
Veprimtaria e Prokurorisë së 
Posaçme dhe Gjykatave të Posaçme 
për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar 

2020

Raport
Vlerësimi



Raport Vlerësimi:

Veprimtaria e Prokurorisë së Posaçme dhe Gjykatave 
të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar 2020

Autorë:

Arjan DYRMISHI
Mirsada HALLUNAJ

Shkurt 2021

Ky raport u përgatit nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes në kuadër të 
projektit: “Mbështetja e zbatimit të reformës në drejtësi nëpërmjet monitorimit dhe 
vlerësimit të SPAK dhe Gjykatave të Posaçme”, i mbështetur nga Programi i Reformës në 
Drejtësi, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Mendimet e shprehura në këtë 
raport janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht mendimet e donatorit.

© Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes (CSDG)
Tiranë, Shkurt 2021



3

Përmbajtja
Grafikë / Figura / Tabela .......................................................................................................................................5

Gjetje kryesore.........................................................................................................................................................8

Hyrje .........................................................................................................................................................................16

Metodologjia..........................................................................................................................................................19

KAPITULLI I: Përmbledhje e veprimtarisë së Prokurorisë së Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin 
dhe Krimin e Organizuar ....................................................................................................................................23

Mbi aktivitetin e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar (SPAK) gjatë vitit 2020...............................................................................................................23

A. Procedimet penale ................................................................................................................................23

B. Hetime të kryera dhe procedime penale dërguar për gjykim....................................................24

C. Hetimet pasurore në kuadër të zbatimit të Ligjit Antimafia.......................................................25

D. Masat parandaluese në kuadër të Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.01.2020 ...............................26

Mbi aktivitetin e Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar gjatë vitit 2020 ...........................................................................................................................27

A. Numri dhe lloji i çështjeve penale të mbartuara dhe të regjistruara .......................................27

B. Gjykimi dhe vendimet e Gjykatave të Posaçme.............................................................................29

C. Gjykimet pasurore në kuadër të zbatimit të Ligjit Antimafia .....................................................30

D. Masat parandaluese në kuadër të Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.1.2020 ..................................31

PJESA II: Vlerësimi i efektivitetit të përgjigjes gjyqësore në procedimin e çështjeve 
të korrupsionit dhe krimit të organizuar të dërguara për gjykim në Gjykatat e 
Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ..................................................................................33

Produktiviteti .....................................................................................................................................................33

Procedimet penale për korrupsionin.....................................................................................................33

Procedimet penale në fushën e krimit të organizuar........................................................................34

Efiçenca................................................................................................................................................................35

Plotësimi i vakancave në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar..................................................................................................................................................35

Kohëzgjatja e çështjeve...........................................................................................................................36

Kohëzgjatja e çështjeve penale për korrupsionin.................................................................37

Kohëzgjatja e çështjeve penale në fushën e krimit të organizuar....................................38

Relevanca ............................................................................................................................................................40

Procedimet penale për korrupsionin ....................................................................................................40

Subjektet kryesore........................................................................................................................40

Vepra të tjera penale ...................................................................................................................42

Masa e dënimit..............................................................................................................................44



4

Procedimet penale në fushën e krimit të organizuar........................................................................47

Veprat kryesore penale ...............................................................................................................47

Veprimtaritë kyesore kriminale & Modus operandi ............................................................49

Numri i personave (pandehurve) të përfshirë / Organizata kriminale & 
Grupi i strukturuar kriminal ........................................................................................................51

KAPITULLI III: Rekomandime .............................................................................................................................55

ANEKS A: Statusi i çështjeve të regjistruara në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 
Parë dhe Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (19 dhjetor 2019 – 31 
dhjetor 2020) .........................................................................................................................................................57

ANEKS B: Masat e dënimit të kërkuara nga Prokuroria e Posaçme kundër 
Korrupsioninit dhe Krimit të Organizuar dhe masat e dënimit të dhëna nga Gjykata 
e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për 
procedimet penale për korrupsionin për të cilat ka përfunduar gjykimi në shkallën 
e parë (19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020) .....................................................................................................61

ANEKS C: Masat e dënimit të kërkuara nga Prokuroria e Posaçme kundër 
Korrupsioninit dhe Krimit të Organizuar dhe masat e dënimit të dhëna nga Gjykata 
e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për 
procedimet penale në fushën e krimit të organizuar për të cilat ka përfunduar 
gjykimi në shkallën e parë (19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)................................................................64



5

Grafikë / Figura / Tabela

Grafik 1 Numri i procedimeve penale të regjistruara në Prokurorinë e Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (19.12.2019 – 31.12.2019 & 01.01.2020 – 
19.12.2020)

Grafik 2 Raporti i numrit të procedimeve penale të hetuara në Prokurorinë e Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe numrit të procedimeve penale të 
dërguara për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 
dhe Krimin e Organizuar (19 dhjetor 2019 – 19 dhjetor 2020)

Grafik 3 Numri i hetimeve pasurore të kryera nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit 
dhe Krimit të Organizuar në zbatim të Ligjit Antimafia (19.12.2019 – 31.12.2019 & 
01.01.2020 – 19.12.2020)

Grafik 4 Masat e marra nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar, në kuadër të zbatimit të Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.01.2020 (1 shkurt 
2020 – 19 dhjetor 2020)

Grafik 5 Numri i kërkesave të ardhura në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në kuadër të zbatimit të Ligjit Antimafia (Viti 
2020)

Grafik 6 Numri i kërkesave të paraqitura, pranuara dhe shqyrtuara në Gjykatën e Posaçme të 
Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar në kuadër të zbatimit të 
Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.01.2020 (Viti 2020)

Grafik 7 Veprat penale në çështjet e korrupsionit të regjistruara në Gjykatën e Posaçme të 
Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (19 dhjetor 2019 – 31 
dhjetor 2020)

Grafik 8 Kërkesat për ndihmë të ndërsjelltë juridike nga autoritetet gjyqësore të huaja sipas 
shteteve (19 dhjetor 2019 – 19 dhjetor 2020)

Grafik 9 Kërkesat për ndihmë të ndërsjelltë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të huaja 
nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (19 dhjetor 
2019 – 19 dhjetor 2020)

Figura 1 Lloji i çështjeve të mbartura dhe çështjeve të reja të regjistruara në Gjykatën e 
Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (19 dhjetor 
2019 – 31 dhjetor 2020)

Figura 2 Numri i çështjeve të mbartura dhe numri i çështjeve të reja të regjistruara në Gjykatat 
e Posaçme të Shkallës së Parë & Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (19 
dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)



6

Figura 3 Statusi i çështjeve në Gjykatat e Posaçme të Shkallës së Parë & Apelit për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2021)

Figura 4 Ecuria e shqyrtimit të procedimeve penale për korrupsionin në Prokurorinë e 
Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Gjykatat e 
Posaçme të Shkallës së Parë & Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (19 
dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Figura 5 Ecuria e shqyrtimit të procedimeve penale në fushën e krimit të organizuar në 
Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe 
Gjykatat e Posaçme të Shkallës së Parë & Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar (19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Figura 6 Kërkesat për ndihmë të ndërsjelltë juridike nga autoritetet gjyqësore të huaja & 
Kërkesat për ndihmë të ndërsjelltë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të huaja 
në lidhje me veprat penale të korrupsionit (19 dhjetor 2019 – 19 dhjetor 2020)

Figura 7 Vepra të tjera penale të regjistruara në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Figura 8 Masat përfundimtare të dënimit të dhëna nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë 
për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për procedimet penale të korrupsionit (19 
dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Figura 9 Masat e dënimit të dhëna nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin 
dhe Krimin e Organizuar për procedimet penale të korrupsionit në rastet e Miratimit 
të marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe Pezullimit të vendimeve të dënimit (19 
dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Figura 10 Veprat kryesore penale të çështjeve në fushën e krimit të organizuar të regjistruara 
në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 
(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Figura 11 Veprimtaritë kryesore kriminale, të ndërmarra për kryerjen e veprave penale në 
çështjet në fushën e krimit të organizuar të regjistruara në Gjykatën e Posaçame të 
Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (19 dhjetor 2019 – 31 
dhjetor 2020)

Figura 12 Mënyra e veprimit të krimit të organizuar për kryerjen e veprimtarisë kriminale sipas 
çështjeve në fushën e krimit të organizuar të regjistruara në Gjykatën e Posaçame të 
Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (19 dhjetor 2019 – 31 
dhjetor 2020)

Tabela 1  Indikatorët e përdorur për të vlerësuar procedimet penale në fushën e korrupsionit 
dhe krimit të organizuar të regjistruara në Prokurorinë e Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Gjykatat e Posaçme për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar



7

Tabela 2 Kohëzgjatja e gjykimit sipas fragmenteve kohore të çështjeve penale për 
korrupsionin, për të cilat ka përfunduar gjykimi në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 
së Parë KKKO (19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2021)

Tabela 3 Kohëzgjatja e gjykimit (në ditë) për secilën nga çështjet penale për korrupsionin, për 
të cilën ka përfunduar gjykimi në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë KKKO (19 
dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2021)

Tabela 4 Kohëzgjatja e gjykimit sipas fragmenteve kohore të çështjeve penale në fushën e 
krimit të organizuar, për të cilat ka përfunduar gjykimi në Gjykatën e Posaçme të 
Shkallës së Parë KKKO (19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2021)

Tabela 5 Kohëzgjatja e gjykimit (në ditë) për secilën nga çështje penale në fushën e krimit të 
organizuar, për të cilën ka përfunduar gjykimi në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 
Parë KKKO (19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2021)

Tabela 6 Numri i të pandehurve dhe numri i të dënuarve në çështjet penale në fushën e krimit 
të organizuar të regjistruara në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Tabela 7 Numri i të pandehurve në çështjet penale në fushën e krimit të organizuar, ku 
përfshihen vepra penale në kuadër të organizatave kriminale (19 dhjetor 2019 – 31 
dhjetor 2020)

ANEKS A Statusi i çështjeve të regjistruara në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë dhe 
Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

ANEKS B Masat e dënimit të kërkuara nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsioninit dhe 
Krimit të Organizuar dhe masat e dënimit të dhëna nga Gjykata e Posaçme e Shkallës 
së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për procedimet penale për 
korrupsionin për të cilat ka përfunduar gjykimi në shkallën e parë (19 dhjetor 2019 – 
31 dhjetor 2020)

ANEKS C Masat e dënimit të kërkuara nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsioninit dhe 
Krimit të Organizuar dhe masat e dënimit të dhëna nga Gjykata e Posaçme e Shkallës 
së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për procedimet penale në fushën 
e krimit të organizuar për të cilat ka përfunduar gjykimi në shkallën e parë (19 dhjetor 
2019 – 31 dhjetor 2020)



8

Gjetje kryesore

Ky raport kryen një vlerësim të përformancës së Prokurorisë dhe Gjykatave të Posaçme gjatë vitit 
të parë të punës përkundrejt tre dimensioneve: produktiviteti, efiçenca dhe relevanca.

Dimensioni i produktivitetit kryen një vlerësim të numrit të procedimeve të regjistruara në baza 
vjetore përkundrejt numrit të çështjeve të dërguara në gjykim si dhe statusin e tyre aktual; 

Dimensioni i efiçensës është fokusuar në vlerësimin e kohëzgjatjes së çështjeve për gjykim sipas 
kalendarit kohor të gjykatave dhe kohëzgjatjes mesatare të çështjes; 

Dimensioni i relevancës synon të kryejë një vlerësim të çështjeve në përputhje me kompleksitetin 
dhe rëndësinë.

Produktiviteti

Numri më i madh i dosjeve, të cilat u transferuan nga ish-Prokuroritë dhe Gjykatat e Krimeve të 
Rënda në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Gjykatat e 
Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, përbëhej nga procedime penale në fushën e 
krimit të organizuar. Me fillimin e ushtrimit të veprimtarisë së SPAK dhe Gjykatave të Posaçme në 
19 dhjetor numri i procedimeve penale në fushën e korrupsionit i tejkaloi ato në fushën e krimit të 
organizuar. 

Për të dyja fushat e veprimtarisë (korrupsion dhe krimi i organizuar), ka një diferencë të dukshme 
ndërmjet numrit të procedimeve të regjistruara nga Prokuroria e Posaçme dhe numrit të çështjeve 
të dërguara për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar. Rreth 10% e procedimeve penale në total të hetuara nga Prokuroria e Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar është dërguar për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 
së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe rreth 31% e numrit total të të pandehurve 
është dërguar për gjykim në këtë gjykatë.

• 120 krim i organizuar
• 82 korrupsion

Procedime penale të trasferuara në Prokurorinë 
e Posaçme KKKO

• 42 krim i organizuar
• 158 korrupsion

Procedime penale të regjistruara në 
Prokurorinë e Posaçme KKKO

• 23 krim i organizuar
• 2 korrupsion

Dosje të transferuan në Gjykatën e Posaçme të 
Shkallës së Parë KKKO

• 27 krim i organizuar
• 38 korrupsion

Çështje të regjistruara në Gjykatën e Posaçme 
të Shkallës së Parë KKKO
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Numri i përgjithshëm i kërkesave për sekuestrim dhe konfiskim përkundrejt numrit të përgjithshëm 
të hetimeve pasurore të kryera nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar, paraqet gjithashtu një diferencë të theksuar. 

Ligji Antimafia

Nga 310 hetime pasurore të kryera nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar në kuadër të zbatimit të Ligjit Antimafia janë dërguar në gjykatë 11 kërkesa për sekuestro 
dhe 4 për konfiskim. 

Gjatë vitit 2020 për rreth 50% të tyre Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 
Krimin e Organizuar ka përfunduar shqyrtimin.

Akti Normativ Nr. 1 datë 31.01.2020

Edhe numri i kërkesave për sekuestro dhe konfiskim në zbatimin të Aktit Normativ Nr. 1, datë 
31.01.2020 nuk tejkalon gjysmën e numrit total të kërkesave. 

Për rreth 49% të numrit të kërkesave për sekuestro, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar ka kërkuar konfiskimin e pasurisë (113 kërkesa për sekuestro dhe 55 kërkesa për 
konfiskim). 

Një numër i konsiderueshëm kërkesash evidentohet në rastet e plotësimit të dokumentacionit (50), 
si edhe në numrin e kërkesave për heqje sekuestro (42). 

Gjatë vitit 2020 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka 
përfunduar shqyrtimin për 11 kërkesave për konfiskim.

39 dërguar për gjykim240 / procedime penale për Korrupsion

63 dërguar për gjykim209 / të pandehur për vepra penale të 
korrupsionit

16 dërguar për gjykim162 / procedime penale në fushën e krimit 
të organizuar

117 dërguar për gjykim255 / të pandehur për verpa penale në 
fushën e krimit të organizuar
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Efiçenca
Kohëzgjatja e çështjeve në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar është vlerësuar sipas segmenteve kohore, të cilat përfshijnë kohën e regjistrimit të 
çështjes në gjykatë deri në momentin e marrjes së vendimit. 

Nga ky vlerësim rezulton që kohëzgjatja e shqyrtimit gjyqëor për procedimet penale në fushën e 
krimit të organizuar, rezulton të jetë më e lartë në krahasim me kohën për përfundimin e gjykimit 
të procedimeve penale të korrupsionit. 

Kohëzgjatja mesatare e gjykimit gjatë vitit 2020 prej 236 ditë ose 7 muaj dhe 24 ditë në rastet e 
çështjeve të korrupsionit është tejkaluar për 1 çështje, ndërsa në fushën e krimit të organizuar për 
12 çështje. Afati i arsyeshëm i gjykimit të krimeve në gjykimin penal në shkallë të parë deri në 2 
vjet është tejkaluar për vetëm 1 çështje në fushën e krimit të organizuar.

113

55

42

50

7
14

Kërkesa për sekuestro në 
gjykatë
Kërkesa për konfiskim

Heqje sekuestroje

Kthime për plotësim

Kërkesa për vendosje masë 
parandaluese individuale
Në proces vlerësimi nga 
prokurorët
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korrupsion
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7% 
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korrupsion

7% krim i 
organizuar
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Relevanca

Çështjet/akuzat për korrupsion ndaj personave që ushtrojnë funksione publike përbëjnë numrin 
më të lartë të çështjeve në fushën e korrupsionit. Në 28 çështje penale për korrupsionin përfshihen 
25 akuza për korrupsion aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike dhe 6 akuza për 
korrupsion pasiv ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. 

Për veprën penale të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione 
publike, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë janë regjistruar 8 çështje penale, ndërkohë që 
kjo vepër penale përfshihet edhe në 2 çështje, të cilat lidhen me korrupsionin e personave që 
ushtrojnë funksione publike.

Vetëm 3 çështje për korrupsion, të cilat përfshijnë akuza ndaj subjekteve gjyqtarë, prokurorë dhe 
funksionarë të lartë të drejtësisë janë regjistruar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë, 
ndërkohë që asnjë çështje penale që përfshin akuza të korrupsionit ndaj funksionarëve të lartë 
shtetërore apo të zgjedhurve vendorë nuk pasqyrohet të jetë regjistruar në këtë gjykatë deri në 31 
dhjetor 2020. 

Në ndryshim nga subjektet e akuzuar për çështjet të lidhura me korrupsionin, ndër të akuzuarit për 
vepra të tjera penale përfshihen edhe funksionarë apo ish-funksionarë të niveleve të larta, por 
numri i këtyre çështjeve është shumë i vogël.

Korrupsioni i nëpunësve publikë përbën veprën kryesore penale në rastet e çështjeve të korrupsionit 
të dërguara për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë. Në pjesën më të madhe të madhe 
të çështjeve në fushën e korrupsionit (65%) të regjistruara në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 
Parë, numri i të pandehurve është 1. 

Për akuzat penale të korrupsionit, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë ka dhënë 5 dënime me 
burgim për 5 të pandehur. Dënimi maksimal i dhënë për këto akuza është 3 vjet dhe minimali 6 
muaj. 

Për 5 çështje të tjera të lidhura me procedime penale për korrupsionin, gjykata ka pranuar miratimin 
e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, por në të gjitha rastet masa e dënimit e përcaktuar për të 

Korrupsioni aktiv i personave që 
ushtrojnë funksione publike 
(Neni 244)

Korrupsioni pasiv i personave që 
ushtrojnë funksione publike 
(Neni 259)

Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm 
ndaj personave që ushtrojnë 
funksione publike (Neni 245/1)

Korrupsioni aktiv i gjyqtarit, 
prokurorit dhe i funksionarëve të 
tjerë të drejtësisë (Neni 319)

Shkelja e barazisë së 
pjesëmarrësve në tendera apo 
ankande publike (Neni 258)
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pandehurit është pezulluar duke u zëvendësuar  me vënie në provë ose punë në interes publik.  Në 
vetëm 1 rast gjykata ka refuzuar miratimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë.   

