin fizik.

****

Në kuadër të zbatimit të Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.01.2020, gjatë 8 muajve 
(shkurt –shtator 2020) të zbatimit të Operacionit Forca e Ligjit, OFL i ka dërguar 
kërkesat për vetëdeklarimin e burimeve të pasurisë 400 shtetasve banues në të 
gjitha qarqet e Shqipërisë. Tre qarqet e para më problematike, me numrin më të 
madh të individëve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar apo krime të 

rënda janë Tirana, Durrësi dhe Fieri.

****

Ashtu sikurse në rastin e shtetasve shqiptarë të dënuar jashtë territorit të 
Shqipërisë,  veprat penale në fushën e narkotikëve përbëjnë aktivitetin kryesor 

kriminal për pjesën më të madhe të individëve të dënuar apo nën hetim në 
Shqipëri, për të cilët OFL ka dërguar kërkesat për vetëdeklarimin e pasurisë. Tek 
kjo kategori veprash penale përfshihen prodhimi dhe shitja e narkotikëve dhe 

trafikimi I narkotikëve.
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Testi i Arsyetimit Logjik, në 
përfundim të të cilit u kualifikuan 
403 kandidatë. Në vijim të 
procedurave, në datën 23 tetor 
2020 ka përfunduar Testi Fizik dhe 
103 kandidatët e kualifikuar i janë 
nënshtruar në datën 26 tetor Testit 
të Esesë me Shkrim. Këto procese 
janë monitorurar nga Komisioni 
Ndërkombëtar i Ekspertëve.

Nisur nga rëndësia e funksionimit 
dhe kompetencave të Strukturës së 
Posaçme kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar, legjislacioni 
ka parashikuar një sërë hapash për 
tu përmbushur nga kandidatët për 
hetues  të BKH-së, finalizimi i të 
cilave do të realizohet brenda një 
periudhe kohore të përcaktuar në 
legjislacion. Ndërkohë për shkak të 
ndër l idh jes në ushtr imin e 
komptencave, me po kaq rëndësi 
do të jetë edhe finalizimi i hapave 
të tjerë me qëllim ngritjen e plotë 
strukturore të SPAK. Në këtë 
mënyrë, përmbyllja e fazës së 
përzgjedhjes së hetuesve pritet të 
vijojë me përmbushjen e hapave të 
tjera në këtë drejtim. 

* Figura 1 -  Fazat e përfunduara në funksion të ngritjes së Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH). Burimi: Byroja Kombëtare e Hetimit

Me ngritjen e Prokurorisë së 
Posaçme kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar në dhjetor të 
vitit 2019, specifikisht me emërimin 
e prokurorëve të posaçëm dhe 
zgjedhjen e Drejtuesit të këtij 
organi, filluan edhe procedurat për 
ngritjen e Byrosë Kombëtare të 
Hetimit (BKH). Duke qenë një nga 
strukturat më të rëndësishme dhe të 
specializuara mbështetëse të 
Prokurorisë së Posaçme, fillimi i 
zbatimit të hapave në drejtim të 
krijimit të këtij institucioni është 
kon s ide r uar  t he lbë so r  pë r  
funksionimin e plotë dhe efiçent të të 
gjithë Strukturës së Posaçme kundër 
Korr ups ion i t  dhe Kr imi t  të  

Përzgjedhja e 60 hetuesve të Byrosë 
Kombëtare të Hetimit është 
gjithashtu një nga fazat më të 
rëndësishme për funksionimin e këtij 
organi. Aplikimet për përzgjedhjen 
e hetuesve u hapën zyrtarisht në 
datën 8 shtator 2020 dhe me 
përfundimin e afatit në datën 29 
shtator 653 kandidatë aplikuan për 
të qenë pjesë e Byrosë Kombëtare 
të Hetimit. Ndërkohë që 424 prej 
tyre u kualifikuan për të vazhduar 
fazat e mëtejshme të përzgjedhjes, 
në datën 14 tetor është zhvilluar 

Hapi i parë në këtë drejtim ishte 
përgjedhja dhe emërimi i Drejtorit të 
Byrosë Kombëtare të Hetimit, një 
proces i zgjati rreth 7 muaj muaj 
duke u finalizuar me emërimin e 
Drejtorit të BKH-së nga Këshilli i 
Lartë i Prokurorisë në Korrik 2020. 
40 kandidatë, të cilët aplikuan në 
total për të qenë pjesë e Byrosë 
Kombëtare të Hetimit ju nënshtruan 
disa fazave të përzgjedhjes dhe 
testimit, ndërkohë që i gjithë procesi 
u monitorua nga Komisioni i Pavarur i 
Rishikimit.