Për 5 vendime të tjera të lidhura gjithashtu me procedime penale të korrupsionit, është pranuar nga 
gjykata kërkesa e Prokurorisë së Posaçme për pezullim e ekzekutimit të vendimit me burgim dhe 
zëvendësimi me provë apo punë në interes publik për periudha kohore të cilat variojnë nga 1 vit/8 
muaj (maksimale) deri në 6 muaj (minimale). 

Edhe në këto raste akuzat për korrupsion i referohen kryesisht veprës penale të korrupsionit të 
personave ushtrojnë funksione publike.

Akuzat kryesore penale, të cilat përbëjnë numrin më të lartë në procedimet penale në fushën e 
krimit të organizuar lidhen me: Grupin e strukturuar kriminal; Kryerjen e veprave nga grupi i 
strukturuar kriminal; Prodhimin dhe shitjen e narkotikëve si edhe Trafikimin e narkotikëve. 
Ndërkohë që vrasja dhe vjedhja evidentohet të jenë mënyrat kryesore të veprimit të krimit të 
organizuar për kryerjen e veprimtarisë kriminale.

5 të pandehur

• Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë ka dhënë masën e dënimit me burgim 3 vjet 
(më e larta) deri në 6 muaj (më e ulta)

5 të pandehur

• Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë ka pranuar kërkesën e Prokurorisë së Posaçme 
për miratimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë duke zëvendësuar masën e 
dënimit për të pandehurin me periudhë prove

5 të pandehur

• Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë ka pranuar kërkesën e Prokurorisë së Posaçme 
duke zëvendësuar masën e dënimit për të pandehurin me periudhë prove

1 i pandehur

• Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë ka refuzuar kërkesën e Prokurorisë së 
Posaçme për miratimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe zëvendësimin e 
masës së dënimit për të pandehurin me periudhë prove

Grupi i 
strukturuar 

kriminal

Kryerja e 
veprave penale 
nga organizata 
kriminale dhe 

grupi i 
strukturuar 

kriminal

Trafikimi i 
narkotikëve

Prodhimi dhe 
shitja e 

narkotikëve



13

Veprimtaritë kryesore kriminale, të ndërmarra për kryerjen e veprave penale në fushën e krimit të 
organizuar përfshijnë: Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve; Pastrimi i produkteve të veprës 
penale ose veprimtarisë kriminale; Falsifikimi i dokumentave; Falsifikimi i letërnjoftimeve, i 
pasaportave ose i vizave si edhe Falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve.

Për rreth 58% të çështjeve në fushën e krimit të organizuar, numri i të pandehurve është nga 3 deri 
në 5 dhe në rreth 21% numri i të pandehurve është ndërmjet 5-10. Për akuza penale që lidhen me 
grupin e strukturuar kriminal dhe kryerjen e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i 
strukturuar kriminal, evidentohen edhe dosje penale me numër të pandehurish mbi 10, të cilat 
përbëjnë rreth 21% të dosjeve penale në fushën e krimit të organizuar.

Konkluzione

Megjithë rritjen e numrit dhe denoncimeve për kallzime penale, veçanërisht atyre në fushën e 
korrupsionit të regjistruara në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar gjatë vitit 2020, procedimet penale të dërguara për gjykim përbëjnë një përqindje të 
vogël në raport me numrin e përgjithshëm të kërkesave të regjistruara. Eksperienca të ngjashme 
sa i përket raportit të përgjithshëm të numrit të procedimeve të regjistruara dhe statusit të tyre 
identifikohen edhe në struktura të ngjashme dhe të njohura në rajon siç është rasti i USKOK në 
Kroaci (Zyra për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar), por specifikimi i shkaqeve dhe 
problematikave të hasura në drejtim të dërgimit të çështjeve për shqyrtim gjyqësor, përbën një 

Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve

Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë 
kriminale 

Falsifikimi i dokumentave 

Falsifikimi i letërnjoftimeve, i pasaportave ose i vizave 

Falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve 

Në 58% të 
çështjeve

• numri i të 
pandehurve është 
nga 3 deri në 5 

Në 21% të 
çështjeve

• numri i të 
pandehurve është 
ndërmjet 5-10 

Në 21% të 
çështjeve

• numri i të 
pandehurve është 
mbi 10 
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element mjaft të rëndësishëm në drejtim të transparencës mbi ndëshkueshmërinë dhe formulimin 
e një përgjigjeje sa më produktive ndaj fenomeneve të korrupsionit dhe krimit të organizuar.1

Gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre, institucionet e reja të hetimit dhe gjykimit vazhdojnë të 
funksionojnë ende me një numër jo të plotë prokurorësh dhe gjyqtarësh. Kjo situatë paraqitet edhe 
më problematike sa i përket numrit të gjyqtarëve të posaçëm. 

Plotësimi i vendeve vakante në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 
vazhdon të jetë një nga sfidat dhe kufizimet kryesore për mbarvajtjen sa më efiçente të këtyre 
institucioneve, të cilat në të dyja shkallët përbëhen aktualisht nga një numër i ulët gjyqtarësh të 
emëruar përkundrejt numrit të parashikuar në dispozitat ligjore. Funksionimi me kapacitet jo të 
plotë i këtyre institucioneve ndikon në rritjen e numrit të çështjeve të mbartura (backlog) për 
gjykim në vitin 2021 si edhe në vlerësimin pozitiv të treguesve të tjerë që lidhen me efikasitetin e 
shqyrtimit gjyqësor.

Megjithëse të krijuara me qëllim hetimin dhe gjykimin e funksionarëve apo ish-funksionarëve të 
lartë shtetërore, numri i çështjeve të regjistruara në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë gjatë 
vitit 2020, të cilat përfshijnë akuza për korrupsion ndaj këtyre subjekteve është shumë i ulët. Pjesa 
më e madhe e çështjeve të regjistruara për korrupsion përfshijnë kryesisht akuza ndaj punonjësve 
publikë. 

Ndëshkueshmëria për veprat penale të lidhura me korrupsionin përbën gjithashtu një tjetër 
element, i cili vlerësohet se ndikon në perceptimin dhe besimin e qytetarëve në luftën kundër 
korrupsionit. Megjithëse i konsideruar si një nga pengesat kryesore të vendit, në pjesën më të 
madhe të dënimeve të dhëna nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për vepra penale të 
korrupsionit, masa e dënimit me burgim është zëvendësuar me periudhe prove në shërbim publik 
për të pandehurit. 

Propozimet më të fundit të paketës së përbërë nga 10 projektligje2 përbëjnë një nismë të 
rëndësishme në drejtim të rregullimit të disa prej sfidave të përmendura më lart që lidhen me  
Prokurorinë dhe Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

1 Zyra e Avokatit të Shtetit e Republikës së Kroacisë, Raport Vjetor 2019, faqe, 118-128: 
http://www.dorh.hr/dorh05052020 
2 - Kuvendi i Shqipërisë, Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i 
Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar: 
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53567 
- Kuvendi i Shqipësë, Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 97/2016 “Për organizimin e prokurorisë në 
Republikën e Shqipërisë”: https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53568 
- Kuvendi i Shqipërisë, Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 8116, datë 29.03.1996, “Kodi i 
Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar: 
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53569 
- Kuvendi i Shqipërisë, Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i 
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar: https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53570 
- Kuvendi i Shqipërisë, Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 8577, datë 10.02.2020 “Për organizimin 
dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar: 
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53571 
- Kuvendi i Shqipërisë, Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit 
gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”: https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53572 
- Kuvendi i Shqipërisë, Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 95/2016 “Për organizimin dhe 
funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”: 
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53573 
- Kuvendi i Shqipërisë, Projektligj “Për një ndryshim në Ligjin Nr. 25/2019 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë 
gjyqësore”: https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53574 

http://www.dorh.hr/dorh05052020
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53567
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53568
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53569
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53570
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53571
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53572
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53573
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53574
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Një nga vështirësitë kryesore të hasura gjatë vlerësimit të çështjeve në fushën e korrupsionit, por 
edhe të krimit të organizuar ka qenë informacioni dhe të dhënat e publikuara në lidhje me vlerat 
financiare të dëmit (humbjes) ekonomik të shkaktuara nga kryerja e veprave penale në fushën e 
korrupsionit. Në informacionin e publikuar si pjesë e dispozitivit në vendimet e Gjykatës së 
Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në raste specifike 
identifikohen sendet e sekuestruara, por jo vlerat respektive të tyre. 

Përveçse efekteve negative në mbrojtjen e interesave të publikut dhe qytetarëve, veprat penale në 
fushën e korrupsionit shkaktojnë kryesisht dëme të natyrës ekonomike dhe me ndikim në 
mirëqënien e qytetarëve. Për këtë arsye ky element përbën një objektiv kryesor në vazhdimësi për 
grupin e projektit. Gjithashtu, një verësim i plotë dhe gjithëpërfshirës i aseteve kriminale dhe 
përfshirjes së tyre në ekonominë e ligjshme përbën një nevojë mjaft thelbësore.

Rekomandimet kryesore të këtij raporti vlerësimi theksojnë rëndësinë e publikimit të të dhënave 
të përditësuara dhe plota, të cilat përbëjnë një problematikë të evidentuar gjatë fazës së parë 
(monitorimit) për hartimin e këtij raporti vlerësimi. Qëllimi kryesor i këtyre rekomandimeve dhe 
adresimi i tyre për përmirësim synon të kontribuojë jo vetëm në rritjen e transparencës së 
institucioneve respektive, por edhe në kryerjen e një analize sa më të plotë dhe të saktë në drejtim 
të shqyrtimit gjyqësor të çështjeve për korrupsionin dhe krimin e organizuar.

Adresimi i problematikave me të cilat janë përballur institucionet e reja të hetimit dhe gjykimit 
gjatë vitit të parë të veprimtarisë së tyre, do jetë një hap i nevojshëm në funksion të përmirësimit 
të vazhdueshëm, por në mënyrë të veçantë në funksion të arritjes së rezultateve konkrete në luftën 
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. 

- Kuvendi i Shqipërisë, Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 49/2012, datë 03.05.2012, “Për gjykatat 
administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, të ndryshuar: 
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53576 
- Kuvendi i Shqipërisë, Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar: 
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53577 

https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53576
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53577
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Hyrje

Në 19 dhjetor 2020, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) 
dhe Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, përmbushën 1 vit nga ngritja 
dhe fillimi i veprimtarisë. Megjithë sfidat që shoqëruan këto institucione në drejtim të kompletimit 
të plotë strukturor, teknik dhe administrativ, pritshmëritë e qytetarëve ndaj organeve të reja të 
hetimit dhe gjykimit ishin të larta.3 

Raporti më i fundit i Transparency International e përfshin Shqipërinë në grupin e vendeve me 
korrupsion të lartë,4 megjithëse me 1 pikë më shumë nga viti i kaluar dhe 2 pozicione më lart.5 
Krimi i organizuar në Shqipëri vazhdon të konsiderohet një problem shqetësues si dhe kontribuesi 
kryesor në pastrimin e parave, krimin financiar dhe rritjen e korrupsionit.6 Ndërkohë që, me rëndësi 
të veçantë vlerësohet zbatueshmëria e ligjeve ekzistuese me fokus korrupsionin, pastrimin e parave 
dhe krimet ekonomike.7 

Megjithëse reforma në systemin e drejtësisë ka hyrë në vitin e 5 të zbatimit, besimi i qytetarëve tek 
institucionet e drejtësisë mbetet në nivele të ulta.8 Në këtë kontekst, monitorimi i veprimtarisë së 
institucioneve të reja përbën një instrument plotësues jo vetëm për të kontribuar në rritjen e 
informacionit dhe transparencës mbi aktivitetin e institucioneve, por edhe me qëllim evidentimin 
e arritjeve dhe sfidave specifike, të cilat e kanë kanë shoqëruar këtë proces. 

Nga ana tjetër tjetër duhet theksuar fakti se paralelisht me ushtrimin e veprimtarisë së tyre, 
institucionet e reja të drejtësisë vazhdojnë të ndërveprojnë me sfida në drejtim të aspekteve 
njerëzore, administrative dhe logjistike. Finalizimi i këtyre proceseve vazhdon të jetë i rëndësishëm 
dhe thelbësor për mbarëvajtjen efiçente të funksionimit të tyre.

 Ngritja e plotë e strukturave

Ngritja e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) vazhdon të jetë ende një proces i papërfunduar në 
drejtim të kompletimit të Strukturës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 
(SPAK). I gjithë procesi i përzgjedhjes së Drejtorit të BKH-së dhe 60 hetuesve i filluar në janar 20209 
ende nuk është përmbyllur. Nisur nga rëndësia dhe roli që ka kjo strukturë e specializuar në 
mbështetjen e veprimtarisë së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar, ngritja e saj vazhdon të mbetet një nga objektivat kryesorë për tu përmbushur.

3 Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, Barometri Shqiptar i Sigurisë (2019): 
http://csdgalbania.org/sq/wp-content/uploads/2020/02/Barometri-shqip-FINAL-1.pdf 
4 Po aty, CPI 2020: Eastern Europe & Central Asia: https://www.transparency.org/en/news/cpi-2020-eastern-europe-
central-asia 
5 Transparency International, Albania: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/alb 
6 US Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, International
Narcotics Control Strategy Report, Volume I, Drug and Chemical Control, March 2021: https://www.state.gov/wp-
content/uploads/2021/02/International-Narcotics-Control-Strategy-Report-Volume-I-FINAL-1.pdf 
7 US Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, International
Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering, March 2021: https://www.state.gov/wp-
content/uploads/2021/02/21-00620-INLSR-Vol2_Report-FINAL.pdf 
8 Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, Barometri Shqiptar i Sigurisë (2020): 
http://csdgalbania.org/sq/wp-content/uploads/2021/03/barometri_i_sigurise_2020_SHQIP-WEB.pdf 
9 Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH), Të reja: https://bkh.al/category/news/ 

http://csdgalbania.org/sq/wp-content/uploads/2020/02/Barometri-shqip-FINAL-1.pdf
https://www.transparency.org/en/news/cpi-2020-eastern-europe-central-asia
https://www.transparency.org/en/news/cpi-2020-eastern-europe-central-asia
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/alb
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/02/International-Narcotics-Control-Strategy-Report-Volume-I-FINAL-1.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/02/International-Narcotics-Control-Strategy-Report-Volume-I-FINAL-1.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/02/21-00620-INLSR-Vol2_Report-FINAL.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/02/21-00620-INLSR-Vol2_Report-FINAL.pdf
http://csdgalbania.org/sq/wp-content/uploads/2021/03/barometri_i_sigurise_2020_SHQIP-WEB.pdf
https://bkh.al/category/news/
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 Numri i ulët i gjyqtarëve në Gjykatat e Posaçme

Kalimi me sukses i procesit të rivlerësimit kalimtar (vetting-ut) për gjyqtarët dhe prokurorët 
kandidatë në Gjykatat dhe Prokurorinë e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, solli 
që plotësimi i vendeve të parashikuara në këto organe të krijonte vonesa të konsiderueshme. 
Ndërkohë që hapa përpara janë bërë në drejtim të plotësimit me prokurorë të posaçëm të 
Prokurorisë së Posaçme, duke e çuar këtë numër në 20 prokurorë,10 problematike mbetet numri i 
gjyqtarëve në Gjykatat e Posaçme KKKO. 

Organet e gjykimit në të dyja shkallët po funksionojnë aktualisht nën numrin e kërkuar ligjor të 
gjyqtarëve (8 gjyqtarë në shkallën e parë nga 16 dhe 5 gjyqtarë në apel nga 11) dhe megjithëse 
duke filluar nga muaji shkurt 2020 dhe në vijm KLGJ ka shpalluar në total  14 vende vakante (8 në 
Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë dhe 6 në Apel), si rezultat i mungesës së aplikimeve dhe 
procesit të rivlerësimit, këto pozicione vazhdojnë të mbeten vakante.11  Në kushtet kur organet e 
reja të drejtësisë po përballen me një volum të shtuar pune, mungesa e gjyqtarëve në Gjykatat e 
Posaçme KKKO përbën një problematikë në drejtim të funksionimit efiçent të këtyre institucioneve.

 Ngritja dhe plotësimi me kapacitete njerëzore

Plotësimi me burime njerëzore të institucioneve të reja ka qenë një nga hapat e parë me të cilat 
këto organe kanë ndërvepruar që në fillim të veprimtarisë së tyre. Përmbushja e kritereve të 
sigurisë dhe privatësisë, por edhe procedurave të tjera ligjore kanë bërë që ky proces të marrë 
kohën e nevojshme duke finalizuar vetëm plotësimin e disa pozicioneve kryesore. Ende organet e 
reja të hetimit12 dhe gjykimit13 vazhdojnë procedurat për plotësimin e vendeve vakante të 
personelit të tyre administrativ, i cili gjithashtu duhet ti nënshtrohet detyrimeve ligjore që rrjedhin 
për plotësimin e kushteve të sigurisë. 

 Zbatimi i Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.01.2020

Miratimi dhe zbatimi i Akt Normativ Nr. 1, datë 31.1.2020 "Për masat parandaluese në kuadër të 
forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të 
rendit e sigurisë publike”14 solli një tjetër ngarkesë në punën e institucioneve kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar. Me fillimin e zbatimit të Aktit Normativ gjatë muajit shkurt 2020 dhe deri 
në 31 dhjetor 2020 në Prokurorinë e Posaçme u regjistruan gjithsej 226 materiale të paraqitura për 
vlerësim nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. Si rezultat i kësaj ngarkese këto 
institucione do të vazhdojnë edhe gjatë vitit 2021 të përmbyllin shqyrtimin e kërkesave në kuadër 
të Aktit Normativ.15

10 Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut: 
https://www.parlament.al/Files/Projekte/20210118170228Struktura%20e%20institucionit.pdf 
Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut miratoi 4 Akte Normative dhe një 
projektvendim për rritjen e numrit të prokurorëve të SPAK: https://www.parlament.al/News/Index/11594 
11 Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Njoftim për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatat e Posaçme: 
http://klgj.al/njoftim-per-shpalljen-e-procedures-se-ngritjes-ne-detyre-ne-ne-gjykatat-e-posacme/ 
12 Prokuroria e Posaçme kundë Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Vende vakante: 
https://spak.al/category/vende-vakante/ 
13 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Njoftime për shpallje konkurrimi 
për vend të lirë pune: 
https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Njoftime_per_shpallje_konkurrimi_per_vend_te_lire_pune/ 
14 Akt Normativ Nr. 1, datë 31.1.2020 "Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, 
krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike”: 
https://qbz.gov.al/share/GYhmw3TqSkSQGZuyUhbC_w 
15 Kuvendi i Shqipërisë, Akt Normativ Nr. 35 datë 16.12.2020 “Për një shtesë në Aktin Normativ Nr. 1, datë 
31.01.2020 të Këshillit të Ministrave “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit 

https://www.parlament.al/Files/Projekte/20210118170228Struktura%20e%20institucionit.pdf
https://www.parlament.al/News/Index/11594
http://klgj.al/njoftim-per-shpalljen-e-procedures-se-ngritjes-ne-detyre-ne-ne-gjykatat-e-posacme/
https://spak.al/category/vende-vakante/
https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Njoftime_per_shpallje_konkurrimi_per_vend_te_lire_pune/
https://qbz.gov.al/share/GYhmw3TqSkSQGZuyUhbC_w
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 Kufizimet e krijuara nga pandemia

Masat kufizuese të vendosura gjatë muajit mars 2020 si pasojë e kushteve të pandemisë në vend 
ndikuan gjithashtu edhe në veprimtarinë e institucioneve të drejtësisë. Në mënyrë të veçantë 
zbatimi i masave kufizuese16 ka paraqitur vështirësi për aktivitetin e Gjykatave të Posaçme për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të cilat bazuar në masat e përcaktuara nga Këshilli i Lartë 
Gjyqësor,17 vijuan veprimtarinë gjyqësore dhe shërbimet gjyqësore vetëm për çështje të ngutshme 
sipas vlerësimit të gjyqtarëve duke shtyrë gjithashtu në kohë jo vetëm procedura administrative të 
nisura për përzgjedhjen e punonjësve, por edhe pezullimin e zhvillimit të seancave gjyqësore.18

****

Përpos të gjitha sfidave të përmendura më lart me të cilat janë përballur organet e reja kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar, në 19 dhjetor 2020 këto institucione përmbushën 1 vit nga 
koha e krijimit të tyre. 

Veprimtaria 1-vjeçare e Prokurorisë dhe Gjykatave të Posaçme ka patur dinamika jo vetëm në 
drejtim të ngrakesës me të cilën janë përballur, por edhe në drejtim të nevojës për arritjen e 
rezultave konkrete. 

Ky është raporti i parë i vlerësimit i përgatitur nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe 
Qeverisjes, që nga koha e ngritjes së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar (SPAK) dhe Gjykatave të Posaçme të Shkallës së Parë dhe Apelit për Korrupsionin dhe 
Krimin e Organizuar në 19 dhjetor 2019.  

Qëllimi kryesor i këtij raporti vlerësimi është të identifikojë dhe analizojë çështje dhe problematika, 
të cilat ndikojnë në formulimin e një përgjigje efektive ndaj fenomeneve të korrupsionit dhe krimit 
të organizuar në Shqipëri, si edhe të nxisë masat e duhura dhe të zbatueshme për adresimin e 
këtyre problematikave.  

të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publikë” miratuar me Ligjin Nr. 18/2020: 
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53516 
Ligj nr. 5/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 35, datë 16.12.2020, të Këshillit të Ministrave “Për 
një shtesë në aktin normativ nr. 1, datë 31.1.2020, të Këshillit të Ministrave “Për masat parandaluese në kuadër të 
forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë 
publike”, miratuar me ligjin nr. 18/2020”: https://www.parlament.al/LibrariaAkteve/LibrariaAkteDetails/6306 
16 Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Vendim Nr. 127, date 10.03.2020 “Për pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve 
gjyqësore në të gjitha gjykatat në Republikën e Shqipërisë”: http://klgj.al/wp-content/uploads/2020/05/Vendim-Nr.127-
date-10.03.2020-per-pezullim-veprimtarie-ne-gjykata.pdf 
17 Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Masat e ndërmarra nga KLGJ për parandalimin e Covid-19: http://klgj.al/covid-19/ 
18 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Vendime të Këshillit të Gjykatës së 
Posaçme: https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Vendime_te_keshillit_te_Gjykates_se_Posacme/ 

https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53516
https://www.parlament.al/LibrariaAkteve/LibrariaAkteDetails/6306
http://klgj.al/wp-content/uploads/2020/05/Vendim-Nr.127-date-10.03.2020-per-pezullim-veprimtarie-ne-gjykata.pdf
http://klgj.al/wp-content/uploads/2020/05/Vendim-Nr.127-date-10.03.2020-per-pezullim-veprimtarie-ne-gjykata.pdf
http://klgj.al/covid-19/
https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Vendime_te_keshillit_te_Gjykates_se_Posacme/
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Metodologjia
Me qëllim kryerjen e një vlerësimi dhe analize të çështjeve penale (themeli) të korrupsionit dhe 
krimit të organizuar të hetuara dhe gjykuara gjatë vitit 2020 nga Prokuroria e Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin 
e Organizuar, metodologjia e përdorur për të hartuar këtë raport vlerësimi ka konsistuar në dy faza 
kryesore:

1. Monitorimi i çështjeve dhe mbledhja e informacionit/të dhënave;
2. Analizimi i të dhënave/çështjeve në përputhje me indikatorët e përcaktuar.

Mbledhja e të dhënave gjatë fazës së parë është realizuar nëpërmjet grumbullimit të informacionit 
dhe të dhënave të publikuara nga institucionet respektive: Prokuroria e Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)19 dhe Gjykatat e Posaçme të Shkallës së Parë dhe 
Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.20 Gjithashtu, në raport janë referuar edhe burime 
dytësore, në funksion të plotësimit të informacionit për të dhënat e referuara në këtë raport. 
 
Pas sistemimit dhe kooordinimit të të dhënave të marra nga institucionet zyrtare, nëpërmjet faqeve 
zyrtare të internetit, është krijuar një database e detajuar me qëllim vlerësimin dhe analizimin e 
mëtejshëm të ecurisë së çështjeve penale për korrupsionin dhe krimin e organizuar, të cilat janë 
analizuar bazuar në metoda analitike sasiore dhe cilësore.

Gjetjet kryesore të këtij raporti vlerësimi bazohen në monitorimin e 40 çështjeve penale për 
korrupsionin dhe 50 çështjeve penale për krimin e organizuar të regjistruara në Gjykatën e Posaçme 
të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, gjatë periudhës kohore 19 dhjetor 
2019 deri në 31 dhjetor 2020. 

Bazuar në monitorimin e këtyre çështjeve është realizuar një analizë e hollësishme në përputhje 
me 3 dimensione kryesore të përcaktuara në metodologji: (1) produktiviteti; (2) efiçenca; dhe (3) 
relevanca. 

1. Dimensioni i produktivitetit është fokusuar në vlerësimin e numrit të rasteve të iniciuara në 
baza vjetore si dhe statusin e tyre aktual;

2. Dimensioni i efiçensës është fokusuar në vlerësimin e kohëzgjatjes së çështjeve sipas 
kalendarit kohor të gjykatave dhe kohëzgjatjes mesatare të çështjes;

3. Dimensioni i relevancës është fokusuar në vlerësimin e çështjeve në përputhje me 
kompleksitetin dhe rëndësinë. 

Rastet e Korrupsionit:

1. Kriteri i parë për të analizuar rastet e korrupsionit, përcaktohet në përputhje me statusin 
personit/eve (subjekteve) të dënuar.

19 Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar: https://spak.al/ 
20 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar: https://www.gjp.gov.al/ 
Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar: http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-
apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/ 

https://spak.al/
https://www.gjp.gov.al/
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/
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 Rastet janë renditur si raste të rëndësisë së “lartë” kur të pandehurit janë funksionarë të 
lartë shtetërorë ose të zgjedhur vendor;

 Rastet janë renditur si raste të rëndësisë “mesatare” kur të pandehurit janë gjyqtarë, 
prokurorë dhe funksionarë të tjerë të drejtësisë;

 Rastet janë renditur si raste të rëndësisë së “ulët” kur të pandehurit janë persona që 
ushtrojnë funksione publike.

2. Kriteri i dytë bazohet në vlerësimin e nivelit të pasojës nga kryerja e veprës penale (për 
subjektet e dëmtuara publike/jo-publike) dhe shoqërinë në tërësi.

 Rastet janë renditur si raste të rëndësisë së “lartë” kur vlera ekonomike (humbja), e cila 
rezulton nga sjellja kriminale vlerësohet të jetë më shumë se 1 Milion Euro; 

 Rastet janë renditur si raste të rëndësisë “mesatare” kur vlera ekonomike (humbja), e 
cila rezulton nga sjellja kriminale vlerësohet të jetë ndërmjet 400 Mijë Euro dhe 1 Milion 
Euro;

 Rastet janë renditur raste të rëndësisë së “ulët” kur vlera ekonomike (humbja), e cila 
rezulton nga sjellja kriminale vlerësohet të jetë ndërmjet 100 Mijë Euro dhe 400 Mijë 
Euro.

Rastet e Krimit të Organizuar:

1. Kriteri i parë për të analizuar çështjet në fushën e krimit të organizuar është vlerësuar 
përkundrejt kompleksitetit të krimit:

 Veprat kryesore penale, sipas përcaktimeve në Kodin Penal; 
 Numri i personave (të pandehurve) të përfshirë;
 Zona gjeografike e veprimtarisë (veprimtaria transnacionale e krimit të organizuar).

2. Kriteri i dytë është analizuar përkundrejt llojit/peshës të veprës penale:

 Vlera e madhrave të ligjshëm dhe/ose të paligjshëm të përfshirë; 
 Aktiviteti/et kryesore kriminale të ndërmarra;
 Mënyra e veprimit (modus operandi) të krimit të organizuar.

Raporti i vlerësimit përbëhet nga tre Kapituj, duke përfshirë edhe rekomandimet përkatëse.

Kapitulli I paraqet një përmbledhje mbi aktivitetin 1-vjeçar të Prokurorisë së Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar si edhe Gjykatave të Posaçme të Shkallës së Parë dhe Apelit 
për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, specifikisht në lidhje me çështjet penale për 
korrupsionin dhe krimin e organizuar. 

Kapitulli II prezanton një vlerësim të të dhënave mbi veprimtarinë 1-vjeçare të Prokurorisë së 
Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Gjykatave të Posaçme për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar përkundrejt indikatorëve të përcaktuar në metodologji. 

Kapitulli III ofron një sërë rekomandimesh, të cilat janë identifikuar gjatë fazës së monitorimit të 
veprimtarisë së Prokurorisë dhe Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 
Këto rekomandime vlerësohet se kontribuojnë jo vetëm në rritjen e transparencës së vetë 



21

institucioneve, por ndihmojnë në të njëjtën kohë në krijimin e të dhënave të harmonizuara, me 
qëllim kryerjen e vlerësimeve sa më të sakta dhe të plota.

****

Mbledhja e të dhënave është realizuar duke ju referuar informacionit të publikuar në faqet zyrtare 
të institucioneve dhe gjatë këtij procesi janë hasur edhe vështirësi, të cilat lidhen kryesisht me 
mungesën e publikimit apo përditësimit të të dhënave respektive. 

Megjithatë dhe pavarësisht këtyre kufizimeve, grupi i punës është përpjekur të minimizojë në një 
masë sa më të madhe pasaktësitë në të dhëna, duke ju referuar vetëm organeve zyrtare apo 
informacioneve të bëra publike nga përfaqësues të këtyre institucioneve në platforma të ndryshme 
mediatike. 

Grupi i punës së projektit vlerëson që gjetjet e këtij raporti paraprak vlerësimi përbëjnë një vlerësim 
bazë të konsoliduar me qëllim vlerësimin e efektivitetit në lidhje me shqyrtimin gjyqësor të rasteve 
të korrupsionit dhe krimit të organizuar të regjistruara gjatë vitit të parë të aktivitetit të këtyre 
institucioneve.

Në tërësi, krijimi i sistemeve të konsoliduara të të dhënave (track-record) në luftën kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar vazhdon të mbetet një sfidë afatgjatë për Shqipërinë.21 Në 
këtë kontekst, mangësitë e hasura dhe identifikuara më lart gjatë mbledhjes së të dhënave kanë 
gjithashtu si qëllim të shërbejnë si sugjerime dhe rekomandime për institucionet respektive me 
qëllim adresimin dhe përmirësimin e tyre në të ardhmen.

21 European Commission, Albania Report 2020: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf
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PRODUKTIVITETI EFIÇENCA RELEVANCA
Lloji i veprave penale

Statusi i çështjeve Kohëzgjatja e procesit gjyqësor Statusi i subjekteve të 
akuzuar/dënuar

Niveli i pasojës që rezulton nga 
sjellja kriminale

Funksionarë të lartë 
shtetërorë ose të zgjedhur 

vendorë

Vlera ekonomike (humbja) më 
shumë se 1 milion Euro

Gjyqtarë, prokurorë dhe 
funksionarë të tjerë të 

drejtësisë

Vlera ekonomike (humbja) 
ndërmjet 400 mijë Euro dhe 1 

milion Euro.

Vepra penale të 
korrupsionit

Çështje të 
regjistruara

Çështje 
në 

proces

Çështje të 
përfunduara < 1 

muaj
1-6 

muaj
7-12 
muaj

1-2 
vjet

> 2 
vjet

Persona që ushtrojnë 
funksione publike

Vlera ekonomike (humbja) 
ndërmjet 100 deri 400 mijë Euro

Statusi i çështjeve Kohëzgjatja e procesit gjyqësor Kompleksiteti i krimit Niveli i pasojës që rezulton nga 
sjellja kriminale

Veprat kryesore penale Vlera e mallrave të ligjshëm dhe/ 
ose të paligjshëm të përfshirë 

Numri i personave të 
përfshirë22

Veprimtaria/veprimet themelore 
kriminale të ndërmarra

Vepra penale në 
fushën e krimit të 
organizuar

Çështje të 
regjistruara

Çështje 
në 

proces

Çështje të 
përfunduara < 1 

muaj
1-6 

muaj
7-12 
muaj

1-2 
vjet

> 2 
vjet

Zona gjeografike e veprimit 
(veprimtari transnacionale e 

krimit të organizuar)23

Mënyra e veprimit (modus 
operandi) të krimit të organizuar

Tabela 1:  Indikatorët e përdorur për të vlerësuar procedimet penale në fushën e korrupsionit dhe krimit të organizuar të regjistruara në 
Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar

22 - Numri i anëtarëve të grupit më shumë 10, i Lartë 
- Numri i anëtarëve të grupit ndërmjet 5-10, Mesatar
- Numri i anëtarëve të grupit ndërmjet 3-5, i Ulët
23 Aktivitet, i cili përfshin Shqipërinë dhe 1 vend tjetër 
- Aktivitet, i cili përfshin Shqipërinë dhe 2 vende të tjera
- Aktivitet, i cili përfshin Shqipërinë dhe më shumë se 2 vende të tjera
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KAPITULLI I

Përmbledhje e veprimtarisë së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit 
dhe Krimit të Organizuar dhe Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe 
Krimin e Organizuar 

I. Mbi aktivitetin e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar (SPAK) gjatë vitit 2020

A. Procedimet penale

Me fillimin e veprimtarisë në 19 dhjetor 2019, në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar u regjistruan në total 225 procedime penale me 271 persona në hetim, pjesën 
më të madhe të të cilave e përbënin procedime penale të ardhura nga ish-Prokuroria e Krimeve të 
Rënda (204) dhe pjesën tjetër e përbënin procedime penale të ardhura nga Prokuroritë e Rretheve 
Gjyqësore si dhe procedime të kthyera për hetim nga Gjykata e Posaçme e Shkallë së Parë për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (21).24 

Procedimet penale të lidhura me krimin e organizuar (120) përbënin gjithashtu numrin më të lartë të 
procedimeve penale të regjistruara gjatë kësaj periudhe krahasur me procedimet penale për 
korrupsionin (82).25 

Ky raport i llojit të procedimeve penale përmbyset dukshëm në numrin e procedimeve të reja të 
regjistruara në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar gjatë vitit 2020. 

Nga 343 procedime penale të regjistruara në total gjatë kësaj periudhe, 158 i përkasin procedimeve 
penale të korrupsionit, ndërkohë që vetëm 42 lidhen me krimin e organizuar.26 

Gjatë kësaj periudhe vërehet edhe një rritje e konsiderueshme e numrit të procedimeve të tjera 
penale27 (143) krahasur me numrin e tyre regjistruar gjatë muajit dhjetor 2019 (23).28 

Për periudhën e mbetur të vitit 2020, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 
dhe Krimin e Organizuar janë regjistruar edhe 8 procedime penale në fushën e korrupsionit.29

24 Prokuroria e Posaçme kundë Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Njoftim, Mbi treguesit e punës të 
Prokurorisë së Posaçme: https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/ 
25 Po aty
26 Po aty
27 Në vepra të tjera penale përfshihen të gjitha akuzat penale që lidhen me subjektet e përcaktuara në legjislacion, për të 
cilat SPAK ushtron kompetencat. 
* Prokuroria e Posaçme ka kryer 19 procedime penale kundër 35 personave (10 prej të cilëve janë dërguar për 
gjykim) për veprën “Pastrimi i produkteve të veprës penale” (Neni 287), në rastet e hetimeve për krim të 
organizuar si edhe në rastet e hetimeve për korrupsion.
28 Prokuroria e Posaçme kundë Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Njoftim, Mbi treguesit e punës të 
Prokurorisë së Posaçme: https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/
29 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Çështje në gjykim, Dosje penale, 
Çështjet Nr. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 dhe 96: 
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_ne_gjykim/Dosje_penale/#/ 

https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/
https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_ne_gjykim/Dosje_penale/#/
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Grafik 1: Numri i procedimeve penale të regjistruara në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit 
dhe Krimit të Organizuar

(19.12.2019 – 31.12.2019 & 01.01.2020 – 19.12.2020)

Burimi i të dhënave: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)

B. Hetime të kryera dhe procedime penale dërguar për gjykim

Të dhënat dhe treguesit e punës në lidhje me raportin mbi numrin e procedimeve penale të hetuara 
nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe atyre të dërguara për 
gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 
paraqesin një hendek të theksuar. 