Organizuar (SPAK). Hapat në drejtim 
të ngritjes së 
Byrosë Kombëtare 
të Hetimit (BKH)



3/10

Plotësimi i vakancave në Gjykatat e Posaçme 
kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar    

Ende sot, 10 muaj nga ngritja e 
Gjykatave të Posaçme, këto organe 

Ashtu sikurse ngritja dhe funksionimi 
i Strukturës së Posaçme kundër 
Ko r r u p s i o n i t  d h e  Kr i m i t  t ë  
Organizuar (SPAK), edhe ngritja e 
Gjykatave të Posaçme kundër 
Ko r r u p s i o n i t  d h e  Kr i m i t  t ë  
Organizuar në dhjetor 2019, përbën 
një nga objektivat kryesorë të 
reformës në sistemin e drejtësisë. 
Megjithëse në ndryshim nga organet 
e posaçme të hetimit, Gjykatat e 
Posaçme filluan funksionimin me një 
numër gjyqtarësh të caktuar 
përkohësisht dhe në mënyrë të 
përhershme (Total: 13 gjyqtarë 
përkohësisht dhe 5 në mënyrë të 
përhershme), plotësimi i strukturës 
së këtyre organeve me numrin e 
duhur të gjyqtarëve (shkalla e parë 
16 gjyqtarë dhe apeli 11 gjyqtarë) ka 
qenë një sfidat e vazhdueshme të 
Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ). 

funksionojnë me 10 gjyqtarë në 
shkallën e parë dhe  5 gjyqtarë në 
apel. Për këtë arsye në datën 26 
shkurt 2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor 
shpalli thirrjen për plotësimin e 10 
vendeve vakante në Gjykatat e 
Posaçme kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar (5 vende 
vakante në shkallën e parë dhe 5 
vende vakante në apel). Afatet e 
aplikimeve u shtynë nëpërmjet një 
vendimi të dytë të KLGJ-së nisur nga 
kufizimet dhe situata e krijuar si 
pasojë e pandemisë globale. Në këtë 
mënyrë në fund të muajit prill dhe 
gjatë muajit maj përfunduan të 
gjitha afatet e shtyra për aplikime në 
10 pozicionet vakante në Gjykatat e 
Posaçme KKKO. 
Me përfundimin e afateve, 6 
kandidatë aplikuan në total për 6 
pozicione vakante në Gjykatat e 
Posaçme KKKO (shkalla e parë dhe 
apeli), ndërkohë që vërehet ri-

aplikimi i kandidatëve për disa 
pozicione të ndryshme. Ndërkohë 
që, për këto kandidatë vazhdojnë 
procedurat e përcaktuara ligjore për 
ngritjen e tyre në detyrë në këto 
gjykata, procedurat e aplikimeve 
janë rihapur deri në 3 apo 4 herë për 
të njëjtat vende vakante për të cilat 
nuk ka patur aplikime. Megjithëse 
Këshilli i Lartë Gjyqësor shpalli edhe 
2 pozicione të reja vakante në 
datën 2 korrik 2020, për shkak të 
mungesës së aplikimeve, edhe 
thirrjet për plotësimin e tyre janë 
rishpallur. Gjykatat e Posaçme KKKO 
funksionojnë me trup gjykues të 
përbërë nga 5 gjyqtarë duke bërë 
që mungesa e numrit të parashikuar 
të gjyqtarëve të emëruar në këto 
gjykata të kthehet në një problem 
në drejtim të plotësimit strukturor 
të organeve të gjykimit më të 
rëndësishme në vend.  
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Veprimtaria e Gjykatave të Posaçme 
kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 

Gjykatave të Posaçme kundër korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ju deleguan për kompetencë 24 dosje nga ish-
Gjykatat e Krimeve të Rënda. Me fillimin e funksionimit të tyre në dhjetor 2019 deri në shtator 2020 në Gjykatën e 
Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar janë regjistruar 36 çështje të reja penale, numri më 
i lartë i të cilave është regjistruar gjatë muajve korrik dhe shtator. 

Gjykatave të Posaçme kundër korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ju deleguan për kompetencë 24 dosje nga ish-
Gjykatat e Krimeve të Rënda. Me fillimin e funksionimit të tyre në dhjetor 2019 deri në shtator 2020 në Gjykatën e 
Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar janë regjistruar 36 çështje të reja penale, numri më 
i lartë i të cilave është regjistruar gjatë muajve korrik dhe shtator. 
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Veprimtaria e SPAK në kuadër të zbatimit 
të Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.01.2020

Gjatë 8 muajve (shkurt –shtator 2020) të zbatimit të Operacionit Forca e Ligjit, OFL i ka dërguar kërkesat për 
vetëdeklarimin e burimeve të pasurisë 400 shtetasve banues në të gjitha qarqet e Shqipërisë. Nga të dhënat 
evidentohet që tre qarqet e para më problematike, me numrin më të madh të individëve të dënuar apo akuzuar 
për krim të organizuar apo krime të rënda janë Tirana, Durrësi dhe Fieri, të ndjekura nga Shkodra, Berati dhe 
Elbasani.  Rreth 18% e shtetasve të cilëve OFL i ka dërguar kërkesat për vetëdeklarimin e pasurive, janë shtetas 
shqiptarë të dënuar në vende të ndryshme jashtë Shqipërisë, pjesa më e madhe e të cilëve rezultojnë të jenë 
dënuar në Itali.