Nga 162 procedime të hetuara në total për veprat penale që lidhen me krimin e organizuar vetëm 16 
prej tyre janë dërguar për gjykim.30 Nga 240 procedime penale të hetuara për vepra penale të lidhura 
me korrupsionin vetëm 39 janë dërguar për gjykim.31 

Raporti paraqitet mjaft i ulët edhe sa i takon numrit të procedimeve të lidhura me vepra të tjera 
penale, ku nga 166 të tilla të hetuara, vetëm 4 prej tyre janë dërguar për gjykim.32 

Specifikisht, në një vlerësim të përgjithshëm të numrit total të procedimeve penale të hetuara nga 
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (568) rreth 10% apo 59 prej tyre 
janë dërguar për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar. 

Edhe përsa i përket numrit total të të pandehurve për këto vepra penale (704), rreth 31% e tyre apo 
219 prej tyre kanë kaluar për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 
Krimin e Organizuar.

30 Po aty
31 Po aty
32 Po aty

120

82

23

42

158

143

Krimi organizuar

Korrupsion

Të tjera

Procedime penale të regjistruara (19.12.2019 - 31.12.2019)

Procedime penale të regjistruara (01.01.2020 - 19.12.2020)
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Grafik 2: Raporti i numrit të procedimeve penale të hetuara në Prokurorinë e Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe numrit të procedimeve penale të dërguara për gjykim në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

(19 dhjetor 2019 – 19 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)

C. Hetimet pasurore në kuadër të zbatimit të Ligjit Antimafia33

Me krijimin e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, çështjet në 
hetim për marrjen e masave parandaluese kundër pasurisë u transferuan në këtë prokurori sipas 
kompetencës lëndore për veprën penale të kryer, në bazë të nenit 75/a të Kodit të Procedurës 
Penale.34

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka kryer në total 310 hetime 
pasurore duke filluar që nga periudha e fillimit të aktivitetit të Prokurorisë së Posaçme në 19 dhjetor 
2019 deri në 19 dhjetor 2020.35 Nga këto hetime, vetëm 11 kërkesa për sekuestro janë dërguar në 
gjykatë, ndërkohë që për 4 raste në gjykim nga Prokuroria e Posaçme është kërkuar konfiskimi i 
pasurisë së sekuestruar.36

Krahasimisht me numrin total të hetimeve pasurore të kryera nga Prokuroria e Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në kuadër të zbatimit të Ligjit Antimafia, numri i kërkesave të 
dërguara në gjykatë për sekuestrim dhe konfiskim është i ulët, ndërkohë që nuk është prezantuar 
një informacion më i detajuar në lidhje me vlerën financiare dhe llojin e pasurive për të cilat është 
kërkuar sekuestrimi dhe konfiskimi.

33 Ligj Nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe 
krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, Ndryshuar me Ligjin nr. 24/2014, Ndryshuar me Ligjin 
nr. 70/2017, Ndryshuar titulli me Ligjin nr. 70/2017, neni 1
34 Po aty, Neni 38/6
35 Prokuroria e Posaçme kundë Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Njoftim, Mbi treguesit e punës të 
Prokurorisë së Posaçme: https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/
36 Po aty.

162

240

166

16

39

4

Krimi organizuar

Korrupsion

Të tjera

Procedime penale të hetuara Procedime penale të dërguara për gjykim

https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/
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Grafik 3: Numri i hetimeve pasurore të kryera nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar në zbatim të Ligjit Antimafia

(19.12.2019 – 31.12.2019 & 01.01.2020 – 19.12.2020)

Burimi i të dhënave: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)

D. Masat parandaluese në kuadë të Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.01.2020

Në kompetencat e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar u përfshinë 
gjithashtu edhe detyrimet në kuadër të zbatimit të Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.01.2020 "Për masat 
parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda 
dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike” miratuar nga Këshilli i Ministrave në datën 31 janar 
2020,37 zbatimi i të cilit filloi gjatë muajit shkurt dhe përfundoi në 31 dhjetor 2020. Gjatë kësaj 
periudhe në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar janë regjistruar 
gjithsej 226 materiale të paraqitura për vlerësim nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.38 

Nga shqyrtimet e kryera, numrin më të madh të kërkesave dërguar në gjykatë e përbëjnë kërkesat 
për sekuestro (113) të ndjekura nga kërkesat për konfiskim (55). Një numër i konsiderueshëm 
kërkesash evidentohet në rastet e plotësimit të dokumentacionit (50), megjithëse nuk specifikohen 
arsyet apo mangësitë kryesore që lidhen me këto kërkesa. Përkundrejt numrit të përgjithshëm të 
kërkesave, një numër i lartë është gjithashtu edhe numri i kërkesave për heqje sekuestro (42). Duke 
qenë se një pjesë e praktikave është ende në proces hetimi dhe gjykimi, institucionet e reja do të 
vazhdojnë me shqyrtimin dhe finalizimin e këtyre materialeve edhe gjatë vitit 2021.39 

37 Akt Normativ Nr. 1, datë 31.1.2020 "Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit 
të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike”: 
https://qbz.gov.al/share/GYhmw3TqSkSQGZuyUhbC_w 
38 Prokuroria e Posaçme kundë Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Njoftim, Mbi treguesit e punës të 
Prokurorisë së Posaçme: https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/
39 Kuvendi i Shqipërisë, Akt Normativ Nr. 35 datë 16.12.2020 “Për një shtesë në Aktin Normativ Nr. 1, datë 31.01.2020 
të Këshillit të Ministrave “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, 
krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publikë” miratuar me Ligjin Nr. 18/2020: 
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53516

153157

Hetime pasurore të 
regjistruara (19.12.2019 - 
31.12.2019)

Hetime pasurore të 
regjistruara (01.01.2020 - 
19.12.2020)

https://qbz.gov.al/share/GYhmw3TqSkSQGZuyUhbC_w
https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/
https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53516
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Grafik 4: Masat e marra nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 
në kuadër të zbatimit të Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.01.2020 

(1 shkurt 2020 – 19 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)

II. Mbi aktivitetin e Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar gjatë vitit 2020

A. Numri dhe lloji i çështjeve penale të mbartuara dhe të regjistruara

Me fillimin e ushtrimit të kompetencave të tyre në 19 dhjetor 2019 edhe në Gjykatat e Posaçme për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar u regjistruan fillimisht çështjet penale, të cilat u transferuan 
për gjykim në këto gjykata nga ish-Gjykatat e Krimeve të Rënda. 

Specifikisht, 26 dosje penale u kaluan për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.40 Dosjet penale në fushën e krimit të organizuar (23) përbënin 
gjithashtu numrin më të madh të çështjeve të transferuara nga ish-Gjykata e Shkallës së Parë për 
Krime të Rënda në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar.41 2 dosje penale të transferuara për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë i 
përkisnin veprave penale për korrupsionin.42

40 abcnews.al, Mbyllen Krimet e Rënda, dosjet e bujshme që kalojnë te Gjykata e Posaçme: https://abcnews.al/mbyllen-
krimet-e-renda-dosjet-e-bujshme-qe-kalojne-te-gjykata-e-posacme/ 
* Këtu përfshihen edhe: 1 çështje për të cilën Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar ka deklaruar moskompetencën lëndore (Vendim Nr. 2 datë 28.01.2020), si edhe 1 çështje tjetër e mbartur 
nga ish-Gjykatat e Krimeve të Rënda për të cilën është vendosur pezullimi.
41 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Çështje në gjykim/Dosje penale: 
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_ne_gjykim/Dosje_penale/#/?NrPage=1&recPages=100&ftdb=01.01.2020
&ftde=31.12.2020
42 Po aty

113

55

42

50

7

14

Kërkesa për sekuestro në gjykatë

Kërkesa për konfiskim

Heqje sekuestroje
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https://abcnews.al/mbyllen-krimet-e-renda-dosjet-e-bujshme-qe-kalojne-te-gjykata-e-posacme/
https://abcnews.al/mbyllen-krimet-e-renda-dosjet-e-bujshme-qe-kalojne-te-gjykata-e-posacme/
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_ne_gjykim/Dosje_penale/#/?NrPage=1&recPages=100&ftdb=01.01.2020&ftde=31.12.2020
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_ne_gjykim/Dosje_penale/#/?NrPage=1&recPages=100&ftdb=01.01.2020&ftde=31.12.2020
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Gjatë periudhës 1-vjeçare, 19 dhjetor 2019 deri në 31 dhjetor 2020, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 
së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar u regjistruan edhe 70 çështje të reja penale, duke 
e çuar numrin total të çështjeve në këtë gjykatë për këtë periudhë në 96 çështje.43 Nga ky total 
çështjesh, 40 dosje penale janë të lidhura me korrupsionin, 50 dosje penale janë në fushën e krimit 
të organizuar dhe 6 dosje penale përfshijnë vepra të tjera penale.

Figura 1: Lloji i çështjeve të mbartura dhe çështjeve të reja të regjistruara në Gjykatën e Posaçme të 
Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar 

Në lidhje me të dhënat dhe statistikat e çështjeve penale të mbartura dhe të regjistruara në Gjykatën 
e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, informacioni i publikuar në faqen 
zyrtare të kësaj gjykate paraqitet jo i plotë duke e bërë të vështirë dhe konfuz vlerësimin e saktë të 
numrit të këtyre çështjeve. Në rubrikën e statistikave për çështjet penale të mbartura dhe të 
regjistruara në Gjykatën e Posaçme të Apelit specifikohet që 26 çështje penale të mbartura janë 
kaluar për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe 19 
çështje të reja janë regjistruar në këtë gjykatë gjatë vitit 2020.44

Ndërkohë në rubrikën e çështjeve gjyqësore nga të dhënat e paraqitura rezultojnë që në Gjykatën e 
Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të jenë regjistruar gjatë periudhës 19 
dhjetor 2019 deri në 31 dhjetor 2020, 17 çështje të reja penale dhe të jenë kaluar për gjykim 15 çështje 

43 Po aty
44 Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Statistika/Çështje penale: 
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-
apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/c%C3%ABshtjet-penale/ 

26 çështje të 
mbartura

2 korrupsion

23 krim i 
organizuar

1 tjetër

70 çështje të 
reja

38 
korrupsion

27 krim i 
organizuar

5 të tjera

88 çështje 
TOTAL

40 
korrupsion

50 krim i 
organizuar

6 të tjera

http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/c%C3%ABshtjet-penale/
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/c%C3%ABshtjet-penale/
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të mbartura duke e çuar numrin total të çështjeve në këtë gjykatë për këtë periudhë në 32 çështje.45 
Pjesën më të madhe të dosjeve penale të transferuara për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Apelit, 
por edhe të dosjeve të reja penale të regjistruara në këtë gjykatë, e përbëjnë çështje penale në fushën 
e krimit të organizuar.

Figura 2: Numri i çështjeve të mbartura dhe numri i çështjeve të reja të regjistruara në Gjykatat e 
Posaçme të Shkallës së Parë & Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

B. Gjykimi dhe vendimet e Gjykatave të Posaçme

Deri në 31 dhjetor 2020, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar ka përfunduar gjykimi për 42 çështje.46 Nga çështjet për të cilat ka përfunduar gjykimi 
në shkallën e parë, për 2 prej tyre Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë ka vendosur 
moskompetencën, 1 prej çështjeve është kthyer dhe gjykimi për 1 çështje tjetër është pezulluar. 

Duke qenë se informacioni në lidhje me numrin, llojin dhe ecurinë e shqyrtimit gjyqësor të çështjeve 
të regjistruara në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar është i 
paplotë, të dhënat në lidhje me çështjet për të cilat ka përfunduar gjykimi në këtë gjykatë i referohen 
treguesve të paraqitur nga Prokuroria e Posaçme. Bazuar në këtë informacion, gjatë periudhës 1-
vjeçare të veprimtarisë, prokurorët e Prokurorisë së Posaçme kanë marrë pjesë në seancat gjyqësore 
të zhvilluara për gjykime të ndryshme, nga të cilat 21 vendime themeli gjykate janë dhënë nga 
Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar,47 11 prej të cilave për çështje 
të natyrë së krimit të organizuar.48

45 Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Çështjet gjyqësore/Çështje penale: 
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-
apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/c%C3%ABshtjet-gjyq%C3%ABsore/c%C3%ABshtjet-penale/ 
46 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Çështje të përfunduara/Dosje penale: 
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Dosje_penale/#/
47 Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Njoftim, Mbi treguesit e punës të 
Prokurorisë së Posaçme: https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/
48 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Njoftim per shtyp, Gjykata e Posaçme 
e Shkallës së Parë për Korrupsionin Krimin e Organizuar, 30 dhjetor 2020: 

Gjykata e Posaçme e Shkallës së 
Parë KKKO

26 çështje të 
mbartura

70 çështje të 
reja (2020)

Gjykata e Posaçme e Apelit KKKO

26 çështje të 
mbartura

19 çështje të 
reja (2020)

http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/c%C3%ABshtjet-gjyq%C3%ABsore/c%C3%ABshtjet-penale/
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/c%C3%ABshtjet-gjyq%C3%ABsore/c%C3%ABshtjet-penale/
https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/
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Figura 3: Statusi i çështjeve në Gjykatat e Posaçme të Shkallës së Parë & Apelit për Korrupsionin dhe 
Krimin e Organizuar 

(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2021)

Burimi i të dhënave: Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar & Prokuroria e 
Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) 

C. Gjykimet pasurore në kuadër të zbatimit të Ligjit Antimafia49

Në ushtrim të kompetencave lidhur me zbatimin e Ligjit Nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për parandalimin 
dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave 
parandaluese kundër pasurisë”, njohur ndryshe si Ligji Antimafia, Gjykata e Posaçme e Shkallës së 
Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka publikuar të dhënat që lidhen me tregues të 
zbatimit të këtij ligji gjatë vitit 2020.  

Specifikisht, numri total i kërkesave për sekuestrim dhe konfiskim në zbatimin të Ligjit Antimafia 
rezulton të jetë 13 dhe prej këtyre kërkesave janë përfunduar 7 prej tyre.50 Sa i përket numri të 
kërkesave për konfiskim, nga 4 kërkesa të dërguara nga Prokuroria e Posaçme (Shiko Seksionin I: 
Mbi aktivitetin e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) gjatë 
vitit 2020Pika C), është përfunduar shqyrtimi i 2 kërkesave për konfiskim.51 Megjithëse për këto 

https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Njoftime_per_shtyp/Njoftim_per_shtyp_Gjykata_e_Posacme_e_Shk
alles_se_Pare_per_Korrupsionin_Krimin_e_Organizuar_30_dhjetor_2020.html 
49 Ligj Nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe 
krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, Ndryshuar me Ligjin nr. 24/2014, Ndryshuar me Ligjin 
nr. 70/2017, Ndryshuar titulli me Ligjin nr. 70/2017, neni 1
50 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Njoftim per shtyp, Gjykata e Posaçme 
e Shkallës së Parë për Korrupsionin Krimin e Organizuar, 30 dhjetor 2020: 
https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Njoftime_per_shtyp/Njoftim_per_shtyp_Gjykata_e_Posacme_e_Shk
alles_se_Pare_per_Korrupsionin_Krimin_e_Organizuar_30_dhjetor_2020.html
51 Po aty

54 Në gjykim
42 Përfunduar në Shkallën e Parë

96 çështje në 
Gjykatën e Posaçme e 
Shkallës së Parë KKKO

24 Në gjykim
21 Përfunduar në Shkallën e Dytë

45 çështje në 
Gjykatën e Posaçme 

të Apelit KKKO

https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Njoftime_per_shtyp/Njoftim_per_shtyp_Gjykata_e_Posacme_e_Shkalles_se_Pare_per_Korrupsionin_Krimin_e_Organizuar_30_dhjetor_2020.html
https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Njoftime_per_shtyp/Njoftim_per_shtyp_Gjykata_e_Posacme_e_Shkalles_se_Pare_per_Korrupsionin_Krimin_e_Organizuar_30_dhjetor_2020.html
https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Njoftime_per_shtyp/Njoftim_per_shtyp_Gjykata_e_Posacme_e_Shkalles_se_Pare_per_Korrupsionin_Krimin_e_Organizuar_30_dhjetor_2020.html
https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Njoftime_per_shtyp/Njoftim_per_shtyp_Gjykata_e_Posacme_e_Shkalles_se_Pare_per_Korrupsionin_Krimin_e_Organizuar_30_dhjetor_2020.html
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kërkesa për konfiskim specifikohet lloji i pasurisë (troje, apartamente dhe vlera monetare) nuk 
pasqyrohet vlera e tyre financiare.52

Grafik 5: Numri i kërkesave të ardhura në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 
dhe Krimin e Organizuar, në kuadër të zbatimit të Ligjit Antimafia (Viti 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar

D. Masat parandaluese në kuadër të Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.1.2020

Në përmbledhjen e të dhënave të veprimtarisë gjyqësore të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë 
për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, pasqyrohet edhe një informacion i përmbledhur në lidhje 
me zbatimin e Aktit Normativ Nr. 1 datë 31.01.2020 "Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të 
luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë 
publike”. 

Bazuar në këto të dhëna në këtë gjykatë janë paraqitur në total 122 kërkesa për sekuestrim dhe 
konfiskim në kuadër të zbatimit të Aktit Normativ.53 Vetëm kërkesa për sekuestrim janë shqyrtuar 
dhe pranuar 115, ndërkohë që ka përfunduar shqyrtimi për 11 kërkesa për konfiskim dhe 49 të tjera 
janë në proces shqyrtimi.54 Në lidhje me kërkesat për masë parandaluese personale në Gjykatën e 
Posaçme të Shkallës së Parë KKKO janë shqyrtuar dhe pranuar 6 kërkesa nga 7 të paraqitura nga 
Prokuroria e Posaçme (Shiko: Grafik 4).55 

Duke qenë se Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar do të vazhdojnë edhe 
gjatë vitit 2021 shqyrtimin e kërkesave të papërfunduara në kuadër të zbatimit të Aktit Normativ, 
treguesit e publikuar pasqyrojnë ecurinë e zbatimit të Aktit Normativ deri në fund të vitit 2020. 

52 Po aty
53 Po aty 
54 Po aty
55 Po aty

13

7

Kërkesa të ardhura për sekuestrim/konfiskim 
bazuar në Ligjin Antimafia 

Kërkesa të përfunduara për sekuestrim/konfiskim 
bazuar në Ligjin Antimafia 



32

Pavarësisht këtij fakti, të dhënat kofirmojnë një numër të ulët rastesh të pasurive me prejardhje 
kriminale të konfiskuara kundrejt numrit të kërkesa për sekuestrim, ndërkohë që ende nuk është 
paraqitur një vlerësim i plotë në lidhje me vlerën financiare të këtyre pasurive.56  

Nga treguesit në lidhje me zbatimin e Aktit Normativ mungojë gjithashtu të dhëna në lidhje me 
numrin e kërkesave të dërguara në Gjykatën e Posaçme të Apelit KKKO, ndërkohë që në faqen e 
internetit të këtij institucioni nuk pasqyrohet një informacion specifik mbi kërkesa të ardhura në 
kuadër të zbatimit të Aktit Normativ dhe vendimeve të marra pas gjykimit në Gjykatën e Posaçme të 
Shkallës së Parë KKKO.57 

Grafik 6: Numri i kërkesave të paraqitura, pranuara dhe shqyrtuara në Gjykatën e Posaçme të 
Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar në kuadër të zbatimit të Aktit Normativ 

Nr. 1, datë 31.01.2020 (Viti 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar

56 Për të patur një akses të plotë në të gjitha llojet e kërkesave dhe vendimeve të masave parandaluese në kuadër të 
zbatimit të Aktit Normativ, nevojitet përditësimi i të dhënave dhe arshivimi i këtij informacioni për vitin paraardhës në 
përputhje me publikimin e këtyre të dhënave nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë KKKO: Çështje të përfunduara, 
Kërkesa penale: https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Kerkesa_penale/#/ 
Vendime te masave parandaluese sipas aktit normativ: 
https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Vendime_te_masave_parandaluese_sipas_aktit_normativ/ 
57 Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Statistika, Çështjet penale: 
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-
apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/c%C3%ABshtjet-penale/ 

115

11

49

Kërkesa të shqyrtuara dhe pranuara për sekuestrim 
sipas Aktit Normativ Nr. 1 datë 31.01.2020

Kërkesa të përfunduara për konfiskim sipas Aktit 
Normativ Nr. 1 datë 31.01.2020

Kërkesa në shqyrtim për konfiskim sipas Aktit 
Normativ Nr. 1 datë 31.01.2020

https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Kerkesa_penale/#/
https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Vendime_te_masave_parandaluese_sipas_aktit_normativ/
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/c%C3%ABshtjet-penale/
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/c%C3%ABshtjet-penale/
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KAPITULLI II: 
Vlerësimi i efektivitetit të përgjigjes gjyqësore në procedimin e çështjeve të 
korrupsionit dhe krimit të organizuar në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin 
dhe Krimin e Organizuar 

Ky kapitull ka si qëllim të kryejë një vlerësim të të dhënave mbi veprimtarinë e SPAK dhe Gjykatave 
të Posaçme për vitin 2020 përkundrejt indikatorëve të përcaktuar në metodologji. 

I. Produktiviteti

Procedimet penale për korrupsionin

Me ngritjen e institucioneve të reja të hetimit dhe gjykimit, specifikisht Prokurorisë së Posaçme 
kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin 
dhe Krimin e Organizuar, numri i veprave penale të korrupsionit ka patur një rritje të konsiderueshme 
përkundrejt veprave penale në fushën e krimit të organizuar, duke e ndryshuar këtë raport në 
krahasim me vitet e mëparshme. 

Ndërkohë, me fillimin e ushtrimit të veprimtarisë, institucioni i Prokurorisë së Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, publikoi gjithashtu në faqen zyrtare një rubrikë të dedikuar 
vetëm për denoncimin e rasteve të korrupsionit.58 Numri i lartë i raportimeve nga qytetarët gjatë 
vitit 2020,59 i ka kthyer kallëzimet penale për korrupsionin në një prioritet të punës së Prokurorisë së 
Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.60  

Megjithatë, nga ana tjetër duhet theksuar fakti se pavarësisht kërkesave dhe indicieve të shumta nga 
qytetarët për të raportuar apo denoncuar kallëzime penale për këto vepra në SPAK, ashtu sikurse në 
rastin e procedimeve penale për krimin e organizuar, numri i çështjeve për korrupsion të hetuara nga 
Prokuroria e Posaçme KKKO krahasimisht me numrin e çështjeve të dërguara për gjykim në Gjykatën 
e Posaçme të Shkallës së Parë KKKO përgjatë vitit të parë të punës së këtyre institucioneve, rezulton 
të jetë shumë i ulët.

“Nga 240 procedime penale me 209 persona në hetim për veprat penale që lidhen me korrupsionin, 
39 kërkesa janë dërguar për gjykim kundër 63 të pandehurve në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”61

58 Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK): https://spak.al/ 
59 Intervistë ekskluzive me drejtuesin e SPAK, Arben Kraja, Radio Televizioni Shqiptar, 31 Minuta: 
https://www.youtube.com/ëatch?v=4bKo0YZnnLo 
60 Po aty
61 Prokuroria e Posaçme kundë Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Njoftim, Mbi treguesit e punës të 
Prokurorisë së Posaçme: https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/

https://spak.al/
https://www.youtube.com/%C3%ABatch?v=4bKo0YZnnLo
https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/
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Figura 4: Ecuria e shqyrtimit të procedimeve penale për korrupsionin në Prokurorinë e Posaçme 
kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Gjykatat e Posaçme të Shkallës së Parë & 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

(19 Dhjetor 2019 – 31 Dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) & 
Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

Procedimet penale në fushën e krimit të organizuar

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka hetuar gjatë vitit të parë të 
punës, 162 procedime penale në fushën e krimit të organizuar dhe vetëm 16 prej tyre janë dërguar 
për gjykim në Gjykatën e Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.62 

Procedimet penale në fushën e krimit të organizuar, përbënin gjithashtu numrin më të lartë të 
dosjeve të transferuara nga ish-Prokuroritë e Krimeve të Rënda në Prokurorinë e Posaçme KKKO63 
dhe ish-Gjykatat e Krimeve të Rënda në Gjykatat e Posaçme KKKO me fillimin e veprimtarisë së këtyre 
institucioneve në fund të muajit dhjetor 2019.64

Bazuar në të dhënat e publikuara mbi dosjet penale në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë KKKO, 
nga 50 dosje penale të fushën e krimit të organizuar deri në fund të vitit 2020 ka përfunduar gjykimi 
në shkallë të parë për për 18 prej tyre.65 Ndërkohë, në Gjykatën e Posaçme të Apelit KKKO ka 
përfunduar gjatë vitit 2020, gjykimi për 11 prej këtyre çështjeve që lidhen me krimin e organizuar.66 

Ashtu sikurse në rastin e procedimeve penale për korrupsionin, raporti i numrit të procedimeve 
penale të hetuara në fushën e krimit të organizuar përkundrejt numrit të këtyre procedimeve të 
dërguara për gjykim paraqet një diferencë të lartë. 

62 Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Njoftim-Mbi treguesit e punës të 
Prokurorisë së Posaçme: https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/ 
63 Po aty
64 Po aty
abcnews.al, Mbyllen Krimet e Rënda, dosjet e bujshme që kalojnë te Gjykata e Posaçme: https://abcnews.al/mbyllen-
krimet-e-renda-dosjet-e-bujshme-qe-kalojne-te-gjykata-e-posacme/ 
65 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Çështje të përfunduara/Dosje penale: 
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Dosje_penale/#/  
66 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Njoftim per shtyp, Gjykata e Posaçme 
e Shkallës së Parë për Korrupsionin Krimin e Organizuar, 30 dhjetor 2020: 
https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Njoftime_per_shtyp/Njoftim_per_shtyp_Gjykata_e_Posacme_e_Shk
alles_se_Pare_per_Korrupsionin_Krimin_e_Organizuar_30_dhjetor_2020.html
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https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Njoftime_per_shtyp/Njoftim_per_shtyp_Gjykata_e_Posacme_e_Shkalles_se_Pare_per_Korrupsionin_Krimin_e_Organizuar_30_dhjetor_2020.html
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“Nga 162 procedime penale me 255 persona në hetim për veprat penale që lidhen me krimin e 
organizuar, 16 kërkesa janë dërguar për gjykim kundër 117 të pandehurve në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”67

Figura 5: Ecuria e shqyrtimit të procedimeve penale në fushën e krimit të organizuar në Prokurorinë 
e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Gjykatat e Posaçme të Shkallës 

së Parë & Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

(19 Dhjetor 2019 – 31 Dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) & 
Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

II. Efiçenca

Plotësimi i vakancave në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar68

Plotësimi i vendeve vakante në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 
përbën një nga sfidat kryesore në drejtim të funksionimit efiçent dhe me kapacitet të plotë të këtyre 
institucioneve. Numri ligjor i parashikuar i gjyqtarëve në këto gjykata është 16 gjyqtarë në Gjykatën 
e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe 11 gjyqtarë në Gjykatën 
e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Për shkak të plotësimit të kushteve të sigurisë si edhe vendimeve të procesit të rivlerësimit për 
konfirmimin në detyrë të gjyqtarëve, Këshilli i Lartë Gjyqësor emëroi fillimisht 12 gjyqtarë në mënyrë 
të përkohshme në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë dhe 6 gjyqtarë në Gjykatën e Posaçme të 
Apelit, 5 në mënyrë të përhershme dhe 1 përkohësisht (Total: 13 gjyqtarë përkohësisht dhe 5 në 
mënyrë të përhershme).69 

Për plotësimin e vendeve vakante në Gjykatat e Posaçme të Shkallës së Parë dhe Apelit, Këshilli i 
Lartë Gyqësor shpalli fillimisht 10 pozicione vakante në shkurt 2020 (5 Shkalla e parë dhe 5 Apeli), 

67 Prokuroria e Posaçme kundë Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Njoftim, Mbi treguesit e punës të 
Prokurorisë së Posaçme: https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/
68 Ky nën-seksion trajton problematikën e plotësimit të vendeve vakante në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe 
Krimin e Organizuar dhe ndikimin në arritjen e vlerësimeve pozitivë që lidhen me treguesit WR-Ngarkesa mesatare e 
gjyqtarëve; ER-Norma e Efiçencës; RQÇ-Raporti i Qarkullimit të Çështjeve; DT-Koha e nevojshme për Evadimin e 
Çështjeve dhe CR-Norma e Zgjidhjes së Çështjeve.
69 Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Akte Administrative Individuale, Vendimet Nr. 287-304: http://klgj.al/akte-
administrative-individuale/ 
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duke vijuar me shpalljen e 4 pozicioneve të reja vakante (2 në korrik 2020 dhe 2 në janar 2021 - në 
total 14 pozicione vakante, 8 shkalla e parë & 6 apeli).70 

Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 8 pozicione vakante kanë aplikuar vetëm 3 kandidatë. 
Gjatë muajit shkurt 2021 për 1 prej kandidatëve Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur për kualifikimin 
e kandidatit dhe vijimin e procedura për ngritjen e tij në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 
së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.71 Ndërkohë, asnjë kandidat nuk ka aplikuar për 6 
pozicionet e mbetura vakante, 4 prej të cilave janë rihapur disa herë.72 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur gjithashtu fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në 
detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 3 pozicione e 
lira.73 Aktualisht aplikimet për 2 pozicione vakante në këtë gjykatë mbeten të hapura.74 

Aplikimi dhe kualifikimi i 4 gjyqtarë të emëruar aktualisht në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin 
dhe Krimin e Organizuar për pozicione të tjera, siç është rasti në Gjykatën e Lartë, thekson 
problematikën aktuale të numrit të ulët të gjyqtarë në këto gjykata.75 

Funksionimi me kapacitet jo të plotë i Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar përgjatë gjithë vitit 2020 përbën gjithashtu një problematikë në arritjen e vlerësimeve 
pozitive që lidhen me tregues të rëndësishëm në drejtim të efikasitet të shqyrtimit gjyqësor.76 

Nisur nga ecuria e deritanishme e këtij procesi, plotësimi i këtyre pozicioneve do të jetë një nga sfidat 
kryesore për Këshillin e Lartë Gjyqësor, por edhe për vetë gjykatat edhe përgjatë vitit 2021.

Kohëzgjatja e çështjeve

Për të vlerësuar kohëzgjatjen mesatare të gjykimit të çështjeve në fushën e korrupsionit dhe krimit 
të organizuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 
janë analizuar të dhënat për secilën nga çështjet respektive bazuar në informacionin e publikuar nga 
kjo gjykatë në lidhje me çështjet e përfunduara. 

Ndërkohë vlerësimi i kohëzgjatjes mesatare të gjykimit të çështjeve në Gjykatën e Posaçme të Apelit 
për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar nuk ka qenë i mundur për shkak të mungesës së publikimit 
të të gjitha çështjeve të regjistruara në këtë gjykatë gjatë vitit 2020. Në një nën-seksion mbi 
kohëzgjatjen e çështjeve në faqen e internetit të kësaj gjykate është publikuar numri çështjeve të 
shqyrtuara në këtë gjykatë ndër vite, pa specifkuar vitin dhe llojin e çështjeve.77

70 Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Njoftim për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatat e Posaçme: 
http://klgj.al/njoftim-per-shpalljen-e-procedures-se-ngritjes-ne-detyre-ne-ne-gjykatat-e-posacme/ 
71 Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Akte Administrative Individuale, Vendim Nr. 50, datë 11.02.2021: http://klgj.al/akte-
administrative-individuale/ 
72 Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Njoftim për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatat e Posaçme: 
http://klgj.al/njoftim-per-shpalljen-e-procedures-se-ngritjes-ne-detyre-ne-ne-gjykatat-e-posacme/
73 Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Akte Administrative Kolektive, Vendim Nr. 59 datë 16.02.2021: http://klgj.al/akte-
administrative-kolektive/ 
74 Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Njoftim për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatat e Posaçme: 
http://klgj.al/njoftim-per-shpalljen-e-procedures-se-ngritjes-ne-detyre-ne-ne-gjykatat-e-posacme/
75 Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Njoftim për shtyp, datë 12 Mars 2021: http://klgj.al/njoftim-per-shtyp-date-12-mars-
2021/ 
76 Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Raport Vjetor 2019, Analiza mbi situatën e gjykatave: http://klgj.al/wp-
content/uploads/2020/09/RAPORTI-VJETOR-2019-pdf.pdf 
77 Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Statistika/Kohëzgjatja e çështjeve: 
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-
apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/koh%C3%ABzgjatja-e-c%C3%ABshtj%C3%ABve/ 

http://klgj.al/njoftim-per-shpalljen-e-procedures-se-ngritjes-ne-detyre-ne-ne-gjykatat-e-posacme/
http://klgj.al/akte-administrative-individuale/
http://klgj.al/akte-administrative-individuale/
http://klgj.al/njoftim-per-shpalljen-e-procedures-se-ngritjes-ne-detyre-ne-ne-gjykatat-e-posacme/
http://klgj.al/akte-administrative-kolektive/
http://klgj.al/akte-administrative-kolektive/
http://klgj.al/njoftim-per-shpalljen-e-procedures-se-ngritjes-ne-detyre-ne-ne-gjykatat-e-posacme/
http://klgj.al/njoftim-per-shtyp-date-12-mars-2021/
http://klgj.al/njoftim-per-shtyp-date-12-mars-2021/
http://klgj.al/wp-content/uploads/2020/09/RAPORTI-VJETOR-2019-pdf.pdf
http://klgj.al/wp-content/uploads/2020/09/RAPORTI-VJETOR-2019-pdf.pdf
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/koh%C3%ABzgjatja-e-c%C3%ABshtj%C3%ABve/
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/koh%C3%ABzgjatja-e-c%C3%ABshtj%C3%ABve/
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Kohëzgjatja e gjykimit përfshin datën e regjistrimit të çështjes në gjykatë dhe datën e shpalljes së 
vendimit. Intervali kohor i përdorur për vlerësimin e çështjes përfshin segmentet kohore: më pak se 
1 muaj, 1-6 muaj, 7-12 muaj, 1-2 vjet dhe më shumë se 2 vjet. Afati i arsyeshëm i gjykimit të krimeve 
në gjykimin penal në shkallë të parë është deri në 2 vjet ndërsa përfundimi i gjykimit për krimet në 
gjykimin në apel është 1 vit.78

Kohëzgjatja e çështjeve penale për korrupsionin79

Krahasimisht me kohëzgjatjen e gjykimit për veprat penale në fushën e krimit të organizuar, 
kohëzgjatja e gjykimit për veprat penale të korrupsionit në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 
KKKO është më e shkurtër. Pjesa më e madhe e kohëzgjatjes së gjykimit të çështjeve për vepra të 
korrupsionit varion në intervalin kohor më pak se 1 muaj (5) dhe 1-6 muaj (8), ndërkohë që vetëm 
për 1 çështje kohëzgjatja e gjykimit ka zgjatur në intervalin 1-2 vjet. Asnjë çështje në fushën e 
korrupsionit nuk ka përfunduar brenda intervalit 7-12 muaj dhe mbi 2 vjet.

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka publikuar informacion për 
vetëm 1 çështje të korrupsionit, kohëzgjatja e së cilës varion 2-6 muaj.80 

Periudha 

kohore

< 1 

muaj
%

1-6

muaj
%

7-12

muaj
%

1-2

vjet
%

> 2

vjet
% Totali

Nr. i Çështjeve 

gjithsej
5 36% 8 57% 0 0% 1 7% 0 0% 14

Tabela 2: Kohëzgjatja e gjykimit sipas fragmenteve kohore të çështjeve penale për korrupsionin, për 
të cilat ka përfunduar gjykimi në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë KKKO 

(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar

Kohëzgjatja mesatare e gjykimit të çështjeve në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë KKKO gjatë 
vitit 2020 ka qenë 236 ditë ose 7 muaj dhe 24 ditë. Në rastet e shqyrtimit gjyqësor për çështje të cilat 
përfshijnë akuza të korrupsionit, kjo kohëzgjatje mesatare e gjykimit është tejkaluar për vetëm 1 
çështje.