Ashtu sikurse në rastin e shtetasve shqiptarë të dënuar jashtë territorit të Shqipërisë,  veprat penale në fushën e 
narkotikëve përbëjnë aktivitetin kryesor kriminal për pjesën më të madhe të individëve të dënuar apo nën hetim 
në Shqipëri, për të cilët OFL ka dërguar kërkesat për vetëdeklarimin e pasurisë. Tek kjo kategori veprash penale 
përfshihen prodhimi dhe shitja e narkotikëve dhe trafikimi i narkotikëve.

Ndërkohë numër të lartë të aktiviteteve kriminale e përbëjnë veprat penale të cilat lidhen me krimet kundër jetës 
ku numrin më të madh të veprave penale në këtë kategori e përbëjnë: vrasja me paramendim dhe vrasja në 
rrethana të tjera cilësuese.
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Kategoria e tretë me numrin më të lartë të veprave penale të shtetasve të cilëve OFL ka dërguar kërkesat për 
vetëdeklarimin e pasurisë, e përbëjnë veprat penale që lidhen me vjedhjen e pasurisë, ku numrin më të lartë e 
përbëjnë: vjedhja me armë dhe vjedhja me dhunë. 

Veprat penale të kryera nga banda e armatosur dhe organizata kriminale përbëjnë gjithashtu një numër të 
konisderueshëm veprash penale, rreth 51 të tilla. Megjithëse të konsideruara si vepra kryesore penale të lidhura 
me krimin e organizuar, këto vepra penale përbëjnë një volum më të vogël krahasuar me kategoritë më lart që 
lidhen me krimet kundër jetës dhe vjedhjen. 

Ndërkohë në Gjykatën e Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për periudhën maj-korrik 2020, në 
kuadër të zbatimit Aktit Normativ janë zhvilluar në total 59 seanca gjyqësore nga të cilat 21 përfunduar dhe 38 
janë shtyrë.

Nisur nga të dhënat deri në këtë kohë, në Gjykatën e Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 
janë rregjistruar 161 kërkesa. Nga këto kërkesa, 80 çështje janë për sekuestrim pasurie, për heqje sekuestroje 
janë 9 çështje, për zgjatje afati sekuestroje janë 30 çështje dhe kërkesa për konfiskim janë 42 çështje.
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Ky buletin realizohet nË 
kuadËr tË projektit: Forcimi i 
informimit dhe pjesmarrjes së 
publikut në zbatimin e 
reformës në drejtësi 
nëpërmjet monitorimit, 
vlerësimit dhe komunikimit të 
procesit të ngritjes dhe 
funksionimit të institucioneve 
për të luftuar korrupsionin 
dhe krimin e organizuar

Projekt i f inancuar nga: 

Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Fondacioni 

Gjatë periudhës Qershor – 
Shtator 2020 Qendra për 
Studimin e Demokracisë dhe 
Qeverisjes (CSDG) do të 
punojë për zbatimin e projektit 
të mbështetur nga Fondacioni 
Shoqëria e Hapur për 
Shqipërinë “ Forcimi i 
informimit dhe pjesmarrjes së 
publikut në zbatimin e 
reformës në drejtësi nëpërmjet 
monitorimit, vlerësimit dhe 
komunikimit të procesit të 
ngritjes dhe funksionimit të 
institucioneve për të luftuar 
korrupsionin dhe krimin e 
organizuar”. 
Reforma në sistemin e 
drejtësisë është një nga 
reformat më të thella dhe 
gjithëpërfshirësë të ndërmarra 
në Shqipëri në vitet e fundit, e 
cila synon të adresojë 
problemin e hetimit të 
korrupsionit dhe krimit të 
organizuar, të evidentuara ndër 
pengesat kryesore për 
zhvillimin e metejshëm 
ekonomiko shoqëror të vendit 
dhe për antarësimin në 
Bashkimin Evropian. Një nga 
komponentët kryesorë të kësaj 
reforme është ngritja e 
institucioneve për të luftuar 
korrupsionin dhe krimin e 
organizuar. 

INFORMACION I PËRGJITHSHËM MBI PROJEKTIN

Kohëzgjatja

Qëllimi 
i Projektit

Objektivat 
e Projektit

Institucionet 
e reformës 
në drejtësi, 
fokusi i Projektit

Produktet 
e Projektit

Rezultatet 
e pritshme 

Përfituesit 
kryesorë

Korrik 2019 – Prill 2020

Qëllimi kryesor i projektit është monitorimi, vlerësimi dhe mbështetja në 
vazhdimësi e procesit të ngritjes dhe funksionimit të institucioneve kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku përfshihen Gjykatat e Posaçme dhe SPAK.