78 Kodi i Procedurës Civile, Neni 399/2/d
79 Të dhënat e paraqitura i referohen informacionit të publikuar nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë KKKO për 14 
çështje të korrupsionit për të cilat ka përfunduar gjykimi në këtë gjykatë. Të dhënat për çështjet Nr. 25, 27, 52, 74, 75, 78 
dhe 79 për të cilat ka përfunduar gjykimi në shkallën e parë nuk gjenden ende të publikuara në faqen e internetit të 
gjykatës. 
80 Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Statistika/Çështje penale: 
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-
apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/c%C3%ABshtjet-penale/

http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/c%C3%ABshtjet-penale/
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/c%C3%ABshtjet-penale/
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Kohëzgjatja e çështjesNr. i 
Çështjes < 1 muaj 1-6 muaj 7-12 muaj 1-2 vjet > 2 vjet
Nr. 5 393 ditë
Nr. 29 16 ditë
Nr. 30 8 ditë
Nr. 31 14 ditë
Nr. 32 49 ditë
Nr. 33 148 ditë
Nr. 35 30 ditë
Nr. 36 57 ditë
Nr. 39 142 ditë
Nr. 50 52 ditë
Nr. 51 59 ditë
Nr. 55 64 ditë
Nr. 58 20 ditë
Nr. 62 55 ditë

Tabela 3: Kohëzgjatja e gjykimit (në ditë) për secilën nga çështjet penale për korrupsionin, për të 
cilën ka përfunduar gjykimi në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë KKKO 

(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar 

Kohëzgjatja e çështjeve penale në fushën e krimit të organizuar81

Siç evidentohet nga të dhënat e publikuara mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit për çështjet e krimit 
të organizuar është më e lartë krahasuar me periudhën e shqyrtimit gjyqësor të procedimeve të cilat 
lidhen me korrupsionin. Vetëm për një 1 çështje në fushën e krimit të organizuar gjykimi ka zgjatur 
2 muaj, për 3 çështje kohëzgjatja e gjykimit ka variuar në intervalin kohor 7-12 muaj, ndërsa për 9 
çështje gjykimi ka përfunduar brenda intervalit kohor 1-2 vjet.82 

Vetëm për 1 çështje në fushën e krimit të organizuar të mbartur nga ish-Gjykata e Krimeve të Rënda, 
shqyrtimi gjyqësor ka zgjatur mbi 2 vjet duke cënuar afatin e përcaktuar në ligj. 

81 Të dhënat e paraqitura i referohen informacionit të publikuar nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë KKKO për 18 
çështje në fushën e krimit të organizuar për të cilat ka përfunduar gjykimi në këtë gjykatë. Të dhënat për çështjet Nr. 17, 
18, 56 dhe 77 për të cilat ka përfunduar gjykimi në shkallën e parë nuk gjenden ende të publikuara në faqen e website-it të 
gjykatës.
82 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Çështje të përfunduara/Dosje penale: 
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Dosje_penale/#/?NrPage=1&recPages=100&ftdb=01.01.
2020&ftde=31.12.2020

https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Dosje_penale/#/?NrPage=1&recPages=100&ftdb=01.01.2020&ftde=31.12.2020
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Dosje_penale/#/?NrPage=1&recPages=100&ftdb=01.01.2020&ftde=31.12.2020
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Në lidhje me kohëzgjatjen e gjykimit të veprave penale në fushën e krimit të organizuar në Gjykatën 
e Posaçme të Apelit KKKO, kohëzgjatja e gjykimit është më e shkurtër dhe varion për këto çështje 
nga 2-6 muaj dhe nga 6-12 muaj, pa kaluar më shumë se 1 vit.83

Periudha 

kohore

< 1 

muaj
%

1-6

muaj
%

7-12

muaj
%

1-2

vjet
%

> 2

vjet
% Totali

Nr. i 

Çështjeve 

gjithsej

0 0% 1 7% 3 21% 9 64% 1 7% 14

Tabela 4: Kohëzgjatja e gjykimit sipas fragmenteve kohore të çështjeve penale në fushën e krimit të 
organizuar, për të cilat ka përfunduar gjykimi në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë KKKO 

(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar

Kohëzgjatja mesatare e gjykimit gjatë vitit 2020 prej 236 ditë ose 7 muaj dhe 24 ditë në rastet e 
çështjeve në fushën e krimit të organizuar është tejkaluar për 12 çështje për të cilat janë publikuar të 
dhënat respektive.

Kohëzgjatja e çështjes84Nr. i 
Çështjes < 1 muaj 1-6 muaj 7-12 muaj 1-2 vjet > 2 vjet

Nr. 1 1292 ditë
Nr. 4 656 ditë
Nr. 8 576 ditë
Nr. 9 591 ditë
Nr. 10 555 ditë
Nr. 11 460 ditë
Nr. 13 495 ditë
Nr. 14 222 ditë
Nr. 15 446 ditë
Nr. 16 470 ditë
Nr. 19 343 ditë
Nr. 23 391 ditë
Nr. 24 252 ditë
Nr. 49 61 ditë

83 Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Statistika/Çështje penale: 
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-
apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/c%C3%ABshtjet-penale/
84 Tabela përfshin edhe kohëzgjatjen e çështjeve Nr. 9, 13, 16, 23 dhe 49, për të cilat ka përfunduar gjykimi në shkallën e 
parë, por nuk është publikuar ende vendimi apo dispozitivi.

http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/c%C3%ABshtjet-penale/
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/statistika/c%C3%ABshtjet-penale/
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Tabela 5: Kohëzgjatja e gjykimit (në ditë) për secilën nga çështje penale në fushën e krimit të 
organizuar, për të cilën ka përfunduar gjykimi në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë KKKO

(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar

III. Relevanca 

Procedimet penale për korrupsionin

Subjektet kryesore

Numri i procedimeve penale për korrupsionin të regjistruara gjatë vititi 2020 në Prokurorinë e 
Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka shënuar rritje në krahasim me procedimet 
penale në fushën e krimit të organizuar. 

Përveç akuza penale për subjektet e parashikuara në kompetencat e Prokurorisë së Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar85 dhe Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar,86 akuza penale për korrupsion brenda kometencave të këtyre institucioneve përfshijnë 
edhe subjekte të tjera si: 1) persona që ushtrojnë funksione publike dhe nëpunës të huaj publikë; 2) 
gjyqtarë, prokurorë dhe funksionarë të tjerë të drejtësisë; dhe 3) funksionarë të lartë shtetërorë ose 
të zgjedhur vendorë.87 

Nisur nga një vlerësim i çështjeve të regjistruara në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar evidentohet që çështjet/akuzat për korrupsion ndaj personave 
që ushtrojnë funksione publike përbëjnë numrin më të lartë të çështjeve në fushën e korrupsionit. 

Në 28 çështje penale për korrupsionin përfshihen 25 akuza për korrupsion aktiv të personave që 
ushtrojnë funksione publike (Neni 244) dhe 6 akuza për korrupsion pasiv ndaj personave që 
ushtrojnë funksione publike (Neni 259).88 Për pjesën më të madhe të këtyre çështjeve (16) Gjykata e 
Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka përfunduar gjykimin, 
ndërkohë që në proces janë 12 çështje të tjera. (Shiko: Aneks A) 

Në lidhje me veprën penale të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë 
funksione publike, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

85 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Neni 135/2
86 Kodi i Procedurës Penale, Neni 75/a
Akuzat penale kundër Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit, anëtarit të Këshillit të Ministrave, 
gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese dhe të Gjykatës së Lartë, Prokurorit të Përgjithshëm, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, 
Kryetarit të Bashkisë, deputetit, zëvendësministrit, anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të Këshillit të Lartë të 
Prokurorisë, dhe drejtuesve të institucioneve qendrore ose të pavarura të përcaktuara në Kushtetutë ose në ligj;
Akuzat penale kundër ish-funksionarëve të mësipërm, kur vepra është kryer gjatë ushtrimit të detyrës.
87 Po aty
88 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Çështje të përfunduara/Dosje penale, 
Çështjet Nr. 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 46, 50, 51, 55, 58, 61, 62, 68, 71, 74, 78, 79, 87, 89, 91, 92, 94, 95 dhe 96: 
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Dosje_penale/#/ 

https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Dosje_penale/#/
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Organizuar janë regjistruar 8 çështje penale,89 ndërkohë që kjo vepër penale përfshihet edhe në 2 
çështje, të cilat lidhen me korrupsionin e personave që ushtrojnë funksione publike.90 

Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar janë regjistruar 
3 çështje penale për korrupsion, të cilat përfshijnë akuza ndaj subjekteve gjyqtarë, prokurorë dhe 
funksionarë të lartë të drejtësisë.91 Për të tre këto çështje ka përfunduar gjykimi në Gjykatën e 
Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe për 1 prej tyre ka 
përfunduar gjykimi edhe në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar.92

Asnjë çështje penale që përfshin akuza të korrupsionit ndaj funksionarëve të lartë shtetërore apo të 
zgjedhurve vendorë nuk pasqyrohet të jetë regjistruar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar deri në 31 dhjetor 2020. 

Vetëm 1 çështje në fushën e korrupsionit është regjistruar për veprën penale të shkeljes së barazisë 
së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike.93

Grafik 7: Veprat penale në çështjet e korrupsionit të regjistruara në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 
së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

89 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Çështje Nr. 53, 59, 65, 75, 81, 84, 90 
dhe 93: https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_ne_gjykim/Dosje_penale/#/  
90 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Çështje Nr. 39 dhe 68: 
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_ne_gjykim/Dosje_penale/#/ 
91 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Çështje të përfunduara/Dosje penale, 
Çështjet Nr. 5, 25 dhe 52:  https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Dosje_penale/#/ 
92 Gjykata e Posaçme e Apelit KKKO, Çështje Nr. 59123-00091-87-2020: 
http://www.gjykata.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/GenerateAndDownloadCaseInformationReport?caseId=87-
2020-00092&courtId=87 
93 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Çështje Nr. 27: 
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Dosje_penale/#/

25

6

10

3 1
Korrupsioni aktiv i personave që 
ushtrojnë funksione publike (Neni 
244)

Korrupsioni pasiv i personave që 
ushtrojnë funksione publike (Neni 
259)

Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm 
ndaj personave që ushtrojnë 
funksione publike (Neni 245/1)

Korrupsioni aktiv i gjyqtarit, 
prokurorit dhe i funksionarëve të 
tjerë të drejtësisë (Neni 319)

Shkelja e barazisë së 
pjesëmarrësve në tendera apo 
ankande publike (Neni 258)

https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_ne_gjykim/Dosje_penale/#/
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_ne_gjykim/Dosje_penale/#/
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Dosje_penale/#/?NrPage=1&recPages=100&ftdb=01.01.2020&ftde=31.12.2020
http://www.gjykata.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/GenerateAndDownloadCaseInformationReport?caseId=87-2020-00092&courtId=87
http://www.gjykata.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/GenerateAndDownloadCaseInformationReport?caseId=87-2020-00092&courtId=87
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Dosje_penale/#/?NrPage=1&recPages=100&ftdb=01.01.2020&ftde=31.12.2020
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Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Në kërkesat për ndihmë të ndërsjelltë juridike nga autorietet gjyqësore të huaja, kërkesat që lidhen 
me vepra penale të korrupsionit përbëjnë numrin më të ulët të kërkesave të trajtuara nga Prokuroria 
e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar gjatë vitit 2020, specifikisht, 4.6% ose 3 
kërkesa nga 64.94 Ndërkohë 12,8% ose 5 kërkesa nga 39 në total janë bërë gjatë vitit 2020 nga 
Prokuroria e Posaçme për ndihmë të ndërsjelltë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të huaja.95 

Figura 6: Kërkesat për ndihmë të ndërsjelltë juridike nga autoritetet gjyqësore të huaja & Kërkesat 
për ndihmë të ndërsjelltë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të huaja në lidhje me veprat penale 

të korrupsionit

(19 dhjetor 2019 – 19 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)

Vepra të tjera penale

Akuzat për vepra të tjera penale ndaj subjekteve të parashikuara në kompetencat e Prokurorisë dhe 
Gjykatave të Posaçme përbëjnë një numër më të ulët çështjesh, krahasur me akuzat penale në fushën 
e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 
dhe Krimin e Organizuar janë regjistruar deri në datën 31 dhjetor 2020, 6 procedime për vepra të 
tjera penale (Shiko: Figura 7). 

Për 2 nga këto çështje Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë ka shpallur moskompetencën, ndërkohë 
që ka vazhduar gjykimi për çështjen kundër Kryetarit të Bashkisë Tiranë për veprën penale të 

94 Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Njoftim-Mbi treguesit e punës të 
Prokurorisë së Posaçme: https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/
95 Po aty

Kërkesat për ndihmë të ndërsjelltë juridike 
nga autorietet gjyqësore të huaja

3 kërkesa / 4.6%

• Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike;

• Korrupsioni aktiv i gjyqtarëve, prokurorëve 
dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë;

• Korrupsioni aktiv i gjyqtarëve, prokurorëve 
dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë

Kërkesat për ndihmë të ndërsjelltë juridike 
drejtuar autoriteteve gjyqësore të huaja

5 kërkesa / 12.8% 

• Shpërdorimi detyrës;
• Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 

funksione publike;
• Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë 

funksione publike;
• Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë 

shtetërorë ose i të zgjedhurve vendor;
• Korrupsioni aktiv i gjyqtarëve, prokurorëve 

dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë;
• Korrupsioni aktiv i gjyqtarëve, prokurorëve 

dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë; 
• Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në 

tendera apo ankande publike;
• Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë 

shtetërorë ose i të zgjedhurve vendor

https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/
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shpifjes.96 Ndërkohë ndryshe nga subjektet të akuzuar për vepra penale për korrupsion, në akuzat 
për kryerjen e veprave të tjera penale përfshihen edhe funksionarë apo ish-funksionarë të niveleve 
të larta. 

Specifikisht, ende në gjykim vazhdon çështja ndaj ish-Prokurorit të Përgjithshëm, i akuzuar për 
fshehje ose deklarim të rremë të pasurive, interesave private,97 ndërkohë që për gjyqtarin e Kolegjit 
të Posaçëm të Apelimit (KPA) i akuzuar për falsifikim të dokumenteve, vendimi për pezullim të 
ekzekutimit të dënimit me burgim prej 6 muajsh me kusht që i pandehuri të mos kryejë vepër tjetër 
penale brenda një afati prove prej 12 muajsh është apeluar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.98 

Në fund të muajit dhjetor të vitit 2020, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar dërgoi gjithashtu për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë procedimin penal 
ndaj ish-Kryetares së Bashkisë Gjirokastër e akuzuar për kryerjen e veprës penale shpërdorimi i 
detyrës.99

Figura 7: Vepra të tjera penale të regjistruara në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar

96 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Çështje të përfunduara/Dosje penale, 
Çështjet Nr. 6, 57 dhe 44: https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Dosje_penale/#/
97 Po aty, Çështje Nr. 82
98 Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Çështje Nr. 53801-00310-87-2020
http://www.gjykata.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/GenerateAndDownloadCaseInformationReport?caseId=87-
2020-00316&courtId=87
99 Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Njoftim mbi procedimin penal Nr.38/2020: 
https://spak.al/2020/12/15/njoftim-mbi-procedimin-penal-nr-38-2020/ 

Shpërdorimi i detyrës (1)

Përhapja e qëllimshme e thënieve, si dhe çdo informacion tjetër, duke e ditur se 
janë të rreme, që cenojnë nderin dhe dinjitetin e personit 

Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare (Inkompetenca) 

Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve (Inkompetenca) 

Falsifikimi ose përdorimi i dokumenteve të falsifikuara

Fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur 
dhe nëpunësve publik ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim

https://spak.al/2020/12/15/njoftim-mbi-procedimin-penal-nr-38-2020/
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Masat e dënimit100

Për të kryer një vlerësim të masave të dënimit të dhëna nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë 
për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për çështjet penale të korrupsionit, janë pasqyruar masat 
e dënimit për 14 çështje nga 21 të përfunduara, për të cilat janë publikuar të dhënat në faqen e 
internetit të gjykatës (Shiko: Aneks B).

Bazuar në të dhënat e publikuara nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 
Krimin e Organizuar, janë dhënë vetëm 5 dënime me burgim për 5 të pandehur për veprat penale të 
korrupsionit, 2 për veprat penale të korrupsionit aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike, 
1 për veprën penale korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, 1 për veprën 
penale korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë dhe 1 për 
veprën penale të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione 
publike.101 Dënimi maksimal i dhënë për këto akuza është 3 vjet dhe minimali 6 muaj. (Shiko: Aneks 
B)

Për 5 çështje të tjera të lidhura me procedime penale për korrupsionin, gjykata ka pranuar miratimin 
e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, por në të gjitha rastet masa e dënimit e përcaktuar për të 
pandehurit është pezulluar duke u zëvendësuar  me vënien në provë ose punë në interes publik.102  
Në vetëm 1 rast gjykata ka refuzuar miratimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë.103  

Për 5 vendime të tjera104 të lidhura gjithashtu me procedime penale të korrupsionit, është pranuar 
nga gjykata kërkesa e Prokurorisë së Posaçme KKKO për pezullimit të ekzekutimit të vendimit me 
burgim dhe zëvendësimi me provë apo punë në interes publik për periudha kohore të cilat variojnë 
nga 1 vit/8 muaj (maksimale) deri në 6 muaj (minimale). 

Edhe në këto raste akuzat për korrupsion i referohen subjekteve që ushtrojnë funksione publike, 
ndërkohë që sikurse në rastin e procedimeve penale në fushën e krimit të organizuar, mungojnë të 
dhëna dhe një vlerësim i plotë në lidhje me dëmin ekonomik të shkaktuar si pasojë e kryerjes së 
akteve korruptive.  

100 Të dhënat i referohen vetëm vendimeve të publikuara në faqen zyrtare të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë 
KKKO dhe Prokurorisë së Posaçme KKKO:
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Dosje_penale/#/  
https://spak.al/category/te-reja/
101 Po aty, Çështje Nr. 5, 39 dhe 55
102 Po aty, Çështje Nr. 29, 31, 50, 51 dhe 62
103 Po aty Çështje Nr. 30
104 Po aty Çështje Nr. 32, 33, 35, 36 dhe 58

https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_te_perfunduara/Dosje_penale/#/?NrPage=1&recPages=100&ftdb=01.01.2020&ftde=31.12.2020
https://spak.al/category/te-reja/
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Figura 8: Masat përfundimtare të dënimit të dhëna nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për procedimet penale të korrupsionit 

(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar 
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Figura 9: Masat e dënimit të dhëna nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për procedimet penale të korrupsionit në rastet e Miratimit të 

arrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe Pezullimit të vendimeve të dënimit 
(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar 

Masa e dënimit të 
pezulluar

10 muaj

7 muaj

7 muaj

7 muaj

7 muaj

Periudha e vënies 
në provë

1 vit/8 muaj

120 orë/6 muaj

120 orë/6 muaj

120 orë/6 muaj

120 orë/6 muaj

Masa e dënimit të 
pezulluar

4 muaj

8 muaj

4 muaj

6 muaj

4 muaj

Periudha e vënies 
në provë

8 muaj

16 muaj

8 muaj

1 vit

40 orë/6 muaj



47

Procedimet penale në fushën e krimit të organizuar

Veprat kryesore penale 

Deri në 31 dhjetor 2020 në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar rezultojnë të jenë regjistruar në total 50 çështje në fushën e krimit të organizuar.105 
Akuzat kryesore penale, të cilat përbëjnë numrin më të lartë në procedimet penale në fushën e 
krimit të organizuar lidhen me:

 Grupin e strukturuar kriminal;

 Kryerjen e veprave nga grupi i strukturuar kriminal; 

 Prodhimin dhe shitjen e narkotikëve si edhe 

 Trafikimin e narkotikëve. 

Figura 10: Veprat kryesore penale të çështjeve në fushën e krimit të organizuar të regjistruara në 
Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar 

Veprat penale të përcaktuara më lart përbëjnë gjithashtu edhe numrin më të lartë të kërkesave për 
ndihmë të ndërsjelltë juridike nga autorietet gjyqësore të huaja, të trajtuara gjatë vitit 2020 nga 
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Specifikisht, 28 kërkesa nga 
64 në total ose ose 43,7 %, kanë qenë kërkesa që kanë patur të bëjnë me hetime në fushën e 
“Trafikimit të narkotikëve”, “Prodhimit dhe shitjes së narkotikëve”, në formën e bashkëpunimit asaj 
të “Grupit të struktuarar kriminal”.106 

105 Këtu përfshin edhe 23 çështjet e mbartura nga ish-Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
106 Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Njoftim-Mbi treguesit e punës të 
Prokurorisë së Posaçme: https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/

Grupi i strukturuar 
kriminal

Kryerja e veprave 
penale nga organizata 
kriminale dhe grupi i 
strukturuar kriminal

Trafikimi i narkotikëve Prodhimi dhe shitja e 
narkotikëve

https://spak.al/2020/12/19/njoftim-mbi-treguesit-e-punes-te-prokurorise-se-posacme/
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I njëjti grup veprash penale dominon edhe në lidhje me kërkesat për ndihmë të ndërsjelltë juridike 
drejtuar autoriteteve gjyqësore të huaja. Nga 39 kërkesa të tilla në tota drejtuar autoriteteve të 
huaja nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar gjatë vitit 2020, 20 
prej tyre, ose 51.2 %, kanë qenë kërkesa që kanë patur të bëjnë me hetime në fushën e “Trafikimit 
të narkotikëve”, “Prodhimit dhe shitjes së narkotikëve”, në formën e bashkëpunimit asaj të “Grupit 
të struktuarar kriminal”.107 

Nga të dhënat paraprake të publikuara nga Prokuroria e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar, nuk specifikohet fusha e hetimeve për të cilat janë trajtuar apo dërguar kërkesat për 
ndihmë të ndërsjelltë juridike në raport me ndarjen sipas shteteve respektive, pasi kjo ndarje 
paraqitet për numrin total të kërkesave të trajtuara apo dërguara nga Prokuroria e Posaçme për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar gjatë vitit 2020.

Specifikisht, për 64 kërkesa për ndihmë të ndërsjelltë juridike nga autoritetet gjyqësore të huaja të 
trajtuara nga gjatë vitit 2020 nga ana e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar, Italia, Belgjika, Franca dhe Holanda përbëjnë numrin e shteteve me numrin më të lartë 
të kërkesave.108 

Grafik 8: Kërkesat për ndihmë të ndërsjelltë juridike nga autoritetet gjyqësore të huaja sipas 
shteteve

(19 dhjetor 2019 – 19 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)
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Sa i përket 39 kërkesave për ndihmë të ndërsjelltë juridike drejtuar gjatë vitit 2020 autoriteteve 
gjyqësore të huaja nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organziuar, 
Gjermania, Greqia, Kosova dhe Mbretëria e Bashkuar janë shtetet me numrin më të lartë të 
kërkesave të dretjuara.

Grafik 9: Kërkesat për ndihmë të ndërsjelltë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të huaja nga 
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

(19 dhjetor 2019 – 19 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)

Veprimtaritë kyesore kriminale & Modus operandi
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të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, evidentohet që vrasja dhe vjedhja të 
jenë mënyrat kryesore të veprimit (modus operandi) të krimit të organizuar për kryerjen e 
veprimtarisë kriminale.

Ndërkohë, veprimtaritë kryesore kriminale, të ndërmarra për kryerjen e veprave penale në fushën 
e krimit të organizuar përfshijnë:
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Figura 11: Veprimtaritë kryesore kriminale, të ndërmarra për kryerjen e veprave penale në çështjet 
në fushën e krimit të organizuar të regjistruara në Gjykatën e Posaçame të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar 
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Figura 12: Mënyra e veprimit të krimit të organizuar për kryerjen e veprimtarisë kriminale sipas 
çështjeve në fushën e krimit të organizuar të regjistruara në Gjykatën e Posaçame të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallë së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar 

Numri i personave (pandehurve) të përfshirë / Organizata kriminale & Grupi i strukturuar 
kriminal

Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar gjatë vitit 
2020 nga 110 të pandehur, 84 prej tyre janë gjykuar vepra penale në fushën e krimit të organizuar.109 
Nga të dhënat e publikuara nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për çështjet në fushën e 
krimit të organizuar, evidentohet numër i ulët i të pandehurve të akuzuar për vepra penale që 
lidhen me organizatat kriminale dhe grupin e strukturual kriminal. 110 

109 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Njoftim per shtyp, Gjykata e 
Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin Krimin e Organizuar, 30 dhjetor 2020: 
https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Njoftime_per_shtyp/Njoftim_per_shtyp_Gjykata_e_Posacme_e_S
hkalles_se_Pare_per_Korrupsionin_Krimin_e_Organizuar_30_dhjetor_2020.html
110 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Çështje në gjykim/Dosje penale: 
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_ne_gjykim/Dosje_penale/#/  
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https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Njoftime_per_shtyp/Njoftim_per_shtyp_Gjykata_e_Posacme_e_Shkalles_se_Pare_per_Korrupsionin_Krimin_e_Organizuar_30_dhjetor_2020.html
https://www.gjp.gov.al/Gjykata_e_Posacme/Njoftime/Njoftime_per_shtyp/Njoftim_per_shtyp_Gjykata_e_Posacme_e_Shkalles_se_Pare_per_Korrupsionin_Krimin_e_Organizuar_30_dhjetor_2020.html
https://www.gjp.gov.al/Kendi_informativ/Ceshtje_ne_gjykim/Dosje_penale/#/
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Në rreth 58% të këtyre çështjeve numri i të pandehurve është nga 3 deri në 5 dhe në rreth 21% 
numri i të pandehurve është ndërmjet 5-10. Për akuza penale që lidhen me grupin e strukturuar 
kriminal dhe kryerjen e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal, 
evidentohen edhe dosje penale me numër të pandehurish mbi 10, të cilat përbëjnë rreth 21 % të 
dosjeve penale në fushën e krimit të organizuar. (Shiko: Tabela 7). Nga prezantimi i të dhënave të 
paraqitura nuk evidentohet shtrirja gjeografike e aktivitetit kriminal si edhe nuk identifikohen në 
shumicën e rasteve vlerat monetare të objekteve kriminale të sekuestruara.

Nr. i çështjes Nr. i të pandehurve Nr. i të pandehurve të shpallur fajtor dhe dënuar 
nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë KKKO

1. 1 1
4. 9 3
8. 5 4
10. 6 2
11. 9 1
14. 10 10
15. 3 3
19. 8 8
24. 1 1

Tabela 6: Numri i të pandehurve dhe numri i të dënuarve në çështjet penale në fushën e krimit të 
organizuar të regjistruara në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar 
(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar 
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3 – 5 persona të pandehur
5 – 10 persona të pandehur
> 10 persona të pandehur

Neni 28/4, Grupi i strukturuar kriminal është formë e veçantë bashkëpunimi, në të cilin bëjnë pjesë tre ose më shumë persona, për kryerjen e një a më shumë veprave penale, për të realizuar 
përfitime materiale dhe jomateriale
Neni 284/a, Organizimi dhe drejtimi i organizatave kriminale
Neni 333, Organizata kriminale
Neni 333/1, Krijimi, organizimi ose drejtimi i organizatave kriminale
Neni 333/a, Grupi i strukturuar kriminal
Neni 333/a/1, Krijimi, organizimi ose drejtimi i një grupi të strukturuar kriminal për kyerjen e veprave penale
Neni 333/a/2, Pjesëmarrja në grupin e strukturuar kriminal
Neni 334, Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal
Neni 334/1, Kryerja e veprave penale nga pjesëtarë të organizatës kriminale dhe të grupit të strukturuar criminal
Neni 334/2, Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal / Kur dispozita përkatëse referuese përmban dënim me burgim apo me burgim të përjetshëm

Nr. i 
çështjes

Numri i të 
pandehurve Veprat penale në kuadër të organizatave kriminale

1. 1 Neni 334/1; Neni 333/1
2. 1 Neni 333/a
4. 9 Neni 28/4; Neni 333/a/2; Neni 334/1
7. 1 Neni 333/a
8. 5 Neni 28/4; Neni 334/1; Neni 333/a/1
9. 2 Neni 284/a/1; Neni 334/1; Neni 333/a/1
10. 6 Neni 28/4; Neni 334/2; Neni 334/1; Neni 333/a/2
11. 9 Neni 28/4; Neni 334/1; Neni 333/a/2
12. 1 Neni 333/a/1; Neni 334
13. 4 Neni 333/a/1; Neni 334; Neni 334/1
14. 10 Neni 28/4; Neni 334/1; Neni 333/a/1
15. 3 Neni 28/4; Neni 334/1; Neni 333/a/1
16. 51 Neni 333/a/2; Neni 334/1; Neni 334
17. 2 Neni 333/a/2 ; Neni 333/a/1 ; Neni 334
18. 1 Neni 334; Neni 333/a/2
19. 8 Neni 333/a/2
20. 8 Neni 333/a/1; Neni 334/1; Neni 333/a/2; Neni 334; Neni 333
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21. 16 Neni 334; Neni 333/a; Neni 334/1; Neni 333/a/1; Neni 333/a/2
22. 3 Neni 333/a/1; Neni 334
23. 12 Neni 333/a/2; Neni 334; Neni 334/1
24. 1 Neni 28/4; Neni 334/1; Neni 333/a/2
26. 4 Neni 333/a; Neni 333/a/2; Neni 283/2; Neni 334
28. 14 Neni 28/4; Neni 334/1; Neni 333/a/1; Neni 333/a/2
34. 17 Neni 333/a; Neni 333/a/1; Neni 334/1
37. 4 Neni 333/a; Neni 334/1; Neni 333/a/1; Neni 334
38. 24 Neni 333/a/2; Neni 28/4; Neni 334/1; Neni 333/a/1
41. 1 Neni 333/a/2
42. 4 Neni 333/a/2; Neni 333/a; Neni 334
43. 2 Neni 334; Neni 333/a
45. 2 Neni 333/a/2; Neni 334/1
47. 14 Neni 333/a/1; Neni 334/1
48. 6 Neni 333/a/1; Neni 334/1
49. 1 Neni 334/1; Neni 333/a/1
54. 1 Neni 333/a/1; Neni 334/1
56. 1 Neni 334/1; Neni 333/a/1
60. 21 Neni 333/a/1; Neni 344/1
63. 1 Neni 333/a/2; Neni 334/1
64. 30 Neni 333/a/1; Neni 334/1; Neni 333/a/2
67. 1 Neni 333/a/2; Neni 334/1
70. 5 Neni 333/a/2; Neni 334/1
72. 8 Neni 333/a/1; Neni 333/a/2; Neni 334/1
73. 2 Neni 334/1; Neni 333/a/2
76. 3 Neni 333/a/1; Neni 334/1
77. 1 Neni 333/a/2; Neni 334/1
80. 4 Neni 333/a/1; Neni 334/1; Neni 333/a/2
83. 1 Neni 333/a/1; Neni 334/1
85. 7 Neni 333/a/2; Neni 334/1
88. 1 Neni 333/a/1; Neni 334/1

Tabela 7: Numri i të pandehurve në çështjet penale në fushën e krimit të organizuar, ku përfshihen vepra penale në kuadër të organizatave kriminale (19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
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KAPITULLI III: Rekomandime

Gjatë fazës së parë (monitorimit) për hartimin e këtij raporti vlerësimi, grupi i punës ka hasur në 
kufizime, adresimi për përmirësim i të cilave do të kontribuonte jo vetëm në rritjen e transparencës 
së institucioneve respektive, por edhe në kryerjen e një analize sa më të plotë dhe të saktë në 
drejtim të shqyrtimit gjyqësor të çështjeve për korrupsionin dhe krimin e organizuar. 

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Faqja zyrtare e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 
https://www.gjp.gov.al,111 është krijuar me qëllim që t'i mundësojë publikut marrjen e informacionit 
në kohë reale dhe të saktë. Pavarësisht minimizimit të gabimeve teknike gjatë përdorimit të faqes 
së Internetit, apo gjatë publikimit të të dhënave, problematikat e evidentuara më poshtë synojnë 
të adresojnë për përmirësim disa çështje të rëndësishme në drejtim të transparencës dhe të 
dhënave mbi çështjet gjyqësore në këtë gjykatë. 

Këto problematika përfshijnë:

a. Mungesën e të dhënave të plota për çështjet e viteve të mëparshme, për të cilat vazhdon 
ende gjykimi apo të cilat kanë përfunduar; Aktualisht në faqen e gjykatës janë publikuar 
vetëm çështjet në gjykim si edhe çështjet e regjistruara që nga fillimi i vitit 2021;

b. Mungesën e të dhënave/informacioneve të përditësuara. Megjithëse statusi i çështjeve të 
caktuara ka ndryshuar, jo gjithmonë reflektohet statusi i përditësuar i çështjes (në 
gjykim/përfunduar);

c. Mungesën e publikimit të vendimeve të plota të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë 
për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (Në çështjet për të cilat ka përfunduar gjykimi 
paraqiten të përmbledhura vetëm pretendimet e prokurorit, avokatit dhe dispozitivi);

d. Mungesën e publikimit të dispozitivit edhe në rastet kur për çështjen ka përfunduar gjykimi;
e. Megjithëse një seksion i posaçëm është krijuar me qëllim publikimin e vendimeve në lidhje 

me masat parandaluese në zbatimi të Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.01.2020, mungojnë të 
publikuara vendimet e plota të gjykatës. Vetëm 20 vendime gjatë muajit mars 2020 
paraqiten të publikuara në këtë seksion;

f. Mungesën e një seksioni të posaçëm në lidhje me vendimet për sekuestrim dhe konfiskim 
në kuadër të zbatimit të Ligjit Antimafia;

g. Rubrika evidencat statistikore mbetet një rubrikë inaktive dhe pa informacione apo të 
dhënë në lidhje me veprimtarinë e gjykatës. Që me krijimin e Gjykatës së Posaçme të 
Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, asnjë informacion nuk është 
publikuar në këtë rubrikë. 

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Faqja zyrtare e internetit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 
funksionon si një faqe më vete e krijuar brenda faqes: http://www.gjykata.gov.al.112 Megjithëse e 
ndërtuar për të marrë informacion dhe të dhëna mbi veprimtarinë e gjykatës, disa problematika të 
hasura në këtë drejtim përfshijnë:

a. Në të gjitha çështjet penale të publikuara në faqen e internetit mungon informacioni në 
lidhje me: Palët; Vendimet; Vendime të mëparshme; Vendimi përfundimtar; Historiku i 
çështjes; dhe Planifikimi.

b. Pjesa më e madhe e rubrikave për të aksesuar informacion në lidhje me veprimtarinë e 
Gjykatës së Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është e paplotësuar dhe pa 
asnjë të dhënë. Specifikisht nuk janë aktive rubrika të tilla si: Lajmërime për publikun, 
Njoftime; Njoftime për publikun, Njoftime të tjera, Njoftime për median, Mbledhja e 
Këshillit të Gjykatës, Shpallje publike dhe Rregullore të gjykatës.

111 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar: https://www.gjp.gov.al/GJP/ 
112 Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar: http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-
e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-
organizuar/ 

https://www.gjp.gov.al/
http://www.gjykata.gov.al/
https://www.gjp.gov.al/GJP/
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/
http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/gjykata-e-posacme-e-apelit-per-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar/
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c. Mungojnë të publikuara vendimet e plota të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin 
dhe Krimin e Organizuar (Në çështjet për të cilat ka përfunduar gjykimi paraqitet i publikuar 
vetëm dispozitivi);

d. Mungon një seksion i veçantë dhe informues në lidhje me vendimet e apeluara në kuadër 
të zbatimit të Ligjit Antimafia;

e. Mungon një seksion i veçantë dhe informues në lidhje me vendimet e apeluara në kuadër 
të zbatimit të Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.01.2020

Rekomandime specifike për Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar

a. Publikimi i vendimeve të plota për çështjet penale për të cilat ka përfunduar gjykimi në 
Gjykatat e Posaçme të Shkallës së Parë dhe Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; 

b. Përditësimi sistematik i statusit të çështjeve të regjistruara në Gjykatat e Posaçme të 
Shkallës së Parë dhe Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar;

c. Publikimi i kërkesave penale të përditësuara dhe vendimeve në kuadër të zbatimit të Ligjit 
Antimafia; 

d. Publikimi i kërkesave penale të përditësuara dhe vendimeve në kuadër të zbatimit të Aktit 
Normativ Nr. 1, datë 31.01.2020;

e. Publikimi në një seksion të dedikuar i të dhënave që lidhen me gjykimin e çështjeve gjatë 
viteve të mëparshme.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)

Faqja e internetit të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 
https://spak.al/113 u krijua me ngritjen e këtij institucioni në dhjetor 2019 dhe duhet theksuar fakti 
se ka patur një angazhim sistematik me qëllim informimin mbi veprimtarinë dhe hetimet më të 
rëndësishme që ka kryer ky organ. 

Një nga elementët kryesorë që është evidentuar gjatë mbledhjes dhe analizimit të të dhënave dhe 
informacionit të publikuar nga ky institucion, lidhet kryesisht me nevojën për sistemimin dhe 
organizimin e informacionit. 

Aktualisht të gjitha llojet e njoftimeve publikohen në rubrikën Njoftime, por informacioni i 
publikuar në këtë rubrikë është mjaft i përgjithshëm duke përfshirë njoftime për të gjitha 
veprimtaritë e ushtrimit të kompetencave të Prokurorisë së Posaçme.