• Të informojë dhe ndërgjegjësojë qytetarët dhe palë të interesuara mbi 
procesin e krijimit dhe funksionimit të institucioneve për të luftuar 
korrupsionin dhe krimin e organizuar. 

• Të forcojë mbështetjen dhe besimin e publikut për institucionet e reja 
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si dhe të vendosë një standardi 
të ri komunikimi dhe ndërveprimi me Gjykatat e Posaçme dhe SPAK.

Objektivat specifikë të projektit janë: 
• Të monitorojë dhe vlerësojë procesin e ngritjes dhe funksionimit të 
institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, përfshirë 
zbatimin e kompetencave të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë 
të Prokurorisë në krijimin  e Gjykatave të Posaçme dhe SPAK. 

• Të ndërveprojë me palët e interesuara nëpërmjet advokimit dhe mbështetjes 
së autoriteteve shtetërore përgjegjëse për zbatimin e reformës në drejtësi.

• SPAK një strukturë e cila përbëhet nga dy komponentë: 

• Byroja Kombëtare e Hetimit

• Gjykata e Shkallës së Parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar
• Gjykata e Apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar 

• Prokuroria e Posaçme 

• Përgatitja e katër Buletineve Informuese, një në çdo tre muaj, nën titullin 
“SPAK Monitor”

• Përgatitja dhe prezantimi i Web Project – SPAK

• Përgatitja dhe shpërndarja e dy spoteve audiovizuale sensibilizuese e 
informuese

• Përgatitja e një Plani Komunikimi
• Përgatitja e Broshurave Informative, në çdo dy-tre javë, nën titullin “SPAK Info”

• Zhvillimi i 3 Tryezave Tematike 

• Hartimi i Strategjisë së Angazhimit të Palëve të Interesit (SAPI)

Rezultatet e pritshme të projektit janë: 
• Monitorimi i saktë dhe gjithëpërfshirës i të gjitha hapave ligjore dhe 
administrativë për ngritjen e Gjykatave të Posaçme dhe SPAK. 
• Përmirësimi i informimit të qytetarëve, por edhe aktorëve të tjerë duke synuar 
të forcojë angazhimin e tyre dhe advokimin për çështje specifike të lidhura me 
ecurinë e ngritjes dhe funksionimit të Gjykatave të Posaçme dhe SPAK. 
• Vendosja e kontakteve ndërvepruese dhe hartimi i planeve të komunikimit me 
institucionet kundër korrrupsionit dhe krimit të organizuar, me qëllim përmirësimin 
e komunikimit dhe pjesëmarrjes si edhe ofrimin e mbështetjes ndaj tyre. 

Përfituesit kryesorë të projektit do të jenë: 
• Institucionet kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ku përfshihen 
Gjykatat e Posaçme dhe SPAK. 
• Në kuadër të komponentit të komunikimit, do të jenë përfitues gjithashtu 
edhe Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë si organe 
kryesore për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të posaçëm. 
• Organizata, media, ekspertë, gazetarë, institucione shtetërore dhe 
ndërkombëtare si edhe qytetarët dhe publiku i gjerë do të përfitojnë në 
kuadër të projektit nëpërmjet një informimi më të mirë dhe gjithëpërfshirës 
të proceseve, pjesëmarrjes aktive në ndjekjen e zbatimit të hapave ligjorë për 
ngritjen e gjykatave të Posaçme dhe SPAK si edhe advokimit për të adresuar 
apo diskutuar çështje të rëndësishme të evidentuara gjatë zbatimit.

Programi/
Fusha e zbatimit 

Programi i Reformës në Drejtësi financuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur 
për Shqipërinë

Nevoja e zbatimit 
të këtij Projekti

Nevoja për informim mbi proceset e ndërmjetme ligjore dhe administrative, 
përcaktuese për ecurinë dhe finalizimin e krijimit të Gjykatave të Posaçme 
dhe SPAK si dhe nevoja më shumë komunikim dhe mbështetje në drejtim të 
ngritjes së kapaciteteve administrative dhe njerëzore për fillimin e ushtrimit 
të kompetencave të Gjykatave të Posaçme dhe SPAK.

Instrumentat 
dhe mekanizmat 

Gjatë zbatimit të projektit dhe monitorimit, vlerësimit dhe mbështetjes së 
institucioneve kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, do të përdoret një 
kombinim i metodave, në përputhje me aktivitetet e parashikuara, të cilat do të 
jenë: (1) hulumtuese, (2) monitoruese (3) advokuese dhe (4) komunikuese.