Një kategorizim apo organizim i informacionit dhe të dhënave do të ndihmonte në një orientim 
më efektiv në marrjen dhe vlerësimin e të dhënave dhe informacionit që publikohet në lidhje 
veprimtarinë e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

****

Gjatë hartimit të këtij raport vlerësimi, grupi i punës së projektit ka evidentuar që në tërësi, krijimi 
i të dhënave të konsoliduara dhe të harmonizuara ndërmjet institucioneve përbën një faktor të 
rëndësishëm për vlerësimin e përformancës së tyre. Në shumë raste është vërejtur që koordinimi i 
të dhënave ndërmjet vetë institucioneve (për të njëjtat çështje apo informacione paraqiten të 
dhëna të ndryshme dhe kundërshtuese), është konfuz duke e bërë të vështirë vlerësimin e saktë në 
lidhje me numrin e procedimeve penale, statusin e tyre si edhe informacione të tjera mbi dosjet 
penale në fushën e korrupsionit dhe krimit të organizuar. 

113 Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK): https://spak.al/ 

https://spak.al/
https://spak.al/
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ANEKS A: Statusi i çështjeve të regjistruara në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë dhe Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar          
(19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020) 

Procedime penale për korrupsionin
Nr. i 

çështjes
Statusi i çështjes në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë KKKO Nr. Vendimit Publikimi i Dispozitivit Statusi i çështjes në Gjykatën e 
Posaçme të Apelit KKKO Dispozitivi/Gjykata e Posaçme e Apelit KKKO

5. Përfunduar Vendim Nr. 3 datë 04.02.2020 Publikuar Përfunduar

Lënien në fuqi të vendimit Nr. 3, datë 04.02.2020 të Gjykatës së 
Posaçme të Shkallës së Parë KKKO, me këtë ndryshim: Në bazë 
të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, duke ulur dënimin për të 
pandehurin me 1/3 e masës së dënimit të caktuar, duke u 
dënuar përfundimisht me 2 (dy) vjet burgim. 

25. Përfunduar Vendim Nr. 15 datë 09.09.2020 N/A
27. Përfunduar N/A
29. Përfunduar Vendim Nr. 6 datë 04.03.2020 Publikuar
30. Kthyer Vendim Nr. 4 datë 25.02.2020 Publikuar
31. Përfunduar Vendim Nr. 5 datë 02.03.2020 Publikuar
32. Përfunduar Vendim Nr. 7 datë 26.05.2020 Publikuar
33. Përfunduar Vendim Nr. 14 datë 08.09.2020 Publikuar
35. Përfunduar Vendim Nr. 8 datë 03.06.2020 Publikuar
36. Përfunduar Vendim Nr. 10 datë 30.06.2020 Publikuar
39. Përfunduar Vendim Nr. 24 datë 09.10.2020 Publikuar
40. Në gjykim
46. Në gjykim  
50. Përfunduar Vendim Nr. 19 datë 16.09.2020 Publikuar
51. Përfunduar Vendim Nr. 21 datë 23.09.2020 Publikuar
52. Përfunduar Vendim Nr. 81 datë 18.11.2020 N/A
53. Në gjykim
55. Përfunduar Vendim Nr. 23 datë 07.10.2020 Publikuar
58. Përfunduar Vendim Nr. 22 datë 07.10.2020 Publikuar
59. Në gjykim  
61. Në gjykim
62. Përfunduar Vendim Nr. 30 datë 18.11.2020 Publikuar
65. Në gjykim
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68. Në gjykim
71. Në gjykim
74. Përfunduar  N/A
75. Përfunduar N/A
78. Përfunduar  N/A
79. Përfunduar  N/A
81. Në gjykim  
84. Në gjykim
87. Në gjykim  
89. Në gjykim
90. Në gjykim
91. Në gjykim
92. Në gjykim
93. Në gjykim
94. Në gjykim
95. Në gjykim
96. Në gjykim

Procedime penale në fushën e krimit të organizuar
Nr. i 

çështjes
Statusi i çështjes në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë KKKO Nr. Vendimit Publikimi i Dispozitivit Statusi i çështjes në Gjykatën e 
Posaçme të Apelit KKKO Dispozitivi/Gjykata e Posaçme e Apelit KKKO

1. Përfunduar 14 shtator 2020 Publikuar Në gjykim
2. Në gjykim
3. Në gjykim  

4. Përfunduar Vendim Nr. 26 datë 20.10.2020 Publikuar Përfunduar

Lënien në fuqi të vendimit nr. 26, datë 20.10.2020 të Gjykatës së 
Posaçme të Shkallës së Parë KKKO, në lidhje me sa ka disponuar 
për fajësinë, cilësimin juridik të faktit penal të atribuuar të 
pandehurit

7. Në gjykim
8. Përfunduar Vendim Nr. 13 datë 03.09.2020 Publikuar Në gjykim 
9. Përfunduar Vendim Nr. 20 datë 18.09.2020 N/A
10. Përfunduar Vendim Nr. 16 datë 10.09.2020 Publikuar Në gjykim

11. Përfunduar Vendim Nr. 9 datë 29.06.2020 Publikuar Përfunduar Lënien në fuqi të vendimit nr. 09, datë 29.06.2002, të Gjykatës 
së Posaçme të Shkallës së Parë KKKO.

12. Në gjykim
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13. Përfunduar Vendim Nr. 25 datë 16.10.2020 N/A Në gjykim
14. Përfunduar Vendim Nr. 1 datë 20.01.2020 Publikuar
15. Përfunduar Vendim Nr. 18 datë 15.09.2020 Publikuar Në gjykim
16. Përfunduar Vendim Nr. 27 datë 22.10.2020 N/A
17. Përfunduar N/A
18. Pezulluar N/A
19. Përfunduar Vendim Nr. 12 datë 07.07.2020 Publikuar Në gjykim
20. Në gjykim
21. Në gjykim
22. Në gjykim
23. Përfunduar Vendim Nr. 28 datë 28.10.2020 N/A Në gjykim

24. Përfunduar Vendim Nr. 11 datë 01.07.2020 Publikuar Përfunduar
Prishjen e vendimit nr. 11, datë 01.07.2020 të Gjykatës së 
Posaçme të Shkallës së Parë KKKO duke urdhëruar dërgimin e 
akteve, një kolegji gjykues, tjetër, pranë së njëjtës gjykatë. 

26. Në gjykim
28. Në gjykim
34. Në gjykim
37. Në gjykim
38. Në gjykim
41. Në gjykim
42. Në gjykim
43. Në gjykim
45. Në gjykim
47. Në gjykim
48. Në gjykim
49. Përfunduar 21.09.2020 N/A
54. Në gjykim  
56. Përfunduar N/A Në gjykim
60. Në gjykim
63. Në gjykim
64. Në gjykim
67. Në gjykim
69. Në gjykim
70. Në gjykim
72. Në gjykim
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73. Në gjykim
76. Në gjykim
77. Përfunduar N/A
80. Në gjykim
83. Në gjykim
85. Në gjykim
88. Në gjykim

Procedime penale të tjera
Nr. i 

çështjes
Statusi i çështjes në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë KKKO Nr. Vendimit Publikimi i Dispozitivit Statusi i çështjes në Gjykatën e 
Posaçme të Apelit KKKO Dispozitivi/Gjykata e Posaçme e Apelit KKKO

6. Inkompetenca Vendim Nr. 2 datë 28.01.2020 Publikuar
44. Në gjykim
57. Inkompetenca Vendim Nr. 29 datë 09.11.2020 Publikuar
66. Përfunduar Vendim Nr. 32 datë 01.12.2020 Publikuar Në gjykim
82. Në gjykim  
86. Në gjykim

Burimi i të dhënave: Gjykatat e Posaçme e Shkallë së Parë dhe Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
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ANEKS B: Masat e dënimit të kërkuara nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsioninit dhe Krimit të Organizuar dhe masat e dënimit të dhëna nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për procedimet penale për korrupsionin për të cilat ka përfunduar gjykimi në shkallën e parë (19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Masat e dënimit të kërkuara nga Prokuroria e Posaçme KKKO Masat e dënimit të dhëna nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë KKKO

Nr. i të pandehurve Nr. i të pandehurveNr. 
Çështjes

Vepra penale (KP) Neni (KP)

Kërkesa për miratimin e 
Marrëveshjes së Fajësisë

Masa e
dënimit Periudha e vënies në provë Kërkesa për miratimin e 

Marrëveshjes së Fajësisë
Masa e
dënimit Periudha e vënies në provë

Nr. 5 Korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i 
funksionarëve të tjerë të drejtësisë Neni 319 3 vjet 3 vjet

2 vjet (Apeli)

Nr. 29 Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike Neni 244

Miratimin e marrëveshjes 
për pranimin e fajësisë 
dhe caktimin e dënimit 
për të pandehurin.

Miratimi i marrëveshjes 
për pranimin e fajësisë dhe 
caktimin e dënimit për të 
pandehurin.

7 muaj

Pezullimi i ekzekutimit të dënimit me 
burgim prej 7 muajsh dhe zëvendësimi i 
tij me detyrimin që i dënuari të 
përmbushë një punë në interes publik, 
prej 120 orë duke u kryer kjo punë 
brenda afatit prej 6 muajsh.

Nr. 30
Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike
Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt.

Neni 244
Neni 291

Miratimin e marrëveshjes 
për pranimin e fajësisë 
dhe caktimin e dënimit 
për të pandehurin.

Refuzimin e miratimit të 
marrëveshjes datë 
14.02.2020 për pranimin e 
fajësisë dhe caktimin e 
dënimit.

Nr. 31
Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike.
Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt.

Neni 244
Neni 291

Miratimin e marrëveshjes 
për pranimin e fajësisë 
dhe caktimin e dënimit 
për të pandehurin.

Miratimi i marrëveshjes 
për pranimin e fajësisë dhe 
caktimin e dënimit për të 
pandehurin.

10 muaj

Pezullimi i ekzekutimit të dënimit me 
burgim prej 10 muajsh dhe vënia në 
provë për një periudhë prej 1 vit e 8 
muaj.

Nr. 32 Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike Neni 244 6 muaj

Pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit me burgim prej 6 
muajsh duke e vëne në provë 
të pandehurin për një afat 
kohor prej 12 muajsh.

4 muaj

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit me 
burgim prej 4 muajsh, duke e vëne në 
provë të te pandehurin për një afat 
kohor prej 8 muajsh.

Nr. 33 Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike Neni 244 4 muaj

Pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit me burgim prej 4 
muajsh, duke e vëne në provë 

8 muaj Pezullimin e ekzekutimit të vendimit me 
burgim prej 8 muajsh, duke e vëne në 



62

të pandehurin për një 
periudhë 2 vjeçare.

provë të pandehurin për një afat kohor 
prej 16 muajsh.

Nr. 35 Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike Neni 244 4 muaj

Pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit me burgim prej 4 
muajsh, duke e vëne në provë 
të pandehurin për një afat 
kohor prej 12 muajsh.

4 muaj

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit me 
burgim prej 4 muajsh, duke e vëne në 
provë të pandehurin për një afat kohor 
prej 8 muajsh.

Nr. 36
Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike.
Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt.

Neni 244
Neni 291 10 muaj

Pezullimi i ekzekutimit të 
dënimit me burgim prej 10 
muajsh për të pandehurin dhe 
vënia në provë për një 
periudhë prej 1 vit e 8 muaj.

6 muaj

Pezullimi i ekzekutimit të dënimit me 
burgim prej 6 muajsh për të pandehurin 
dhe vënia në provë për një periudhë 1 
vjeçare.

Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike. Neni 259 1 vit/8 muaj 1 vit/4 muaj

Kërkimi, marrja ose pranimi, drejtpërdrejt ose 
tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për 
veten e tij ose për persona të tjerë, duke premtuar 
ose siguruar aftësinë për të ushtruar ndikim të 
paligjshëm në kryerjen e detyrës nga persona që 
ushtrojnë funksione publike, shqiptarë ose të huaj, 
pavarësisht nëse është kryer ushtrimi i ndikimit ose 
kanë ardhur apo jo pasojat e dëshiruara publike, 
shqiptarë ose të huaj, pavarësisht nëse është 
realizuar ushtrimi i ndikimit ose kanë ardhur apo jo 
pasojat e dëshiruara.

Neni 245/1/2 1 vit/6 muaj 8 muajNr. 39

Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike. Neni 244 6 muaj 6 muaj

Nr. 50 Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike Neni 244 Miratimin e marrëveshjes 

për pranimin e fajësisë 
Miratimi i marrëveshjes 
për pranimin e fajësisë dhe 7 muaj Pezullimi i ekzekutimit të dënimit me 

burgim prej 7 muajsh dhe zëvendësimi i 
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dhe caktimin e dënimit 
për të pandehurin.

caktimin e dënimit për të 
pandehurin.

tij me detyrimin që i dënuari të 
përmbushë një punë në interes publik, 
prej 120 orë duke u kryer kjo punë 
brenda afatit prej 6 muajsh.

Nr. 51 Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike Neni 244

Miratimin e marrëveshjes 
për pranimin e fajësisë 
dhe caktimin e dënimit 
për të pandehurin.

Miratimi i marrëveshjes 
për pranimin e fajësisë dhe 
caktimin e dënimit për të 
pandehurin.

7 muaj

Pezullimi i ekzekutimit të dënimit me 
burgim prej 7 muajsh dhe zëvendësimi i 
tij me detyrimin që i dënuari të 
përmbushë një punë në interes publik, 
prej 120 orë duke u kryer kjo punë 
brenda afatit prej 6 muajsh.

Nr. 55 Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike Neni 244 8 muaj 8 muaj

Nr. 58 Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike Neni 244 4 muaj

Pezullimi i ekzekutimit të 
dënimit me burgim prej 4 
muajsh dhe zëvëndësimi i tij 
me detyrimin të përmbushë 
një punë në interes publik, prej 
120 orë, duke u kryer kjo punë 
brënda afatit prej 6 muajsh.

4 muaj

Pezullimi i ekzekutimit të dënimit me 
burgim prej 4 muajsh dhe zëvëndësimi i 
tij me detyrimin të përmbushë një punë 
në interes publik, prej 40 orë, duke u 
kryer kjo punë brënda afatit prej 6 
muajsh.

Nr. 62 Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë 
funksione publike Neni 244

Miratimin e marrëveshjes 
për pranimin e fajësisë 
dhe caktimin e dënimit 
për të pandehurin.

Miratimi i marrëveshjes 
për pranimin e fajësisë dhe 
caktimin e dënimit për të 
pandehurin.

7 muaj

Pezullimi i ekzekutimit të dënimit me 
burgim prej 7 muajsh dhe zëvendësimi i 
tij me detyrimin që i dënuari të 
përmbushë një punë në interes publik, 
prej 120 orësh duke u kryer kjo punë 
brenda afatit 6 mujor.

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar114

114 Të dhënat që lidhen me vendimet dhe masat e dënimit për çështjet Nr. 25, 27, 52, 74, 75, 78 dhe 79 për veprat penale të korrupsionit nuk janë publikuar ende në faqen e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë KKKO.
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ANEKS C: Masat e dënimit të kërkuara nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsioninit dhe Krimit të Organizuar dhe masat e dënimit të dhëna nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për 
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për procedimet penale në fushën e krimit të organizuar për të cilat ka përfunduar gjykimi në shkallën e parë (19 dhjetor 2019 – 31 dhjetor 2020)

Masat e dënimit të kërkuara nga Prokuroria e Posaçme KKKO
Masat e dënimit të dhëna nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë KKKO

Nr. 
Çështjes Veprat penale Pandehur 1 Pandehur 2 Pandehur 3 Pandehur 4 Pandehur 5 Pandehur 6 Pandehur 7 Pandehur 8 Pandehur 9 Pandehur 10

Nr. 1

Neni 283/a/1 (334/1)
Neni 333/1
Neni 287
Neni 189
Neni 244

15 vjet

8 vjet/8 muajNeni 283/1 (28/4)
Neni 333/a/2
Neni 334/1 8 vjet/8 muaj

2 vjet 2 vjet
Nr. 4

Neni 186/2
2 vjet 2 vjet

12 vjetNeni 283/a/1 (28/4) (334/1)
Neni 109/1 12 vjet

9 vjet/4 muaj 8 vjet 8 vjet
Nr. 8

Neni 283/a/1 (28/4)  (334/1)
9 vjet/4 muaj 8 vjet 8 vjet

Burgim i përjetshëm 35 vjet

Nr. 10

Neni 78/2 (28/4) (334/2)
Neni 278/1 (28/4) ) (334/1)
Neni 278/6 (28/4) (334/1)
Neni 283/a/2 (28/4) (334/1)
Neni 284/2 (28/4) (334/1)
Neni 333/a/2

Burgim i përjetshëm 35 vjet
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12 vjet
Nr. 11

Neni 283/a/1 (22 & 28/4)
Neni 334/1
Neni 333/a/2
Neni 278/2
Neni 280

10 vjet

Neni 189/1
Neni 190/1
Neni 298/2 
Neni 334/1
Neni 333/a/1

6 vjet/8 muaj 6 vjet/8 muaj 6 vjet/8 muaj 4 vjet 6 vjet/8 muaj 6 vjet/8 muaj 6 vjet/8 muaj 6 vjet/8 muaj 6 vjet/8 muaj

Neni 298/2 (28/4)
Neni 334/1
Neni 333/a/1

6 vjet/8 muaj 6 vjet 6 vjet/8 muaj 5 vjet/6 muaj 6 vjet/8 muaj 5 vjet/6 muaj 5 vjet/6 muaj 5 vjet/6 muaj 5 vjet/6 muaj

2 vjet

Nr. 14

Neni 186/2
2 vjet/8 muaj

14 vjet 10 vjet/8 muaj 8 vjet/8 muaj
Nr. 15 Neni 283/a/1 (Neni 24) (334/1) Neni 

333/a/1 14 vjet 10 vjet/8 muaj 8 vjet/8 muaj
Neni 298/3 (334/1/1)
Neni 189
Neni 333/a/2

8 vjet 6 vjet/8 muaj 8 vjet 7 vjet/4 muaj 6 vjet/8 muaj 6 vjet/8 muaj 6 vjet/8 muaj 5 vjet/4 muaj
Nr. 19

Neni 298/3 (334/1/1)
Neni 333/a/2 7 vjet/4 muaj 7 vjet/4 muaj 7 vjet/4 muaj 6 vjet/8 muaj 6 vjet/8 muaj 6 vjet/8 muaj 6 vjet/8 muaj 5 vjet/4 muaj

6 vjet
Nr. 24 Neni 134/3 (28/4) (334/1)

Neni 333/a/2 7 vjet/4 muaj

Burimi i të dhënave: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar115

115 Të dhënat që lidhen me vendimin dhe masat e dënimit për çështjet Nr. 9, 13, 16, 17, 18, 23, 49, 56 dhe 77 në fushën e krimit të organizuar nuk janë publikuar ende në faqen e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë KKKO.


